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ДОРОП ЧИТАЧІ! 

Цією книжкою дебютує новостворене видавництво "Євшан

зілля". 

Як стверджує "Словник символів культури України", євшан

зілля- символ пам'яті; рідної землі, Батьківщини; своєрідний па

роль украшцш. 

Про цей символ двічі згадується у пропонованій вам книзі ві

домого вченого-індолога Степана Наливайка. 

Читаючи цю книгу, ви розширите межі історичних уявлень 

про наш етнос, його мову, глибинне пракоріння. Чим воно глиб

ше, тим сильніше усвідомлення своєї національної сутності, на

ціональної гідності, чого, на превеликий жаль, бракує нинішнім 

керманичам Української держави. 

Дебютуючи цим виданням, видавництво засвідчує свою тема
тичну спрямованість, а ви, будь ласка, стежте за нашими новинка

ми, які, вірю, матимуть неодмінний читацький успіх. 

Євгеп Жовтяп 
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КОРОВИЧІ-КРАВЕНЦІ-УКРАІНЦІ, 

А&О П'ЯТЬ МЕМЕН "ВЕЛЕСОВОІ КНИfИ" 
ТА "РІr&ЕДИ" 

Іще донедавна в дослідженнях з 
вітчизняної історії годі було б шу
кати бодай згадки про "Велесову 
книгу". Офіційна наука - і це вже 
закономірно - завжди консерва

тивніша й запізніло сприймає нові 
джерела, факти, теорії і гіпотези. 
Проте час не стоїть на місці, і сучас
ному історикові вже не обійтися 
без цієї давньоукраїнської пам' ят
ки, введеної в науковий обіг по
рівняно недавно - лише напри

кінці ХХ століття. Інтерес до неї 
зростає, і нині, певно, кожен, кого 

більш-менш цікавить вітчизняна 
історія, чув про "Велесову книгу", 
а то й читав її. Не долучатимемося 
тут до маловартісних дискусій, за
снованих на аргументах рівня "ві
рю-не вірю" стосовно того, пі
дробка "Велесова книга" чи ні, не 
торкатимемося історії віднайден
ня і втрати пам' ятки, людей, так 
чи інакше до неї причетних і по

дібних другорядних питань. Ми 
поглянемо на "Велесову книгу" 
суто практично й науково, залу
чаючи її свідчення для рекон
струкції найдавнішої етнічної іс

торії України. Саме такий підхід 
здатен винести остаточний вер
дикт у питанні, що таке "Велесова 
книга" для сучасної історичної 
науки й українознавства. З'ясува
ти це тим важливіше, що все на-

стійніше висловлюється думка: ця 
пам' ятка здатна значно далі вглиб 
століть відсунути межі відомої 
слов'янської історії і водночас іс
тотно змінити уявлення про істо
ричну традицію у слов'янських 
народів. 

Почнемо зі слів на дощечці 7є 
"Велесової книги": "Дажбог пас 
народив від r.орови За.мупь, тому 
.ми - r.равепці: сr.іфи, апти, руси, 
боруси й сурожці ". Спробуємо з' ясу
вати: хто ж такі r.равепці, до яких 
відносить себе автор пам' ятки, що 
цей етнонім означає і що то за r.оро
ва За.мупь, чому саме до неї і Даж
бога зводиться родовід скіфів, ан
тів, русів, борусів й сурожців? Що 
об'єднує ці різні, на перший по
гляд, народи? Відповідь на ці пи
тання, за логікою наукового дослі
дження, слід шукати вже поза тек
стом пам'ятки, послуговуючися 
традиційними джерелами, які має 

під рукою сучасний історик. 
У "Рігведі" мудреці-ріші ка

жуть про себе: Mata bhиmi pиtro 
aham prithivya. Тобто "Земля -
Мати, а я - син Землі!" Ведійсь
кий міф оповідає про земного пер
шоцаря Прітху і про те, що Земля 
була вкрай вимучена й нажахана 
знущаннями, які чинив поперед
ній земний правитель. Тож коли 
Прітху став царем і спробував на-
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близитися до Землі, та перекину
лася коровою і спробувала втекти. 
Але Прітху наздогнав її, і Земля
Корова пообіцяла йому скорити
ся, якщо він подарує їй телятко. 
Цар сповнив її прохання, і відтоді 
Земля- Корова почала доїтися
плодоносити й дарувати блага, 
необхідні людям. Індійська тради
ція вважає першоцаря Прітху 
творцем людської цивілізації: він 
"видоїв" із землі-корови землеро
бські навички і різноманітні пло
ди. Осіле життя, заснування міст, 
торгівля, тваринництво і земле
робство, поява судів - усе це но
вовведення Прітху. Доти Земля 
була запустіла й не оброблялася, 
ніщо на ній не росло й люди мерли 
від голоду. Завдяки ж Прітху вона 
почала родити, тобто давати моло
ко-добро-багатство. Цим Прітху 
мовби дав Землі нове народження, 
через що вона й стала називатися 
Прітхві- "Дочка Прітху". 

У ведах Прітхві - обожнена й 
персоніфікована Земля, мати бо
гів, людей і живих істот, що три
має на собі гори й ліси, дає землі 
родючість, посилає їй дощі, постає 
щедродайною і щедродійною ко

ровою. Вона виступає в перозрив
ному зв'язку з Небом-Дьяусом, 
уособлює жіноче, а Дьяус - чоло
віче начало, вона - мати, корова, 

він -батько, бик. Прітхві й Дьяус 
- подружжя, Мати і Батько світу. 
Ведійський Дьяус - це грецький 
Зевс і слов'янський Дій-Дажбог. 
Тому прикметно, що й грецький 
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міф, де Зевс у подобі рудого бика 
викрадає собі в дружини прекрас
ну Європу і переносить на острів 
Крит, перегукується з ведійським 
міфом про Землю- Корову-Пріт
хві. У карстовій печері Вертеба бі
ля села Більче Золоте на Терно
пільщині, єдиному в світі печер
ному некрополі, знайдено костяну 
пластину із зображенням бика, що 
несе на собі жінку з піднятими ру
ками. У цьому сюжеті дослідники 
вбачають прямий перегук із 
грецьким міфом про викрадення 
Європи. А ім' я Європа, як дослідив 
автор цієї книжки, тотожне імені 

Сурабга - саме так означується в 
індійській міфології прамати ко
рів. Тобто виходить, що і Європа 
- уособлення Корови-Землі. 

Індійський міф підказує, що й 
корова Замунь "Велесової книги" 
- це Корова-Земля. І справді, в 
іранських та сучасних індійських 
мовах zamin означає "земля". 
Отож ведійські мудреці вважали 
себе синами Корови-Землі, вони 
- ,..оровичі-зе.м.ляни. Нащадки Ко
рови Замунь - теж ,..оровичі-зе
.м.ляни, що й передає збірний етно
нім ,..равенці, тобто ,..оровичі. З ін
шого боку, сини Корови Замунь 
мають і батька, що ним виступає 
Дажбог, який уособлює Бика-Не
бо. Тому по батькові вони - бичи

чі-небещани. Кравенці означає ,..о
ровичі, ,..равенці- найдавніша пи
семна фіксація сучасного етноні
му у,..раїнці, а створення "Велесо
вої книги" дослідники датують V-
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ІХ ст. Виходить, що й кравенці
українці ведуть родовід від Мате
рі-Землі, уособленої в образі Но
рови- Прітхві, Норови-Замунь, 
Норови-Землі, вони- сини Норо
ви-Землі. А їхній батько Небо
Бик, тому кравенці-українці - й 
бичичі-туричі. Збірний етнонім 
";равенці у давньоукраїнській 
пам' ятці включає п'ять етнонімів, 
тож розглянемо їх у тому порядку, 

як вони подані в пам' ятці. 
С";іфи. Дослідники не раз звер

тали увагу на два фактично іден
тичних скіфських племені в Геро
дота - с";іфи-орачі ( aroteroi) і с";і
фи-зе.млероби (georgoi). У грецькій 
мові aroteroi і georgoi - терміни

синоніми, вони відбивають одна
ковий господарський уклад; сам 
Геродот пояснює, що вся відмін
ність між цими скіфами та, що од
ні сіють збіжжя для себе, а інші -
на спродаж. Але насправді грець
ке georgoi - не господарська ха

рактеристика скіфського племені, 

а адаптація скіфського етноніма 
gaи-varga "які шанують Норову
Бика", де індоіран. go-gu-gaи "бик, 
корова", а varga- "стан, верства, 
прошарок, клас". Що має анало
гію у назві іншого скіфського пле
мені- haитa-varga "які шанують 
хаому-сому (священний напій 
давніх іранців та індійців)", за
свідченого в давньоперських кли
нописних текстах. Тож культ Свя
щенних Норови й Бика був вла
стивий скіфам. А ";равенці, тобто 
";оровичі, бичичі, туричі- семан-

передмова в 

тичний двійник скіфського gaи

varga, яке на грецькому грунті 
прибрало форми georgoi і стало 
тлумачитися як "землероби". Ін

доіран. gаи "бик, корова" греки 
сприйняли як своє geo "земля", хо
ча й gаи має значення "земля", ос
кільки, за давніми уявленнями, 

корова й земля - обидві годуваль
ниці. Скіфами-землеробами нас
правді виявляються skythai arote
roi, с";іфи-орачі. А skythai georgoi 
- це с";іфи-бичичі, с";іфи-воїни. 

За найновішою етимологією ав
тора цієї книжки назва с";іфи ( с";у
фи, с";ути) містить компонент kиt
gut-gud "бик". Тоді етнонім роз

кладається на с-";ут-и, де и - по

казник множини, а початкове с -
префікс, що надає основному сло
ву (kиt-gut-gud) вищої якості. Тож 
с";ути-с";ити-с";іфи означає "мо
гутні бики", "могутньобичичі", він 
значеннєвий двійник назви .маса
гети (.мас";ути вірменських дже
рел) "великі бики", з якою спорід
нений уже пізніший історичний 
термін .мос";овити. 

Анти. Деякі дослідники гада
ють, що анти не самоназва, а наз

ва, дана іззовні, бо слідів її у 
слов' янських мовах чи літератур
ній традиції нібито не виявлено. 
Здебільшого вважалося, що анти 
- іранська назва, її зводили до то

харського ant "рівнина", лексеми 
"сліпий, темний", представленої 
авест. anda й інд. andha, проте 
найчастіше пов' язували з давньо
інд. anta "кінець, край". Остання 

"велесова книга" та іі п'ять племен 



етимологія, начебто бездоганна 
фонетично й семантично, імпону
вала багатьом дослідникам вже то
му, що анти справді займали пів
денно-східний край слов'янства, 
відомий згодом як Yr>paїna, у назві 
якої також вбачали слово прай "кі
нець". Відтак анти поставали се
мантичними двійниками майбут
ніх українців: саме такий погляд 
на антів як предків майбутніх ук
раїнсько-руських племен зрештою 

і закріпився в історичній традиції, 
починаючи з М.Грушевського. 

І все ж ближчі до істини ті дос
лідники, які вбачають зв' язок етно
німа апти з етнонімом вепди, вене
ди, віпди. У санскриті vinda тотож
нераlа "захисник, воїн, цар", отже, 
й "бик", бо воїн у давніх уявленнях 
і багатьох епосах ототожнюється з 
биком, туром. Тож етнонім апти
вепди-віпди може тлумачитися і як 
захиспипи, воїпи, і як бичичі, тури
чі. Водночас назва вепди-віпди по
стає значеннєвим двійником назви 
nоJІ.Япи (точніше, пампи) "воїни, 

захисники". Прикметна в цьому 
плані назва села в Польщі, яке в 
XVI ст. називалося Vindica, а нині 
воно - Воловпо. 

Руси. Нині вже можна задовіль
но пояснити і цей загадковий ет
нонім, який донедавна складав од
ну з найпринциповіших проблем 
вітчизняної історії. Виходячи з іс
торико-лінгвістичних міркувань, 

автор цієї книжки, індолог за фа
хом, пов' язав основу рус із санскр. 
вріш "самець, бик", винятково 
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плідним в індійському назво- й 

іменотворенні. Воно відбите в іме
ні слов' янського божества Влес
Велес і має відповідники в різних 
і.-є. мовах: латин. verres "самець", 
латис. virsnis "віл, бик", іран. rиs 
"бик", а також иrs, иrиs, vrиs, ors у 
романських мовах. Прикметно, 
що іще Гомер у Тавриці-Криму 
знає джерело Kefalo-vrisi "Голова 
бика", а коня Олександра Маке
донського звали Бупефал-Бу це
фал "Бикоголовий". Тому не ви
падковим постає зв' язок русі й тав
рів, засвідчений давньою тради
цією: візантійські джерела найча
стіше називають русів таври або 
тавроспіфи і розташовують їх біля 
Півпічного Тавра, тобто Кримсь
ких гір. У візантійських авторів 
Святослав - ватажок тавроскіфів, 
Київ - столиця тавроскіфів, самі 
ж руси- нащадки таврів. А візан
тійський автор Іоан Цец (ХІІ ст.) 
прямо каже: пазва руси тотожна 

пазві таври. Тож якщо таври оз
начає "бичичі, туричі" (від грец. 
tavros "бик"), то й руси тоді "бичи
чі, туричі". Що цілком узгоджу
ється з етнонімом правенці й інши
ми розглянутими етнонімами, які 

творять цей збірний етнонім. По
казово, що й давні етруски нази
вали себе расепи й турепи-тірре
пи, іншими словами, руси й таври. 

Слов'яни серед індоєвропейсь
ких народів посідають особливе 
місце, їх традиційно вважають .мо
лодим, пародо.м у тому сенсі, що 

слов'янські мови пізніше за інші 

~ш1шса Іпдаптп 



відділилися від спільної основи, 
отже, вони й найбільш архаїчні. 
Самець, бугай у санскриті - вріш, 
досл. "зрошувач, запліднювач", ді
єслівна основа вріш-варш означає 

"іти дощеві", похідні від них вріш

ті й варша- "дощ, вода, волога". 
Основа вріш-варш означає "осипа
ти дарами" й "дощити", з якими 
споріднені укр. роса, росити, зро
шувати, арошенля. Балтійське рос 
в усіх мовах цієї групи означає ро

су, вологу, українська Роська, при
тока Росі, має і назву Самець. А 
санскритська дієслівна основа 
vrish-varsh (отже, й рус-рос) нероз
ривно пов' язана з поняттями пебо
би1С-дощ-ае.мля-1Сорова-арошеппя
ааплідпеппя-врожай-багатство

добробут-лад, лад справедливий, 
упорядкований, організований. 
Його й уособлює бик-тур - у дав
ніх уявленнях втілення досконалої 
краси, нездоланної могутності й 
божественності, наділений світо
творчими якостями, опора й захи
сник світоладу, закону, непохитно
сті космічних процесів, моральних, 
етичних, суспільних і релігійних 
устоїв. Як на опорах тримається 
міст, так і світ тримається на бико
ві-законові-ладові. Мостова опора 
в українській мові - биfС, що й схо

дить до давніх уявлень про бика -
опору світу. Згодом бик став уосо
бленням сили, мужності, герой
ства, влади (пор. сучасне бос "на
чальник, керівник" з первісного 
бос "бик"). У "Слові о полку Ігоре
вім" вищий вияв воїнської доблесті 

передмова 

означують епітети яр-тур і буй
тур. У шумерському епосі gud, в 
індійському vrish, rishabha втрати
ли свої первісні значення "бик, 
тур" і стали означати лише "воїн, 
богатир, герой, цар". У такому разі 
саме слов'янські мови відбивають 
найдавніші світоглядні уявлення. 

Боруси. Оскільки назва руси оз
начає "бичичі, туричі", то це ж саме 
має означати й боруси. Степан На
ливайко розкладає його на компо

ненти бо+руси, де значення руси 
вже відоме, а бо споріднене зі слов. 
буй "бик" і лат. bos "бик". Тоді ви
ходить, що структурно бо-рус -
би1С+би1С. Таке явище властиве різ
ним і. -є. мовам: санскр. go-vrish, 
памір. dyr-иksh, укр. буй-віл і воло
буй, буй-тур і яр-тур, де всі компо
ненти означають "бик". Така под
воєність виражає і множину, і по
силює значення слова. Тобто бору
си має означати не просто бичичі, 
туричі, а .могутпьобичичі, .могут
пьотуричі. У такому разі етнонім 
боруси - семантичний двійник 

кількох давніх етнонімів: масаге
ти (скіфське плем'я), .махавріша 
(індійське плем'я, згадане в "Ріr'ве
ді"), а також кімерійсько-індійсь
ко-українське 1Сі.мери-сувіри-сівери 

- всі вони означають "могутньо
бичичі, могутньотуричі", а водно
час "могутні богатирі, славні ге
рої". Боруси - ті ж пруси, західно
балтійське плем'я. Українська лек
сикографія XVII ст. вираз ПрусfСая 
ае.мля пояснює "Prusia, Borussia", 
а ПрусаfС - "Prussus, Borussus, 
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Pruthen(иs) ". Prиs - фонетичний 
різновид санскр. vrish, він означає 
не тільки "кінь", але й "бик, віл", 
первісно - "самець, плідник, бу
гай". Тому санскр. vrishan не тіль
ки "бик, бугай", а й "жеребець", 

vrishak не тільки "бичок", а й "ло
шак", vrishni не тільки "ярий (як 
бик), мужній", але й "баран". Тож і 
назва боруси означає бичичі, тури
чі й стає в один ряд із назвами r;,ра
вепці, сr;,іфи, апти й руси. 

Сурожці, - останнє з п'яти пле
мен "Велесової книги", що входить 
у сукупний етнонім r;,равепці. Ос
кільки попередні чотири етноніми 
означають те саме, що й етнонім 
r;,равепці, тобто r;,оровичі, бичичі, 
туричі, то не мусить бути винятком 
і останній, п'ятий етнонім. Степан 
Наливайко пропонує два тлума
чення назв Сурож (давнє тавро
руське місто в Криму, нині Судаr;,) і 
сурожці. Перше тлумачення пов'я
зується з санскр. sи+vrish, де sи су
фікс, який надає основному слову 
вищої якості, а vrish уже відоме 
нам "самець, бик", яке в слов'янсь
ких назвах має форми рьш, рош, 
рос, рус (річка Рось, зокрема, має 
давні фіксації Рьша, Рьса). У цьо
му разі Сурож сходитиме до форми 
Сурош і означає "Добротурів, Мо
гутньобиків", а етнонім сурожці уз
годжується з етнонімом r;,равепці. 
Друге тлумачення пов'язує назву 
Сурож з інд. sи+rajya, де функція 
sи вже відома, а rajya означає "кра
їна, держава". Тобто сурадж 'я -
"добра країна, праведна держава". 

Степан НАЛИВАЙКО 

У "Велесовій книзі" назва Сурож 
сприймається як "Сонячне місто", 
але і в санскриті сонце - сурадж, 
дослівно "прекрасний владика-ра
джа". Втім, в Україні є і назва Су
раж (на Чернігівщині). Синонім до 
сурадж 'я - сураштра, а країна Су
раштра добре відома індійській іс
торії (зараз частина штату Гуджа
рат). Сураштрою часів "Махабгара
ти" правили ядави, тотожні літо
писним ятвяга.м, а ятвяги - най
ближчі родичі прусів-борусів, що 
входять у збірний етнонім r;,равепці. 

Інша назва сурожців - сугдейці, 
кримський Сурож у давнину нази
вали й Сугдея-Сугдайя-Согдайя
Сугдабоп. Скіфолог В.І.Абаєв вва
жає, що назву Сугдея принесли скі
фи з Середньої Азії, де була країна 
Согд (Согдіана), жителі якої - сог
ди, согдійці. Найдавнішу форму 
назви Согд дають давньоперські 
написи - Sиguda. "Авеста" знає 
Согд як Sиgda, причому дає і другу 
назву країни - Gava "Країна Би
ка". Найдавніше sиguda розклада
ється на sи+guda, де sи - вже відо
мий нам префікс, а guda-gud-gut, 
наявне і в назві ?JІЦули, те ж go-gu
gaи "бик, тур". Ім відповідає шу
мерське gud "бик", яке в клинопис
них текстах означає і "богатир, ге
рой". Тобто й етнонім сугуди-согди
согдійці-сугдейці означає "бичичі, 
туричі", інакше "могутні богатирі, 
доблесні воїни", він тотожний ет
нонімові сr;,ути-сr;,уфи-сr;,іфи. А 

назва Сугуда-Согдіапа-Согд озна
чає "Країна Могутнього Бика". 
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Нинішнє кримське Суда/'і, постало з 
Су+т'ьд+а/'і, і означає "Могутньоби
ків". 1\омпонент gьd "бик" містять і 
слов'янські назви tдов, tдансь/'і,, 
tдиня, Суздаль (Су+tьд+ль), у ли
товців етнонімом rуди означуються 
білоруси, а сам етнонім білоруси оз
начає "білобичичі", інакше "могут
ньобичичі". Цікавий факт подає 
польський документ XV ст., який 
пояснює назву села на Білосточчи
ні: Gиthi alias Karwowo, тобто tу
ти, або Ви/'і,ово. Польське діалект
не karw, вжите тут, означає і "бик", 
і "корова", саме воно й відбите в ет
нонімі /'і,равенці. 

У :Гаві-Согді, вважають дослід
ники, народився Заратуштра, в 
імені якого уштра "бик" відбите в 
численних українських, слов'ян
ських, іранських та індійських 
назвах. Частина Согду-Согдіани 
називалася Уструшана, ця назва 
структурно й етимологічно (похо
дженням і значенням) тотожна 
українській назві Остерщина, а 
вони обидві, в свою чергу, етимо
логічні двійники назви У/'і,раїна 
(детальніше див. статтю у цій 

книжці про чеську Остраву, укра
їнську Остерщипу й согдійську 
Уструшану). Назва Согд-Согдіана 
означає "1\раїна Бика", інша дав
ня назва Согдіани Гава - теж 
"1\раїна Бика", означення части
ни Согдіани Уструшана - й собі 
"1\рай Бика". Тобто назви самої 
країни і частини її мають однакове 
значення, хоча лексично вони й 

різні. Те саме бачимо і в Україні, 

передмова 

тільки в значно масштабнішому й 
показовішому вигляді: назви її 
окремих давніх і сучасних терито
рій ( Таври/'і,а, Волинь, Сугдея-Су
рож, Остерщина, Ву/'і,овина, Вой
/'і,івщина, Гуцульщина) і загальні 
назви країни ( С/'і,іфія, 0/'і,ситанія, 
Русь, У/'і,раїна) - семантичні двій
ники, всі вони означають "1\раїна 
Тура-Бика". А людність їх відпо

відно - /'і,Оровичі, бичичі, туричі, 
тобто /'і,Оровичі-/'і,равенці-у/'і,раїнці. 
У світлі іншої назви Согду-Сог

діани - Гава, яка сходить до індо
і ран. go-gu-gaи-gava "бик, корова", 
можливе й інше тлумачення назви 

У/'і,раїна, яке, втім, ажніяк не запе
речує попереднього тлумачення. 

Досі назву У/'і,раїна виводили від у 
/'і,рая "біля краю, кордону, межі", 
у/'і,раяти "одрізати, відтяти", здо
гадного скіфо-аланського иv-kira
ina "підніжжя гір (1\арпат)", з інд. 
anta "кінець, край", бо анти нібито 
займали південно-східний край 
слов' ян ства. А найновіші російсь
кі довідники безапеляційно дають 
свою, офіційну версію: "от древне
русского /'і,рай "граница, окраина". 
Ніби й невтямки, що слово край 
має і значення "країна", що в са
мій Росії є 1\раснодарський, Хаба
ровський, Приморський та інші 
краї. Зате назва Росія зводиться до 
етноніма русь, хоч і без пояснення, 
що ж він означає. Цілком офіційно 
й російська історія починається 3 

Рюрика, Ольги, Святослава й Во
лодимира, а українська- 3 Богда
на Хмельницького (див. "Странь1 
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мира: полиьІЙ универсальнЬІЙ ин
формационнЬІЙ справочник", М., 
2003). Основна вада всіх цих тлу
мачень назви Уr.раїна - непере
конливе обгрунтування і слабка 
вмотивованість. А тим часом низка 
свідчень, коли їх вибудувати в ло
гічний ряд і належно проаналізу
вати, дозволяють по-новому по

глянути на назву УІ'і,раїна й пере
конливо пояснити її. Найперше, 
це давні астрогеографічні карти 
(найраніша І ст. до н.е.), які розмі
щують Скіфію - Давню Україну 
під знаком Тельця-Тауруса, а та
кож визначальні слова візантійсь
кого автора ХІІ ст. Іоана Цеца, що 
їх чомусь уперто не помічають дос

лідники: назва таври тотожна 
назві руси. 

У той же час, якщо поглянути 
на назви Ірландія, Ісландія, Шот
ландія, Фі1і.ІlЯндія, Дойчлянд, Да
гестан, Паr.истан, Хіндустан, 
Бант' ладеш тощо, то бачимо, що во
ни мають компонент із значенням 
"країна" (ланд-лянд, стан, деш). 

Такий компонент є і в назві Уr.раї
на - У +r.раїна. Тоді виходить, що 
розгадка назви - у початковому 

У. Та чи можливе однолітерне сло

во? Можливе, якщо зважити, що 
первісно те слово складалося з 
двох чи трьох літер, а з часом заз
нало певної трансформації. Так, 
індійське воїнське ім' я Махіпа, 
тотожне українському прізвищу 
Мазепа, містить .махі "земля" і па 
"захисник", воно означає "Захи
сник землі", тобто "Цар". У суча-

Стеnан НАЛИВАЙКО 

сній мові хінді ім'я Махіпа має 
форму Махіп, тобто другий компо
нент імені представлений лише лі

терою п. Така ж видозміна сталася 
і з словом сатрап - з первісного 
r.шатрапаті, r.шатрапа "владика 
кшатри", де r.шатра (іран. хшахр, 
хсар, сар "сила, влада") - озна
чення воїнської верстви. Із ним 
споріднене наше цар - недарма в 

українців так рясно прізвищ Цар, 
Царів, Царr.о, Цариr., Царич, Ца

руr., Царевич, Царовсьr.ий, Царен
ко, Царчеюи, Цариченr.о. Що вка
зує: предки їхніх сучасних носіїв 
належали саме до воїнського ста

ну, а не до царського роду. 

То що ж це могло бути за слово, 
від якого зосталася одна літера, і 
чи є таке коротке слово. Є, і це сло
во go, що має форми gu, gаи, gava 
( відбите в іншій назві Согду) й оз
начає "бик, тур", "корова" й "зе
мля" - тобто весь набір, задіяний 
щодо етноніма r.оровичі-кравенці

уr.раїнці у "Велесовій книзі" й 
"Ріrведі". В українській мові go, 
gu відбиті як го, гу або а, о, у. Це 
ілюструє індійський теонім Гапа
лан і грецький Аполлон. Обоє бо
жеств тотожні функціями та іме
нами, що означають "Захисник 
корів, Пастух", а переносно -
"Воїн, Цар". Тобто в цьому випад
ку інд. Со грецькою відбите як А. 
Так і санскр. gotra "рід", дослівно 
"гурт корів", має українську фор
му отара. Санскр. go-gu в укра
їнській мові відбите і як ха-хо-ху, 
го-гу. Наприклад, інд. gosayiп 
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"господар" (досл. "власник корів
худоби") і укр. хазяїн, санскр. gu
dabha і укр. худоба, індійські іме
на Gopta, Goptar "Воїн, Цар" 
(досл. "Охоронець корів-худоби") 
і українські прізвища Хопта, Гоп
тар, ім'я бога-пастуха й бога-вої
на Крішни Гопал, Гопала "Воїн, 
Цар" (досл. "Охоронець корів-ху
доби, Пастух") й українські пріз
вища Гупал, Гупало, Гупалов, Гу
палюк, Гупаленко. Подібні при
клади дають і інші мови: укр. горо
бець, гострий і рос. воробей, вос
трьtй, іран. Гураз і Вараз "Вепр", 
санскр. удра "вода" -лат. hydros
укр. видра ("водна тварина"). 
Тож первісною формою назви 

Україна було Гукраїна й Вук,раїна, 
звідки і Вкраїна. Точнісінько так, 
як просторічними формами назви 
Умань є Гу.мань і Ву.мань, а жіно
чого імені Устя - Густя і Вустя. 
Тож первісне Гук,раїна, Вукраїна 
"Край '!Ура-Бика" прибрало оста
точного вигляду Україна, а насель
ники Гу країни-В/'і,раїни-У/'і,раїни, 
природно - гу/'і,раїнці, ву/'і,раїнці, 

вкраїнці, українці. Як польське ді
алектне karw "корова", "бик" від
билося в збірному етнонімі /'і,равен
ці, так і його найдавніший синонім 
go-gu-gaи-gava (пор. англ. cow "ко
рова") відбився в назві Україна і 
одній із назв Согду-Согдіани. 

Украй показово й важливо, що 
паралелі "Велесової книги" й 
"Ріrведи" не обмежуються Коро
вою-Замунь і Коровою-П рітхві. 
"Ріrведа", як і "Велесова книга", 
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теж знає п'ять племен- яду, тур
вашу, ану, друх'ю і пуру. Про них 
детальніше мовить "Махабгарата" 
- велетенський індійський епос, 

подаючи романтично-драматичну 

оповідь про родоначальників цих 

п'яти ведійсь/'і,иХ племен. 
У царя асурів (первісні, ма

тріархальні боги й старші брати 
пізніших, патріархальних богів -
девів) Врішапарвапа була донька 
Шарміштха, а в його верховного 
жерця Шукри - донька Деваяні, 
яка зростала без матері й була ве
редливою і себелюбною. Якось пі
сля купання в лісовому озері між 
подругамн спалахнула сварка -
царівна в поспіху вдягла не своє 
сарі, й Деваяні те обурило. Шар
міштха спересердя штовхнула її, 
та заточилася і впала в колодязь, 

на щастя, пересохлий і засипаний 
опалим листям. Перелякана ца
рівна втекла додому, а Деваяні ви
тягнув із колодязя Яяті, цар сус
іднього царства, що полював не
подалік і почув розпачливі крики 
дівчини. Обурений Шукра хотів 
залишити царство, але цар убла
гав його лишитися, пообіцявши 
як завгодно покарати доньку. Де
ваяні забажала мати царівну до
вічною служницею собі, а сама 
невдовзі вийшла заміж за свого 
рятівника, царя Яяті. Красуню ж 
царівну, аби убезпечитися від мо
жливої суперниці, оселила в лісо
вих нетрях. Проте під час полю
вання Яяті випадково набрів на 
хижку, де Шарміштха в самотипі 

"велесова книга" ta )і n'mь племен 



згаювала невеселі дні, жонатий 

цар і юна царівна покохали одне 
одного. Час спливав, у Денаяні на
родилися сини Яду й Турвашу, а в 
Шарміштхи - Ану, Друх'ю і Пу
ру. Але подвійне життя Яяті роз
крилося, і тесть прокляв молодого 
ще зятя на довічну старість, ска
завши, втім, що той стане моло
дим, якщо котрийсь із синів забе
ре його старість, а йому віддасть 
свою молодість. Лише Пуру, най
молодший син Шарміштхи, зва
жив на батькове прохання: тисячу 
років Яяті втішався життям, а тоді 
повернув синові молодість і поса

довив його, відданого синівському 
обов'язку, на царський трон. 

Цей епічний міф, що надихнув 
митців давнини й сучасності на 
безліч художніх, мистецьких і му
зичних творів, має кілька значу

щих моментів. По-перше, імена 
п'ятьох царевичів тотожні назвам 
п'яти ведійських племен. По-дру
ге, Яду, найстарший син Яяті від 
Деваяні, став родоначальником 
ядавів, а ядави тотожні ятвягам 
давньоруських літописів; як ін
дійські ядави на своє означення 
мають назви сатвати й данави, 
так і ятвяги, яких відносять до за

хіднобалтійських племен, і собі 
мають дві інші назви - судовити 

(судова) й дайнови ( дайнова). Зро
зуміло, що така потрійна відповід
ність не може бути випадковою. 

П'ятеро братів стали родона
чальниками п'яти племен: від Яду 
пішли ядави, від Пуру - паурави, 
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від Друх'ю - драухви, від Турва
шу- таурави, від Ану- анави. 
Те, що ядави, як і літописні ятвя
ги, мають щодо себе дві інші назви 
і що ці назви тотожні, підтверджує 
спорідненість ядавів і ятвягів не 

тільки на епічно-міфологічному, а 
й на мовно-етнічному рівні. Ім' я 
Яду із санскриту означає "Прови
дець, Провісник, Жрець, Чародій, 
Чаклун, 1\удесник", воно має фор
му Джаду, споріднену з укр. чудо, 
чудний, чудовий, чудесний. Казкове 
чудо-юдо не що інше, як українсь
кий різновид індійського джаду
яду. Тож ядави- жерці, кудесни
ки, провидці, таке ж значення і лі
тописного ятвяги. Друга назва яда
вів- сатвати означає "справжні, 
істинні", тобто "праведні, чеснот
ливі" ( санскр. sat і укр. суть то
тожні), що й собі підтверджує їх
ній жрецький, брахманський ста
тус. Це певною мірою і пояснює, 
чому ятвяги й споріднені з ними 
племена (самби, пруси, галінди) 
найдовше опиралися прийняттю 
християнства і чому проти них 
здійснювали походи вже зхри

стиянізовані київські й галицько
волинські князі - вони ревно об
стоювали предкінську віру. 

Назви п'яти ведійських племен, 
тотожні іменам п'яти синів Яяті в 
індійському епосі, мають винятко

вий перегук із назвами балтійсь
ких і слов'янських племен, які в лі
тописні часи розташовувалися 
фактично поряд. Якщо ядави від
повідають ятвягам, то з ними по 
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сусідству жили туровці, яких мож
на співвіднести з турвашу, а Тур
вашу- рідний брат Яду, тобто ви
ходить, що туровці і ятвяги -
братні племена. Ведійське плем'я 
друх'ю співвідноситься зі слов'ян
ськими дреговичами, дрегвою, у 
VI-XII ст. локалізованих по При
п'яті й північніше Дніпровського 
Правобережжя. Літописи повідо
мляють про них, що вони мали 

княжіння, а головне їхнє місто -
Туров, що в Х ст. землі дреговичів 
увійшли до Руської держави, став
ши основною територією 'JУров
ського й частково Полоцького кня
зівств. Назву дреговичі традиційно 
пов' язують із дрегва "болото, трясо
вина", що нібито відбиває характер 
Дреговицької землі. Прикметно, як 
цар Ялті прокляв сина Друх'ю, ко
ли той відмовився віддати йому 
свою молодість: "Ти зі своїм родом 
підеш у місця, де єдиним засобом 
пересування буде тобі човен або 
пліт. А сам ти будеш у своєму пле
мені не царем, а лише ватажком". 
Ці слова дивовижно точно характе
ризують ареал, де жили дреговичі. 

Племені ану можуть відповіда
ти анти, а племені пуру - поляни. 
Санскр. пуру тотожне грецькому 
полі "багато", воно ще означає 
"всі, плем'я, народ". Пуру запо
чаткував рід - паурави, назва 

якого на слов'янському грунті 
прибирає форм паулави, пулави, 
пулови-полови, пуловичі-половичі

половці, бо санскритське r на 
слов'янському й грецькому грунті 

передмова 

часто відбивається як l: санскр. 
риrпа "повний" - рос. полньtй, 
dirgha "довгий" - долгий, vrik -
вол"., санскр. риr "місто" - укр. 
піль (Вишпіль, Вишнопіль, Терно
піль, Костопіль тощо). 

Найправеднішим у ведах постає 
саме плем'я пуру: воно доблесне й 
чеснотливе, серед інших племен по
сідає чільне місце, дотримується 
предківських звичаїв, ведійські бо
ги- його боги, серед яких найша
нованіший - Індра, їхній захисник 
і покровитель. А в епосі Пуру про

тиставлений своїм чотирьом бра
там: він єдиний зважив на батькове 
прохання і віддав йому свою моло

дість, він наймолодший, але став 
царем, хоча ним мав стати найстар

ший брат. Це цілком у руслі дав
ньоруських літописних фактів, де 
помітне протиставлення полян ін
шим слов' ян ським племенам, саме 
поляни серед інших східносло
в'янських племен наділені орео
лом праведності й чеснотливості. 
На противагу, скажімо, древлянам 
чи сіверянам, їм властива мирна й 
лагідна вдача, шанування батьків, 
вони мають шлюбний звичай, а не 
викрадають собі дружин на "бісів
ських ігрищах" тощо. 

Епічний переказ про царя Ялті 
та п'ятьох його синів сприймається 
як підтвердження на міфологічно
му рівні балто-слов' янеької єдно
сті, про яку досі не вщухають дис
кусії. Батько у п'ятьох братів -
спільний, він із воїнського стану. 
Тобто вони - брати лише по бать-
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кові, матері в них різні й належать 
до різних соціальних станів: Яду й 
'JУрвашу по матері зі жрецького 
стану, а Ану, Друх'ю та Пуру-з 
воїнського. Соціальний статус Де
ванні нібито вищий, ніж у Шар
міштхи, а з іншого - шлюб брах
манки з кшатрієм, як у Денаяні та 
Ялті, індійські приписи не схвалю
ють, він небажаний, найкраще, ко
ли пошлюбияки з одного стану. 
Тож виходить, що ведійські племе
на ану, друх'ю і пуру-чисто кшат
рійські, воїнські, а яду й турвашу 
- напівбрахманські -напівкшат
рійські. Ведійські ану, друх'ю і пу
ру знаходять відповідники серед 
слов' янських племен, а яду й тур
вашу ("Рігведа" мовить, що їх Ін
дра "привів із далеких країв") -
серед балтійських. Яду й 'JУрвашу 
- рідні брати, ТОМУ ВИХОДИТЬ, ЩО 
ядави й турвашу - братні племена. 
Тож і туровці та ятвяги, виходить, 
братні племена. А ану, друх'ю і пу

ру, яким співвідносні слов'янські 
анти, дреговичі й поляни - теж 

братні племена, бо їхні батьки -
кшатрії. Та водночас усі вони по 
батькові - теж братні племена. 

Таким чином, бачимо дивовиж
ний перегук п'яти ведійських пле
мен і п'яти племен "Велесової кни
ги". П'ять давньоукраїнських пле
мен означуються збірним етноні

мом ~равенці, а п'ять ведійських 
племен в епосі виступають під су
купною назвою ~аурави - навіть 

неозброєним оком помітна подіб
ність обох назв. Прикметно, що і в 
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імені Врішапарван, яке мав батько 
Шарміштхи, Вріша означає "Бик". 
Та й ім' я Я яті у батька п'ятьох си
нів споріднене з литовським jaиtis 
"бик". 

Отже, назва кожного з п'яти 
племен, що їх "Велесова книга" су
купно означує як ~равенці, має од

накове значення - ~оровичі, бичи
чі, туричі, вони- семантичні, зна

ченнєві двійники. Із цим терміном 
споріднений і індійський епічний 
термін ~аурави. Так само й назва 
У~раїна споріднена з індоірансь
ким уштра, устра "бик", яке в ін
дійських мовах має форми ушра й 
усра, а в іранських - ухра й у~ра. 
На схід від ріки Одри (нині Поль
ща) жили у~ри, у~рани, тобто бичи
чі, з якими деякі дослідники ціл
ком слушно пов' язують назву у~
раїнці. Тож у дусі низки стародав
ніх назв Ва~тріяна, Аріяна, Дран
гіяна, Маргіяна, Согдіяна, країна 
укрів мала називатися У~раяна 
"!\раїна Бика", а людність її- у~
раянці-у~раїнці, тобто "бичичі, ту
ричі", "жителі країни Бика". 

Етнонім ~равепці-у~раїнці збір
ний і включає 5 племен, які ведуть 
родовід від Матері-Землі, уособле
ної в образі l\орови-Замунь, Норо
ви-Землі, вони її сини. Батько їх
ній - Дажбог-Небо, уособлюва
ний у подобі бика, тура, тож ~ра

венці не лише ~оровичі, а й бичичі, 
туричі. Назви Русь і У~раїна се
мантично тотожні, вони несуть од
накове значення "І\ раїна 'JYpa-Би
ка". Не випадково видатний укра-
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їнський історик Михайло Груше
вський назвав свою багатотомну 
працю "Історія України-Руси". 
Словосполучення Україна-Русь, як 
бачимо, не штучне сусідування 
двох випадкових і різних озна

чень, а поєднання двох рівноцін
них, сповнених глибинного змісту 
й високого соціального статусу 
назв, які мовби дублюють, допов
нюють, пояснюють одна одну. І 
значення кожної, що відбиває над
звичайно архаїчні уявлення на
сельників давньої України - Кра
їна Священної Корови і Священного 
Бика, Країна коровичів-бичичів
туричів, Країна нащадків Зе.млі і 
Неба, Країна зе.млян-небещан. 

Етнонім кравенці найдавніша 
на сьогодні (якщо датувати "Веле
сову книгу" V-ІХ ст. за найавто
ритетнішим нині дослідником 
пам' ятки Борисом Яценком) пи
сем на фіксація сучасного етноні

ма українці. Автор "Велесоної 
книги" не просто самоідентифі
кує, самоототожнює себе і свій на
род з коровичами-кравенцями

українцями, а й конкретизує, які 

саме складові творять цей збірний 
етнонім. Етнонім українці й назва 
Україна у формі своїх семантич
них двійників, однакових із ними 
структурно, але різних лексично, 
існували з найдавніших часів. 

Назви Україна, Русь, Таврика, Скі
фія, Бористен, Волинь, Гуцульщи
на, Остерщина, хоч і різні лексич
но, проте структурно й значеннєва 
тотожні, вони мають своїх семан-
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тичних і навіть етимологічних 

двійників далеко від України - в 
Середній Азії, у ранньодержавних 
утвореннях І тис. до н.е. - Парфії, 
Бактрії, Хорезмі, Согдіані. Що 
вже має характер типології і за

свідчує: подібне називання вла
стиве не лише Давній Україні, а й 
іншим, віддаленим від неї ареа
лам. Воно водночас засвідчує і ви
няткову давність уявлень, з яких 

постало таке називання і в яких 
першорядну роль посідав культ 
Священних Корови й Бика. 

Бика-корову шанували багато 
давніх народів. Биків приносили в 
пожертву у легендарній Атланти

ді, де верховним божеством був оз
броєний тризубцем Посейдон, то
тожний етруському Tary, скіфсь
кому Тагимасаду й слов'янському 
Дажбогу, який постає у "Велесо
вій книзі" прабатьком кравенців
українців. На рудого бика оберта
ється в грецькому міфі Зевс, на
ступник Посейдона на грецькому 
Олімпі, аби викрасти й допровади
ти на Rрит красуню Європу- фі
нікійську царівну. Сам Зевс ото
тожнюється з биком, а його дру
жина Гера - з коровою, вона мала 
епітет волоока, точніше коровоока. 
Rрит славився культом Бика, за 
гроші тут правили вичинені бича
чі шкури, а фрески зображали 
таврокатапсії - ритуальні ігри з 

биками, численні зображення би
ків бачимо й на скульптурах, ви
робах із глини, золота, срібла, 
бронзи, а посуд робився у вигляді 
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бичачих рогів. 3 Криту походив і 
міф про Мінотавра - чудовисько
людинобика в знаменитому під
земному лабіринті. Одним із най
більших у давніх кельтів було Свя
то би1>а, центральний момент яко
го - поринання у віщий сон лю
дини, яка скуштувала м'яса і кро
ві ритуального бика й мала поба
чити уві сні майбутнього царя. 

Биками означуваллея верховні 
індійські, іранські та скіфські бо
жества, які мають свої давньоукра
їнські аналоги, часто-густо під ти
ми самими іменами. Б імені Ру
стам "Найяріший Бик", що його 

має найпопулярніший персонаж 
давньоіранського епосу, Рус озна
чає "Бик", його семантичний двій
ник - індійське ім' я Гаутам у 
Будди, засновника буддизму, най
масовішої нині у світі релігії. Ім' я 
ще одного засновника давньої релі
гії - Заратуштра "Мудрий Віл" 
теж містить компонент із значен
ням "бик" - уштра. Арша1> - ім' я 
засновника парфянської династії 
Аршакідів споріднене з інд. врі
ша1>-варша1> "самець, бик, жере
бець" (пор. укр. риса1> і лоша1>). 
Його ж бачимо в імені Валарша1> 
"Могутній Бик", що його має цар із 
вірменської легенди про трьох бра
тів, співвідносної з літописною 
легендою про Кия, Щека й Хорива. 
Ім'я Влес-Велес у "скотьєго" бога 
тотожне імені Вріш "Бик"- одно
му з імен Шіви-Рудри- Рода, який 
зображається з тризубцем і є "ско
тьїм" богом в індійській міфології. 
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Імена Крішни (у" Велесовій книзі" 
Кришень) Гопал, Гопала "Захи
сник худоби, Пастух" відбиті в ук
раїнських прізвищах Гупал, Гупа
ло, Гупалов, Гупалю1>, Гупален1>оі 
назвах Гупали, Гупалів1>а, Гупалів

щина. 

Річки часто називалися іменем 
цієї священної тварини - О1>с, 
Вахш, Гіпаніс, Кубань, Бористен, 
Дністер, Дніпро, Би1>. Ще на по
чатку ХХ століття на берегах Аму
дар'ї - річці давніх хорезмійців і 
согдійців, яку вони називали 
Вахш "Бик" ( О1>с в античних авто
рів), зберігався давній звичай 
жертвоприношення річці риту
ального бика. На середину річки 
вивозили в човні стриноженого 
бика, перерізали йому горло й ки
дали в річкові води, а люди на бе
резі вигукували: "Нехай буде во
да! Нехай буде врожай! Нехай бу
де достаток!" Мета цього дійства 
зрозуміла: то всенародне вшану
вання річки через дарування їй 
жертовної тварини - бика, ім' я 
якого й носила ріка, щоб вона на
поїла землю цілющою вологою, а 

земля принесла щедрий врожай, 
отже, й добробут, заможність, ща
стя. Бо води, за пернісними уяв
леннями, поділяються на чоловічі 
й жіночі. Чоловічі - це дощові й 
снігові, "небесні" води, а жіночі, 
"земні" - води криниць, колодя
зів, джерел. Дощ, який з неба про
ливається на землю, це те сім' я, що 
запліднює землю, а вона вже поро

джує все живе. Самі поняття вода, 
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роса, волога та са.мець, бих: - не

віддільні, вони часто походять від 
однієї дієслівної основи. На озна
чення Дніпра є назваАх:су, яку во
ліють пов' язувати з тюрк. ах:-су 
"біла вода", хоча насправді це піз
ніше тюркське переосмислення і-є. 
вахш-ох:с "бик" - недарма ще од
ним означенням Давньої України 
було Ох:ситанія "!\раїна Бика". 
Тож і Дніпро називався Вріш
Варш-Вахш-Ох:с "Бик", що під
тверджують інші давні назви на
шої великої ріки - Бористен, Вар, 
Варо.м, Барух, Данапер. І Дніпро
ві- Бику-Ревучому колись щороку 
приносили в пожертву ритуально

го бика, щоб могутня ріка напува
ла землю живлющою вологою, да

рувала щедрий врожай, приноси

ла людям достаток. 

Прикметно, що священна Аму
дар' я вважалася помічною і від 
безпліддя: як би далеко не жила 
жінка, що прагнула дитини, вона 
будь-що намагалася потрапити до 
річки-бика й здійснити особливий 
ритуал: на човні переплисти ріку, 
кидаючи в воду жертовні перепіч
ки й сіль. Причому вважалося, що 
чим менший човен і чим дужче 
хитається на хвилях, тим більша 
ймовірність, що жінка завагітніє. 
Привертає увагу роль човняра, пе
ревізника через ріку в цьому риту

алі: жінка неодмінно мусила взяти 
його благословення, інакше риту
ал вважався незавершеним, отже, 

й недійовим. Відлуння цього дав
нього звичаю у дещо курйозній 

передмова 

формі іноді можна бачити й нині, 
коли жінки норовлять отримати 
благословення в капітанів суден, 
що плавають по Амудар'ї або за 
мізерну плату беруть благословен
ня навіть у поромних білетерів. Це 
красномовна відповідь на питан
ня, чи міг полянський князь Ний 
бути перевізником. Не тільки міг, 
але й мусив, до цього зобов'язував 
його високий князівський статус. 

Бик-тур у ведах тримає небо, 
землю і повітряний простір між ни
ми, опора світу, праведності, зако
ну, віри, ладу, а корова - символ 
усього прекрасного й священного, 

вона порівнюється з хмарами й 
промінням вранішнього сонця. У 
"Рігведі" богів просять примножи
ти череди корів, війни ведуться за 
худобу, а термін rавішті на озна
чення війни дослівно означає "пра
гнення корів". Давньоіндійські 
трактати закликають віддано слу
жити корові-бикові, всіляко вша
новувати їх: вішати на шию мело
дійні дзвіночки, змащувати й фар

бувати роги, прикрашати вінками 
й гірляндами, обдавати запашними 
куривами, підносити найкращий 
корм. На Гуцульщині й досі відчут
не таке благоговійне ставлення до 
худоби: на Великдень гуцули хри
стосуються з домашньою худобою, 
а коли виносять з хати померлого 

господаря, то виганяють з хліва або 
приганяють з паші худобу - по
прощатися. 

Бик-'JУр відігравав виняткову 
роль в уявленнях, віруваннях і зви-
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чаях наших предків. За Прокопієм 
1\есарійським, слов'яни жертвува
ли биків "творцеві блискавок", тоб
то богові грози Перунові- Індрі. Піз
ніше слов'яни приносили в жертву 
бика на день Іллі-пророка, що замі
нив давнього Індру. В українців 
Бик-'ІуР - бог ратної справи, могу
ті, незламного духу, віри. У нього 
просили краси й сили, а найдужчих 

і найхоробріших юнаків називали 
турами. Купальської ночі бик-тур 
виходив із кам'яної гори, ревів, аж 
двигтіла земля, й ішов випасати 
цвіт папороті, аби ніхто той цвіт не 
знайшов, бо тоді людина розуміт
име мову тварин. На Галичині уве
ресні відзначали Туриці- свято '!У
ра, тому цілком можливо, що назва 

місяця - вресепь-вересепь і спорід
нена з інд. вріш "бик, тур". Селом 
водили молодого бичка й приспіву
вали: "Ой Туре, Туре, Туре пебоже, 
ой поверпися та й подивися. А в гос
подаря папа Івапа, в оборі прибу
ток, честь йо.му й шапа ... " Небіж
чика везли в останню путь за пря

жені в сани воли, без огляду на по
ру року чи на те, є сніг чи ні. Порів
няння богатиря, царя чи бога з би
ком, туром звичайне явище в ба
гатьох епосах, серед них і українсь

кому. Шоломи давніх воїнів часто 
прикрашали бичачі роги. Щедрів
ки й колядки оспівують корів золо

тохвостих із зірками на боках і ту
рів золоторогих. Бик-'ІуР рясно від
битий в українських іменах і пріз
вищах, назвах, фольклорі, при
слів'ях, приказках, фразеологізмах, 
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світоглядних, філософських, со
ціальних, побутових і фахових тер
мінах. "Бичачу" явну й приховану 
етимологію мають сотні й сотні ук
раїнських назв і прізвищ. 

На бичачу символіку особливо 
багаті індійські та українські ве
сільні пісні й весільна обрядовість, 
фольклор. Бик в українському 
фольклорі - символ творення, па
рубок, віл - чоловік, телиця -
дівчина, корова - жінка, земля. 

Бика заколювали на честь приїзду 
жениха до нареченої, сидіння на 
бичачій шкурі було неодмінною 
частиною ведійського весільного 
ритуалу: наречений брав наречену 
на руки й садовив на руду бичачу 
шкуру на схід або північ від весіль
ного багаття - шкура символізу
вала родючість і процвітання. У 
давніх індійців в ритуальному 
приготуванні священного напою 
соми брали участь 7 жінок із роду 
молодої, яких називали коровами, 

а сому - бико.м. Сома - інша наз
ва Місяця, який і в українському 
весільному обряді вважається же
нихом, а зірки - його нареченими. 

У нашому весільному обряді мати 
молодої робить ліктем у короваї за
глибини, що символізують місяць і 
зірки, тобто бика й корів. В укра
їнському ритуалі приготування ве
сільного короваю теж задіяні 7 жі
нок. Вимішуючи тісто, вони співа
ють, що воду для святого короваю 

взято з 7 криниць, борошно - з 7 
міхів, масло - з 7 кадовбів, що 
пшениця зрощена на 7 полях, а ма-
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ело збите з молока 7 телиць, що до 
короваю вбито 7 яєць від 7 білих 
курей. А 7 - число Місяця. Ве
сільний коровай рогатий, тобто теж 
пов' язується з биком і коровою, що 
й засвідчують весільні пісні. 

Поклоніння Бикові- Корові осо
бливо властиве Трипіллю, яке має 
багато спільного з цивілізацією до
лини Інду (Хараппська цивіліза
ція, ІІІ тис. до н.е.). У трипільських 
шарах на Росі знайдено глиняну 
модель храму, прикрашену бича
чими рогами. Роги взагалі харак
терна риса трипільської образо
творчості - численні наліпи на по
суді, ручки ложок і черпаків у ви
гляді рогів, посуд з вушками-рога
ми, на посуді - бики в запрягу. 
Трипільці закопували під долівка
ми черепи з рогами биків, тримали 
їх у хаті на покуті. Насельники ча
сів Високої Могили оформлювали 
паховальні ями у вигляді розгор

нутої бичачої шкури. Шоста досип
ка в ній має форму голови бика. На 
знаменитій Кам'яні й Могилі знай
дено кам'яну посудину з бичачими 
головами по вінчику. Курган біля 
Новоолексіївки на Херсонщині 
всуціль викладено бичачими кіст
ками. В кургані біля Краснопере
копська над перекриттям пахо

вальної ями виявлено 12 бичачих 
черепів, а в похованнях біля Сім
ферополя - кам'яне навершя у ви
гляді стилізованої голови бика. 

Вся історія Трипілля проходить 
під знаком Богині-Землі-Матері й 

Неба-'!Ура-Бика. Це відбиття зем-

леробської міфології, і вона повною 
мірою властива Трипіллю, яке зна
ло парний орний запряг волів ще в 
ІІІ тис. до н.е. Трипільська культу
ра відбиває календарну, тобто зе
млеробську міфологію праукраїн
ців, таку ж міфологію відбиває най
давніший український фольклор -
веснянки, колядки, щедрівки, каз
ки, народні танці весняного циклу, 

обрядові й весільні пісні. Ці най
давніші уявлення сходять до ве
дійсько-кімерійська-трипільських 
часів. Археологічні знахідки й ре
конструкція уявлень трипільців 
відповідають уявленням "Ріrведи". 
А це означає, що трипільська кос
могонія - індоєвропейська, що в 
Трипільської цивілізації - індоє
вропейські витоки, що ці індоєвро

пейські уявлення відбили індоєвро
пейські пам'ятки- веди й "Махаб
гарата", "Рамаяна" й "Авеста". І 

давньоукраїнська "Велесова кни
га". На найдавнішій астрогеографіч
ній карті Марка Манілія (І ст. до 
н.е.) Давню Україну-Скіфію розмі
щено під знаком Тельця, санскрит
ська назва якого - Вріш "Бик", з 
якою споріднені етноніми руси, ру
сичі, русини, руснаr;,и й назви Русь, 
Рось, Росава, Русава, Росьr;,а. Санскр. 
Вріш тотожне давньоукраїнському 
Влес-Велес, українська назва Пле
яд у сузір'ї Тельця - Волосожар. А 
в часі епоха Тельця охоплює період 
4400-1700 рр. до н.е. 

"Велесова книга" недвозначно 
засвідчує визначальну роль в уяв

леннях та віруваннях наших пред-
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ків Землі- Норови-Матері й Неба
Бика-Батька, що й відбилося в 
збірному етнонімі ,..равенці і в наз
вах кожного з п'яти племен, які цей 
збірний етнонім складають. Кра
венці- найдавніша на сьогодні пи
семна фіксація нинішнього етноні
ма у,..раїнці, тому є всі підстави тро
хи осучаснити давнє слово, і тоді 
рядок у" Велесовій книзі" звучати
ме так: "Ми - у,..раїнці: с,..іфи, ан
ти, руси, боруси, сурожці ". Одним 
цим рядком давньоукраїнська 
пам' ятка вводить науковців у світ 
цілковито нових гіпотез і концеп
цій, і вже тому постає винятково ін

формативним і перспективним 
джерелом як для історичної науки, 
так і для українознавства. А сам 
термін у,..раїнознавство наповню

ється цілковито новим змістом, ос
новоположними складовими якого 

і є поняття у,..раїна та у,..раїнці. 

Ця передмова мовби підсумовує 
попередній науковий доробок Сте
пана Наливайка, двох його кни
жок - "Таємниці розкриває сан
скрит" (2000) та "Індоарійські та
ємниці України" (2004)., які здобу
ли значний резонанс. Іх тематику 
продовжує та розвиває і ця, вже 

третя книжка відомого україно
знавця, мовознавця і сходознав-

ця-індолога- "Українська індоа
ріка". Як і в попередніх книжках, 
широке залучення різноманітного 
індійського, іранського, балтійсь
кого, слов' янського, українського 
матеріалу дозволило спостере

жливому і вдумливому дослідни
кові по-новому осмислити й по
яснити низку важливих для віт
чизняної історії етнонімів, скіфсь
ких царських і слов'янських кня
зівських імен, назв, важливих со

ціальних термінів і реалій. Новим 
у ній є розділ "Слов'янська індоа
ріка", бо накопичені українсько
індоарійські паралелі дали змогу 

перекинути містки до сусідніх 
слов' янських народів і пролити 
нове світло на давні, але все ще за
гадкові назви - Вісла й Варшава, 
Острава й Мулява, імена Ванда, 
Данута, Ядвіга йАспарух, що його 
мав творець Першої Болгарської 
держави, народжений в Україні. 

Щедро насичена цікавим, піз
навальним, іноді й незвичним ма
теріалом, книжка, як і дві поперед

ні, недвозначно засвідчує: мова й 

духовна культура українців сяга
ють тисячолітніх часових глибин, а 
українська історія творилася ра

зом з історією найдавніших цивілі
зацій світу. 

Сергій НАЛИВАЙКО, 

Степан НАЛИВАЙКО 

нау,..овий співробітни,.. нау,..ово-дослідного 
Інституту у,..раїнознавства МОН у,..раїни 
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ПАНІ ПАНІ: 
НАШ ВИСОКИЙ ПРЕДКІВСЬКИЙ СПАДОК 

1. Індоевропейсь1іа основа 
ра "охороняти, 
захищати, берегти" 

Слова пан і пані містять індо-єв
ропейську дієслівну основу ра -
"захищати, охороняти, берегти". 
Розширена суфіксамн -,.., -а,.., -ла, 
-ла-,.., -та, -ті, -н, -ні, вона тво

рить в і.-є. мовах, надто в індійсь
ких, іранських, балтійських і сло
в' ЯНСЬКИХ, НИЗКу ОСНОВОПОЛОЖНИХ 
і високостатусних термінів. Под
воєна основа, тобто рара, похідне 
від якого papak, означає "захис
ник, воїн, цар" і відбита в рос. па
па, імені скіфського верховного 
божества Лапай, вірменському 
царському імені Папа,.. тощо. Ін
дійські імена Рари, Payu, Payak, 
Payik (пор. укр. прізвища Паї,.., 
Пая,.., Паю,..) теж означають "за
хисник, оборонець" (HN, 296, 
304). Основа ра входить у терміни, 
пов'язані з обладунком воїна, на
приклад, санскр. ishupa ( ishu 
"стріла"+ра) - "захищувач від 
стріл, шолом", taпupa (taпu "ті
ло" +ра), досл. "захищувач тіла" -
доспіхи, кольчуга, лати. 

Нінцеве ра в чоловічих іменах 
означає "захисник, оборонець" і є 
очевидним показником, що ім' я -
воїнське. Так, індійське ім'я Mahi
pa (таhі+ра) означає "захисник 

розділ І 

землі", "воїн, цар", де таhі- "зе-
" " " ( мля , досл. велика санскр. та-

hа, іран. таzа "великий"). Mahipa 
тотожне українському Мазепа, 
фонетично ближчому до іранської 
форми. Отож і прізвище Мазепа 
давнє, воїнське й означає "захи
сник землі-країни", тобто "прави
тель, князь, цар", отже, й "геть
ман". А у випадку з Іваном Мазе
пою маємо виняткову відповід

ність його прізвища високому ста
тусу українського гетьмана і вну
трішньому змістові, спрадавна за

кладеному в ньому - захищати, 

охороняти, берегти свою землю, 
свою країну, свій народ (ТРС, 
166-176). 

Індійське ім'я Раштрапа (rash
tra "країна" +ра) - "захисник 
країни, охоронець держави" теж 
має відповідники в козацьких і 
сучасних українських прізвищах: 
Розтропа, Розтрипа, Розтрухан 
(тюрк. хан значеннєва тотожне 
ра) і Розтропавич (РВЗ, 72, 73, 
79). Інше ім'я, Нріпа (пrі "люди
на" +ра) означає "захисник лю
дей, воїн", "правитель, цар". 
Санскр. пrі має і форму паr- "чо
ловік, мужчина, муж, герой", від 

якого утворене ім'я Нарпаті. 
Іранська форма його - Нарбудій, 
Нарбуд, із ним споріднене відоме 
литовсько-українське прізвище 
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Нарбут. Тож і Нарбут означає 
"Захисник людей, Правитель, 
Цар", воно - семантичний двій
ник прізвища Мазепа. Обидва 
прізвища означають "Захисник 
землі" (Мазепа) й "Захисник лю
дей" (Нарбут). Тобто різними 
лексичними засобами вони несуть 
однакове значення правитель, 

цар, юtязь, отже, й геть.ман. 

Ра із суфіксом ti, який від діє
слівної основи творить дієприк
метники теперішнього часу, при
бирає формираtі й дослівно озна
чає "той, що захищає, боронить", 
тобто знову-таки "захисник, обо
ронець, воїн". Pati має і значення 
"владика, господар, хазяїн" (СРС, 
364) і відповідники в багатьох і.-є. 
мовах: лит. pats- "господар, хазя
їн", рос. батя й укр. батьrіо, а ще 
патер, падре, батюшrіа, англ. 
father тощо. Причому укр. батьrіо 
означає не лише "глава родини", 
первісно "захисник сім'ї", а й до 

недавнього часу мало стійку тра
дицію вживатися щодо козацької 
старшини, ватажків, отаманів то
що. Втім, серед військових це спо
стерігається й нині, де солдати 
своїх командирів іноді шанобливо 
називають батьrіо (рос. батя, ба
тяня). Що свідчить про винятко
ву давність слова й споконвічну 
причетність його до військової 

сфери. 
Номпонент pati маємо в санскр. 

vishapati (хінді vishpati) - "доб

родій, господар, глава общини, ва
тажок громади, сільський старос-

Стеnан НАЛИВАЙКО 

та" ( SED, 521). Згадуване ще уве
дах vish "люди, народ, усі" тотож
не нашому давньому весь "село" 
(пор. польське wioska "село", 
чеське vesпiak "селянин"). Воно ж 
і в назві Вишгород - "Місто пле
мені, роду", значеннєва тотожній 
назві Родень (ІТУ, 345-352). 
Санскр. vishapati відповідає литов
ському viespats, обидва слова ма
ють і значення "бог, всевишній". 
Із ними споріднене укр. господь, де 
гос - іранська форма віш, а паті 
прибрало форми подь. Тож і слово 
господь первісно - "батько, захи
сник, охоронець усіх", причому іс
нувало воно задовго до христи

янських часів. 
Pati входить в імена індійсь

ких богів (Пашупаті, Праджапа
ті, Врихаспаті, Врах.манаспаті) 
й важливі соціальні терміни: sar
vapati (sarva "всі, все") - "влади
ка землі, всього, цар"; gopati "пас
тух, воїн, захисник, охоронець зе
млі, цар" (досл. "охоронець корів, 
худоби"); grihapati "господар до
му, глава родини, хазяїн". Інший 
термін на означення господаря до

му - grihastha, який через видаз
міни gehastha й gehasta прибрав 
гуцульської форми Газда. Укр. ха
зяїн теж має індійського двійника 
- gosayiп, досл. "власник корів, 
худоби" (ІТУ, 319-320, 327-328). 

Rashtrapati означає "батько 
держави, захисник країни", суча
сне "президент", seпapati (sепа 
"сила, військо") - "воєначаль
ник, полководець", сучасне "го-
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ловнокомандуючий". Первісно су
то військовий термін на означення 
військового ватажка, сенапаті з 
часом стало високо статусним чо

ловічим іменем. Ім'я Seпapati, на
приклад, має Сканда - бог війни в 
індійській міфології, син бога Ші
ви, зображуваний із тризубцем. 
Армія, до речі, персоніфікується 
як дружина Сканди-Сенапаті. 
Іменем став і термін на означення 
самого воїна - Seпik (пор. укра
їнське прізвище Сеник). 

Давньоіндійську армію, очолю
вану полководцем-сенапаті, скла

дали 4 роди військ, означувані за
гальним терміном чатурапта 
( санскр. chatиr "4" +апgа "части
на"). Чатурапта в санскриті й гра 
в шахи (перс. шатрандж), яка, 
власне, й відбиває такий поділ 
війська - слони, колісниці, кін
нота й піхота. Ці роди військ мали 
свої підрозділи, одним з яких на 
слов'янському Грунті є полк; цей 
термін споріднений з інд. pala, pal 
і palaka, palak, досл. "захищаль
ний", а також "захист", у яких ос
нова ра розширена суфіксамп la 
( l) і la-ka ( la-k). Тому цілком імо
вірно, що санскр. апgа "частина, пі
дрозділ" входить у назву паланка 
(pala+aпga), яка, в свою чергу, від
повідає греко-латинському війсь
ковому терміну фаланГа. Низове 
запорозьке козацтво у військово

му плані ділилося на 38 куренів, а 
в територіальному - на паланки, 
яких спершу було 5, а потім 8. За 
Дмитром Яворницьким, паланка з 
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турецької в прямому розумінні оз

начає невеличку фортецю. А в пе
реносному в запорожців так озна
чувалося центральне управління 
певної частини території, найча
стіше відомство, повіт запорозь
ких вольностей. Осердям, центром 
кожної паланки було подвір'я з 
будівлями, обнесене довкола пар
каном (ІЗІ\, І 160). 
У цьому ж плані привертає 

увагу санскр. раlапа (хінді ра
lап) - "захищання, оберігання, 
охорона, захист". Воно й собі 
проливає світло на слово палан

ка, яке споріднюється з санскр. 

pal,palay- "охороняти, захища
ти, управляти, керувати, трима

ти" (СРС, 392). Що цілком відпо
відає призначенню і функціям 
запорозьких козаків. У такому 
разі паланка ніяке не тюркське, а 
індоіранське, навіть індоєвро

пейське слово. Як нетюркське й 
саме слово козак, про що вже пи

салося ( ІТУ, 83-89). 
Основа ра, розширена суфіксом 

l, творить і дієслівну основу pal із 
тим самим значенням "охороняти, 

захищати, берегти". Іменник pala 
(хінді pal) означає "сторож, охоро
нець, пастух, покровитель, захис

ник, повелитель, цар" (СРС, 392). 
Санскр. palaka (хінді palak) -
"захисник, воїн" споріднене з ук
раїнськими термінами полк, пол
ковник, підполковник, полководець. 

Його ж бачимо і в князівських 
(тобто воїнських) іменах Свята
полк і Ярополк, що мають своїх ін-
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дійських двійників. Перше ім' я оз
начає "Захисник землі, світу" 
(пор. польське swiat "світ"), а дру
ге- '"Іур-захисни:к", бо порівнян
ня воїна з би:ком-туром звичайне 
для епосів багатьох народів, серед 
них і українців (наприклад, :князь 
у "Слові о пол:ку Ігоревім" -буй
тур або яр-тур). Було с:кіфсь:ке 
плем'я пали "захисники, воїни", 
назва я:кого споріднена з етноніма
ми поляnи й поляr;,и, с:кіфсь:кі вож
ді мали імена Лал і Палаr;,, пізньо
с:кіфсь:ка столиця в 1\риму назива
лася Палаr;,ій, тобто "Воїнь" або 
"1\няжин", "Царсь:к", я:к резиден
ція правителя й місто племені, йо
го столиця (ТРС, 226-230). 

Воїнське ім' я Palin (pal+in) оз
начає "Я :кий захищає, охороняє", 
тобто "воїн, богатир, правитель, 
цар". Суфікс -in тут той самий, що 
і в назвах Батур-иn, Чигир-иn, 
Мал-иn, Морш-иn, СІіЯт-иn, Ко
зят-иn, і передає значення прис
війності чи наділеності чимось. 
Він наявний в іменах верховних 
індійських богів: Ваджріn "Наді
лений перуном-ваджрою"- Індра 
(тотожний Перунові), Шуліn, Трі
шуліn "Наділений тризубцем-трі
шулою" (шула "вістря" спорідне
не з у:кр. шило) - Шіва; Чar;,pin

"Наділений дис:ком-ча:крою" -
Вішну й 1\рішна, у "Влес-:книзі" 
- Вишеnь і Кришеnь (сучасні ук
раїнці мають та:кі ж прізвища). 
Чar;,pin споріднене з назвою Чиги
риn, :козацької столиці часів Бог
дана Хмельницького, первісно 
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Чигриn (у Шевченка "Чигрине, 
Чигрине"), Вишnопіль на Черка
щині має свого двійника в Індії -
Biшnynyp "Місто Вішну". Імена 
1\рішни /опа, /опал, /опала від
биті в українських прізвищах Го

па, JYnaл, JYnaлo, JУпалов, JYna
люr;,, Гynaлenr;,o і назвах Гупали, 
Гупалівr;,а, JУпалівщиnа, у я:ких 
наявні ті ж :компоненти па, пал 
"захищати, обороняти, берегти". 

Ім'я Пурвапаліn (pиrva "схід"+ 
palin, де pиrva споріднене з у:кр. 
перший і рос. первьlй) - "Охоро
нець сходу (східної сторони еві
ту)" має Індра, бог-воїтель і вата
жок небесного воїнства, я:кого доб
ре знає "Влес-:книга" і я:кий то
тожний слов' янсь:кому Перунові. 
Ім' я Прапаліn (pra+palin) означає 
"Могутній захисник", де pra -
префікс, що надає основному сло
ву вищої якості, тотожний укра
їнському префі:ксу npe (прегарnий, 
пре.мудрий, nper;,pacnий), його має 
старший брат 1\рішни, землеро
бське божество, атрибут і зброя 
я:кого - рало, плуг. Імена старшо
го брата 1\рішни Баладева ( хінді 
Бальдев) - "Могутній бог", "Біло
бог" і Балавіра (хінді Бальвір) -
"Могутній герой" і собі широко 
відбиті в українців я:к прізвища 
Баль, Балодей, Болудей, Білдей, 
Більдій, Білдеnr;,о та Балвір, Баль
вір, Балбир, Балбирmr;,о (детальні
ше про обох див.: ІТУ, 185-196, 
205-229). 

Індійському pati відповідають 
авест. patay й іран. pat "володар, 
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ватажок, родовий старшина", які 
в сучасних іранських мовах при
брали форм pet-pat-bad-bиd. Пер
ське dehpat (іран. deh, інд. desh, 
des "країна" +pati) - "володар 
країни, правитель, цар" у старо
давніх східних монархіях і деяких 
феодальних країнах Сходу озна
чувало правителя з необмеженою 
владою, самодержця. Через грець

ке посередництво це високостатус

не слово зазнало переосмислення 

й прибрало значення "жорстока, 
евавільна людина", деспот. Інший 
термін, hshatrapet ( санскр. kshat
rapati), де hshatr-kshatr-hsahr
shahr (звідки й наше цар) - "си
ла, влада" й сукупно означує во
їнський стан, має форми hshatrap 
(іран.) і kshatrap (інд.). Цими тер
мінами колись означувався пра
витель області або провінції ( са
трапії) в стародавніх Персії та Мі
дії, а також в елліністичних мо
нархіях lV-І ст. до н.е. І цей тер
мін, який означав правителя 
(князя), залежного від могутнішо
го правителя (великого князя), 

під грецьким впливом переосми
слився й прибрав дещо негативно
го нині значення сатрап. Зазна
чимо принагідно, що й іран. бад
шах (pat-i-shah) "падишах, імпе
ратор, цар" - те ж хшатрапет 
( шахрпет), тільки граматично 
оформлене по-іншому (через так 
званий ізафет). 

Іранський термін hazarapet 
"тисяцький" (hazar "тисяча") оз
начував командира так званих 

розділ І 

"безсмертних" - десятитисячної 
царської гвардії, яка складала кі
стяк давньоперської армії; si
pahbad - "комадувач армії, воє
начальник" (від sipah "військо") 
у вірменській мові - sparapet; тa
gupati "верховний жрець" в іран
ських мовах - тоЬаd і тоЬеd, у 
вірменській- тogpet (СЯ, 40-41). 
Загальновідоме нині з казок, дитя
чих фільмів і туристичних агентств 
Сіпдбад сходить до індійського 
Сіпдгупаті "Владика (племені) 
сіндгу-сіндів"; ім' я Сіпдгупаті має 
в "Махабгараті" цар племені сін
дів-сувірів і країни Сіпдгу. Саме 
від Сіпдгу, Сіпд через перські фор
ми Хіпду, Хіпд й постали сучасні 
європейські назви /пд та Ін-дія. А 
сінди фіксуються на теренах Дав
ньої України упродовж тисячоліт
тя, вони входили до Боспорської 
держави, про країну Сіпдиr;,у біля 
Керченської протоки каже в V ст. 
до н.е. Геродот, а про Сіпдсьr;,у Сr;,і
фію в низів'ях Дніпра - пізніші 
античні автори. Інша назва сіндів 
в індійському епосі - сувіри, ця 
назва виявляє спорідненість із на
звою сівери-сіверяни та r;,і.мери-r;,і

.мерійці (ТРС, 10-17; 2; 9-14), які є 
найдавнішою писемно засвідче
ною людністю на теренах України 
і автохтонною тут; нащадками їх і 
є українці. 

Авестійське patay, тотожне ріІ'
ведійському pati, в іранських мо
вах прибрало форм Ьиdіу, bad, 
bed, Ьиd тощо. Вудій, зокрема, ба
чимо в імені антського князя 
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Хільбудій, про якого в VI ст. пише 2. Пап 
візантійський автор Прокопій 
Кесарійський- ім'я утворене від 
первісного титулу на означення 

племінного ватажка. Хільбудій -
іранська форма імені, індійська 
форма його - Кулапаті або 
Кульпаті. Іран. Хіль-Хель та інд. 
Кула-Куль бачимо в імені Кола
май - наймолодшого з трьох 

братів скіфської легенди, що її 
розповів Геродот. Кола, Кула й 
Хіль у цих іменах мають спільне 
походження й однакове значення 
- "рід, плем'я". Тобто скіф. Ко
лаІ'ісай (ksay "цар"), інд. Кулапа
ті й іран. Хільбудій - семантичні 
двійники, вони мають однакове 
значення. Слово kиlpati- первіс
но "батько, захисник родини-ро
ду", нині в мові хі нді означає 
"проректор університету". Ім' я 
Kиlapati має і форму Киlара, 
співвідносну з українським пріз
вищем Кулеба. 3 інд. Kиlapati
Kиlpati й іран. Hilbиd-Hilbed, які 
постали з термінів, що означали 
племінного ватажка або родового 
старшину, споріднені українські 
прізвища Кульбіда і Куйбіда. Де 
біда - трансформоване на сло
в'янському Грунті інд. pati, а вест. 
paiti, іран. Ьиd, bed, Ьиdіу. 

Отож ряд пайті-паті-батя
бать/Ііа - етимологічні двійники, 

вони мають спільне походження й 
однакове значення "той, що захи
щає" (рос. "защищающий"). Сю
ди ж стає і грузинське батоно -
"пан, добродій". 

Степан НАЛИВАЙКО 

1.-є. основа ра, нарощена суфік
сом діяча па (санскр.) або п (хіп
ді) дає рапа або рап- "захисник, 
оборонець, оберігач, сторож, хра
нитель", іранська форма яких -
Ьап. Ван у значенні "князь" зафік
соване у "Влес-книзі" (ІХ ст.), бан 
Олег, тобто І'іНЯЗЬ Олег фігурує в 
сербському фольклорі. 3 чого ба
чимо, що первісне пан, бан- "за
хисник, воїн" у слов'янських на
родів розвинулося до значень "во
лодар, правитель, князь". Чеський 
словник Ф.Травнічека пояснює, 
що Ьап походить із перської мови і 
в Хорватії означувало правителя, 
попередника королів, політичного 

начальника бановини, тобто тери
торії, на якій правив бан (SJC, 
45). Дієслово baпovati в чеській 
означає бути бано.м, правителем, 
І'інязе.м, йому відповідає укр. пану

вати. Із терміном бан пов' язані 
назви Банат (інакше Ванавина) 
- край у Югославії, а також 
ВансьІ'іа Бистриця, де ВансьІ'іа оз
начає ПансьІ'іа, КнязівсьІ'іа, Царсь

І'іа, КоролівсьІ'іа. 
Компонент бан мають українсь

кі прізвища, зокрема, Балабан 
(різновид Волобан). Балабани на-
самперед - відомий український 
шляхетський (тобто воїнський) 
рід. Носії цих прізвищ велавилися 
не тільки на військовому поприщі, 
а й на духовному. Власник друкар
ні Федір Балабан 1606 року видав 
так званий "Стрятинський Треб-
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ник", укладений львівським єпи
скопом Гедеоном Балабапом, 
який зібрав українські й 
слов'янські чини. У сучасну укра
їнську драматургію свій внесок 
зробив Леонід Болобап ( 1893-
1979). А українським вболіваль
никам запам' ятався хорватський 
футболіст Бошко Балабап, гра
вець бельгійського "Брюгге", 
який у грі на кубок УЕФА 
(21.Х.2004), де наші земляки пе
ремогли, забив гол у ворота дні
пропетровського "Дніпра". 

Прізвище Балабап (Болобап) 
складають компоненти Бала (Бо
ло) й бап "захисник, воїн, князь". А 
Бала-Воло споріднене з індоіран. 
bala "сильний, дужий, могутній" і 
наявне в українських прізвищах 

Баль, Балодей, Болудей, Білдей, 
Більдій, Балвір, Бальвір, Балбир, 
Балбиреп,.о, Балагура, Балагута 

(Палагута) тощо. Сюди ж стає і 
прізвище знаменитого персонажа 
повісті Миколи Гоголя - Тарас 
Бульба, споріднене з Балабап-Бо
лобап і Балюбаш-Болюбаш-Булю
баш і означає "Могутній воїн-захи

сник-батько (отаман)". Тобто укра
їнсько-хорватське прізвище Бала
бап-Болобап означає "Дужий во
їн", "Могутній князь" й постало, 
слід гадати, з воїнського терміну, як 
і багато інших наших імен та пріз

вищ. 

Ім' я Balapati "Владика сили", 
"Командувач війська", де паті спо
ріднене з пап-бап, має ведійський 
бог-воївник і ватажок небесного во-
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їнства Індра. Під 1116 роком Лав
рентіївський літопис повідомляє, 
що князь Ярополк здійснив війсь
кову виправу на половців і захопив 

їхні міста, серед них Балип. У світ
лі найновіших досліджень, що по

ловці мовно й етнічно тяжіють не до 
тюркських, а до індоарійських пле
мен ( ІТУ, 64-71), назва ця із сан
скриту тлумачиться "Наділене си
лою, Могутнє" і цілком підходить 
для означення міста-фортеці. Ім' я 
Balin (bal+in), що особливо важли
во тут, має Баладева-Балавіра 

(старший брат 1\рішни), землеро
бське божество, імена якого рясно 
відбиті в уже згадуваних українсь
ких прізвищах. Бідомого санкт-пе
тербурзького індолога, який брав 
активну участь у виданні українсь
кою мовою "Індійських приелів'їв 
та приказок" і написав передмову 
до збірки новел "Свято кохання" 
класика індійської літератури 
Премчанда ( 1879-1936), звати 
Біктор Баліп. 
Є багато іранських імен із бап. 

У Геродота (V ст. до н.е.) ім' я Ар
табап - "Захисник арти-ладу
справедливості" мав брат персько
го царя Дарія І. Ім'я Даштбап 
(dasht "поле, край") означає "Охо
ронець краю", Джахапбап Uahan 
"світ") "Захисник світу" - семан
тичний двійник слов' янського кня

зівського імені Святопол,.. Дидбап 
(did, diz "фортеця")- "Начальник 
фортеці", Марзбап (тarz "межа, 
кордон") - "Захисник кордонів 
(країни)", Разбап (raz "лоза", пор. 
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укр. різпа, рос. розrа) - "Садів
ник, Виноградар". 
У середньоіранських мовах ( се

редньоперська, бактрійська, сог
дійська, хотаносакська), надто в 
деяких історичних словах-компо

зитах, ban стало морфемою-суфік
сом, який творить терміни із зна
ченням оберігач, хранитель, роз
поряднип чогось: storban - конюх, 
devanban - начальник канцеля
рії, pushtiban - тілоохоронець, 
frezban - слідчий тощо. Те ж саме 
і щодо предметів, призначених 
оберігати щось: grivban - намисто 
(griv "шия", санскр. griva), vadban 
- вітрило ( vad "вітер", санскр. va
ta; СЛ, 72-73). Вже згадуване 
санскр. tanupa "доспіхи, кольчуга, 
лати", досл. "захищувач тіла", має 
і форму tanupan (СРС, 234). У 
парфянській мові pahraban (pahra 
"охорона, варта") - охоронець, 
вартовий, сторож (СЛ, 197). 
У новоіранських мовах півден

но-західної групи (перська, тад
жицька, дарі) класичне перське 
ban (тадж. bon, дарі й фарсі ban) 
стало суфіксом, що утворює: 
-терміни на означення діяча з 

оберігальною функцією щодо 
когось або чогось, напр., фарсі 
bahban, тадж. богбон ( bah, бог 
"сад") -садівник; 

-назви предметів, що мають захи
щати щось або запобігати чомусь: 
перс. angushtban, тадж. антушт
бон- "наперсток" (досл. "обері
гач пальця"); перс. poshteban, 
тадж. пуштбон, із ранішого 
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pushtepan - "захисник, охоро
нець життя", фарсі sayeban, да
рі sayaban, тадж. соябон - на
віс, накриття, тент (НЯ, 33, 68, 
210). Іран. saya (рос. сень) від
повідає санскр. chhaya (чхая) 
"тінь, затінок", від нього утво
рене санскр. чхатра "парасо
ля", споріднене з укр. шатро. 
Де тра - двійник ban-pan, яке 
теж означає "оберігач, захи
сник" (санскр. tra "охороняти, 
рятувати"; СРС, 249). 
Уларській мові на півдні суча-

сного Ірану (округа Ларестан, де 
1977 року стався руйнівний зе
млетрус) цю функцію виконує су
фікс bu, різновид класичного пер
ського ban. Він утворює від імен
ників терміни із значенням хра

нителя, оберігача чогось: dashtbu 
-охоронець посівів (dasht "поле, 
степ"), ruzbu - денний сторож 
зерна й посівів (ruz "день", пор. 
укр. одного разу, тобто одного дня), 
xarтanbu- хранитель зерна (xar
тan "зерно", тадж. хир.мон, також 
-тік у полі; 5; 410). 

Ці факти проливають світло і на 
деякі давньослов' янсь_кі реалії. 
Основна найменша адміністратив
на одиниця у слов' ян Х ст. - те ри
торія роду, з одного чи кількох се
лищ і городища, центру життя 

громади. Рід очолював ватажок, 
який разом із старійшинами керу
вав майном і вирішував справи 
роду, а в разі війни очолював во
їнську дружину. Зазвичай його 
називають староста або старій-
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шипа, а синонімом їх іноді висту-
• u , u о 

пає давиш слов янськии термІН 

жупан. У балтійських і поду
найських слов'ян роди об'єднува
лися в союзи - жупи. Жупи були 
в чехів і сербів, де термін жупан 
утримувався до ХІІ ст. Ватажки

жупани, як вважається, предста

вляли найбільш шановані роди. 
Термін жупан згадує 1\остянтин 
Багрянородний уХ ст., а ще рані
ше - грамота монастиря Тассїла 
в 1\ремсі від 777 року ("jopan 
Physso"). 
Походження термінів жупа й 

жупан і досі викликає дискусії. 

Дехто з дослідників вважає, що 
жупа - певний район пасовищ 

під владою начальника, який на
зивався kорап, звідки й постав 
термін жупан. Проте сумнівно, 
щоб від kорап постало жупан, воно 
могло постати лише від gорап або 
gupaп. Як на чеського славіста Л. 
Нідерле, слово жупан тюрко-та
тарського походження (СД, 531). 
Але факти заперечують це. 
У зв'язку з цим насамперед при

вертає увагу перс. shиЬап ( суч. sho
baп, shabaп), тадж. шубоп "пастух" 
- із давнішого shиЬап-shирап, яке 
сходить до fshи-paпa: авест. fshи 
"вівця", рапа від рау "охороняти, 

захищати, берегти" (НЯ, 7 4). Тож 
fshиpaп "охоронець овець, пастух 
овець", тотожне нашому чабан. Де 
fshи- "вівці", арап- "захисник, 
охоронець". Тобто наше чабан дво
компонентне слово, яке означає 

"охоронець овець, вівчар", де ча 
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сходить до fshи, а бап відповідає 
рап. 

У персів та азербайджанців є 
чоловічі імена Чупап, у таджиків 
- Шубоп, у татар- Чабан "Пас
тух, Чабан", де бачимо і бап, і пап, 
і бон. Бідбитий цей термін в укра
їнських (Чабан, Чабапеп~о) і мол
давських ( Чобапу) прізвищах. 
Авест. fshи відповідає санскр. 
pashи "худоба". 3 pashи пов' язане 
божество Пашупаті (варіант Па
шупа) "Владика худоби", що є ін
шим ім'ям бога Шіви-Рудри, "ско
тьєго бога" в індійській міфології. 
Ще одне ім'я Шіви-Рудри- Вріш 
"Бик", тотожне імені слов'янсько
го "скотьєго бога" Влес-Велес. 
Отож слов. жупа виявляє спорід
неність з іран. fshиpa й інд. pashи
pa, первісне значення яких "захи
сник худоби, пастух" розвинулося 

'' " " до значень вшн, правитель, цар . 
Що відбилось і на територіально
адміністративній термінології. 
Є і санскритські терміни gорап 

(gо+рап), gupaп (gu+paп), досл. 
"захисник худоби, корів", з якими 

теж може споріднюватнея жупан. 
Тільки тут go, gu означає "корови
бики, худоба". Gорап, gupaп- си
ноніми до слів gopa, gopala, gopat, 
gopta, goptar, goptri- "охоронець, 

захисник, доглядач, сторож", пер
вісно теж "охоронець худоби, пас
тух". Його бачимо в українському 
імені й прізвищі Гапон. Індійське 
gopta, goptar відбите в українських 
прізвищах Хопта, Гоптар, а gopal, 
gopala - в прізвищах Гупал, Гупа-
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ло, Гупалю1<>, Гупален1<>о, назвах 
Гупали (село на Волині), Гупалів
І'>а й Гупалівщипа (на Дніпропе
тровщині) та Гопло (озеро в Поль
щі). 

Дрібна адміністративна оди
ниця (округа) в давній і середньо
вічній Індії називалася gopa. За 
"Артхашастрою" (трактат про уп
равління державою), був чинов
ник gopa, gорап, який керував 
кількома селами, облікував людей 
і їхнє майно, збирав податки. Кау
тілья (автор "Артха-шастри") ра
дить призначати чиновника-rопу 

на 5-10 сіл. Тобто округа-rопа мо
гла включати до десятка сіл. Дав
ньоіндійське місто ділилося на чо
тири частини, і кожною керував чи
новник- sthaпik (пор. укр. прізви
ще Стани~'>). Йому підлягав rопа, 
rопан,, під наглядом якого перебу
вало десять, двадцять або сорок ро
дин. Тобто терміни rопа, rопан, ціл
ком відповідають слов'янським 
термінам жупа, жупан, а різниця в 
звучанні початкових літер законо
мірна й цілком пояснима. 

Доречно згадати й наш давній 
адміністративний поділ і деякі йо
го терміни. У В.Даля губовина -
старовинне слово зі значенням 
"край, країна, область, округа, во
лость, селище, садиба, двір, осе
ля". Відомий і термін губа "округа, 
район", "територіально-адміні
стратявна одиниця в Давній Ру
сі", "судова округа". За В. О. Клю
чевським, найменша "криміналь
но-поліційна округа, у якій пере-

слідування лихих людей надава
лося самій громаді, називалася гу
ба". Звідки, очевидно, й сучасні 
вирази на губі, пасадовити на 
губу, сидіти на губі тощо, вжитко
ві саме у військовому середовищі. 

У такому разі зрозуміло, що укра
їнські фразеологізми на всю губу 
пан, rазди цілою губою, гріха на 
всю губу, реве на всю губу пов' язані 
не з частиною обличчя - губами, а 
з давнім адміністративним термі
ном. 

Певно, й слово губернія спорід
нене з інд. gopa й слов. жупа, хоча 
його й виводять із лат. gubere "пра
вити". Але дієслівна основа gopya є 
в санскриті, яка поряд із "захища
ти", означає і "правити, керувати". 
Тим більше що початкове лат. g 
відповідає інд.j (дж): лат. gеп "на
роджений" і санскр. ja, jata. На
приклад, етимологічним двійни
ком імені Євген (з грецької), яке 
означає "Родовитий, Знатний", є 
санскр. Суджата. 
В Україні чимало назв, похід

них від губа: Губни1<> у Вінницькій, 
Губсь1<>е в Полтавській, ГубівІ'>а й 
Губсь1<>е в Кіровоградській обла
стях. Особливо цікава в цьому 
плані назва одного з так званих 
"болоховських" міст- Губин. Усі 
"болоховські міста" (Губин, Ко
будь, Кудин, Божесм, Деревичі, 
Черн,етин,, Білобережжя іДядь1<>ів) 
мають виразне індоарійське за

барвлення і виявляють дотичність 
до Крішни-Чорнобога й Баладе
ви- Білобога, "Махабгарати" й ін-
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ших індійських реалій. Одним з 
імен 1\рішни, як згадувалося, є tо
па (go+pa), де go (gu) - "бик-ко
рова", "худоба", ра - "захисник, 

охоронець". Тобто ім' я tопа (різ
новиди tопала, tопалаУіа) означає 
"Захисник биків-корів-худоби", 
"Пастух". А оскільки go означає і 
"земля", бо вона, як і корова, году
вальниця людей, то gopa означає і 
"захисник, охоронець землі, цар". 
Показово, що Таммуз - бог-пас
тух у шумерських міфологічних 
текстах, має епітет Гу-ба, що мі
стить ті ж компоненти і з тим са

мим значенням. Тобто tопа і Гу-ба 
виявляють етимологічну тотож

ність (ТРС, 39-50). Слід гадати, 
що й українські прізвища Губа, 
Губапь, ГубеnІ'іо, ГубчеnІ'іо, Губсь
Уіий пов' язані насамперед із дав
нім терміном губа й похідними від 
нього, оскільки маємо українські 
прізвища СтаnиІ'і, Гапон, (первіс
но Гопап), Гупал, Гупало, Жупап, 
ЖупапсьІ'іий тощо. 

Ім'я Степап (пол. Щепап, ісп. 
Естебап), яке зазвичай вважаєть
ся грецьким і тлумачиться як "Ві
нок, Вінець", насправді слов' янсь
ке і має індоіранські паралелі. Йо
го складають компоненти stha 
"місце, край, країна" +рап, а озна

чає воно "Захисник краю-країни". 
Його близький родич-ім'я -
санскр. Sthapati (stha+pati) "Захи
сник, Володар, Батько краю-краї
ни", "Ватажок, Вождь" (СРС, 753). 
Санскр. sthapaпa (хі нді sthapaп) -
"який охороняє край", sthaпapati 

(хінді sthaпpati) -"правитель міс
цевості, краю", тотожний термінові 
sthaпik ( СРС, 7 54). Семантичний 
двійник слов'янському Степап є 
Стюард (Steward) або Стюарт 
(Stewart), значення "захисник" у 
яких несуть компоненти ward, 
wart, наявні в укр. варта, вартува
ти, вартовий, вартівnиІ'і, вартівня 

тощо. В імені Говард теж наявне 
ward - "захисник, охоронець", і 
воно сходить до первісного go 
(англ. cow)+ward- "охоронець ко
рів-худоби, пастух", згодом "воїн". 
Сюди ж стає слово гвардія (англ. to 
guard "охороняти, захищати"). 
Тож Стюард і Стюарт - семан
тичні двійники укр. Степап, пол. 
Щепапта ісп. Естебап. 

Таким чином, рап "захисник, 

оборонець, воїн, правитель, князь, 
цар" - первісна, ще індоєвро
пейська форма терміну, а Ьап -
іранська. Вираз бап Олег у сербсь
кому фольклорі, який означає 
УіНЯЗЬ Олег, саме іранська форма 
терміну. До речі, як на деяких ін
дійських та європейських дослід
ників, етнонім any, наявний іще в 
"РіІ'веді", означає "інші", тобто 
"не-індійські", й означує саме 
іранські племена, які у ведійсько
авестійські часи сусідували з ін
дійськими й мали тісні взаємокон
такти. У такому разі з етнонімом 
any ( апи) цілком може спорідню
ватися слов'янський етнонім ап
ти. Що певною мірою підтвер
джує саме іранська форма імені 
антського князя - Хільбудій . 
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Жіноча форма від інд. рапа, рап 
буде рапі "захисниця, хранитель
ка, берегиня". Оскільки індійсь
кому рап відповідає іранське Ьап, 

то іранський відповідник індійсь
кому рапі буде Ьапі, яке має різно
види Ьаппі, Ьапіпі, Ьапіtа, Ьапи то
що. Ваппі "наречена, молода, кра-

" . . .. 
суня вщповщає украшському 

панна, Ьапіtа - "жінка, дружи
на", Ьапіпі, Ьапіуаіп - "дружина 
торговця, сільського лихваря, кра
марка"; Ьапи- бану, пані, добро
дійка, шанобливе звертання в 
іранців та індійців до жінки. Єжі
ноче ім' я Бапу - "Повелителька, 
Правителька, Цариця", "Шанова
на, Шляхетна, Благородна жін
ка". Воно має і форму Вапі 
( азерб.), яке майже ідеально від
повідає чеському, польському й 
українському папі. Давні чехи на
зивали планету Бенеру Krasopaпi. 
Дружину відомого індійського кі
ноактора Діліпа 1\умара, теж відо
му кіноактрису, звати Сайра Бапу. 
Бапу творить і двоосновні жіно

чі імена. Є іранське жіноче ім' я 
Шахрбапу (казах. Шарбап)- ко
лись так називалася дружина пра

вптеля (з шахр, шар споріднене 
укр. цар). Дружину сільського ста
рости називали ~адбапу - "госпо

диня дому", це слово стало жіно
чим іменем Надбану (Кядбапу), де 
~ад ( согд. kata) споріднене з укр. 
хата. Чоловіче ім' я Гаухар ( = 
Джохар, інд. Джавахар) - "1\ош-
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товність" завдяки бапу стало жіно
чим, Гаухарбапу. Іран. Бапудохт 
означає "Шляхетна дочка", "Бла
городна діва", де дохт ( санскр. 
duhitar, старослов. дщерь) - "доч
ка, дівчина", воно ж в імені відомої 

принцеси Турапдот "'!Уранської 
дочки", "'!Уранської діви". А також 
в імені Гурапдухт, що його мала 
дружина грузинського царя Дави
да Будівничого, сестра половець
кого князя 1\ончака, дочка якого, 
Копча~івпа - невістка новгород
сіверського князя Ігоря зі "Слова о 
полку Ігоревім". 

Імена з бапу первісно мали 
представниці вищих верств, а з ча

сом вони стали загальновживани

ми. Ось іще кілька іранських жі
ночих імен із бапу та їх відповід
ники в деяких народів: 
Гульбапу (тадж., узб. Гульбопу; gul 

"квітка") - "Квітка-цариця" 
Джахапбапу (jahaп "світ") - "За

хисниця світу" 
Зарбапу (тадж. Зарбопу, азерб. 

Зербапу; zar "золото") - "Ца
риця-Золото" 

Іффатбапу (iffat "цнота, чеснота") 
-"Взірець чеснотливості" 

Кайбапу (kay "правитель", пор. 
укр. Кий) - "Правителька, Ца
риця" 

Хуспібапу (husпi "краса, врода") 
- "Найкраща серед вродли
вих" 

Махіпбапу (турец. Мехіпбапу, 
тадж. Махіпбопу, Мохбопу; 
mahiп, moh "місяць") - "Ца
риця- Місяць" 
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Мехрбапу (mehr "сонце") - "Ца
риця-Сонце" 

Зохрабапу (zohra "світла, осяй
на") - "Найосяйніша повели
телька". 
А також тадж. Парібону (pari 

"пері, фея, красуня") - "Цариця 
серед красунь", азерб. Агабапу 
(aga "пан, добродій") - "Благо
родна добродійка, Пані", татар. 
Галіябапу - "Високородна, Під
несена" тощо (ИИ, 116-214). 
Як бачимо, бапу не тільки ша

нобливе звертання до жінки в 
іранців та індійців, як і папі в по

ляків, чехів та українців, не тільки 
ім' я, а й творить високостатусні 
двоосновні жіночі імена. 

Жіноча форма від санскр. pati є 
раtпі "дружина, жінка, добродій
ка" й собі споріднене з українсь
ким, польським і чеським рапі. 
Сюди ж стає укр. господиня, яко
му тотожне санскр. вішпатіпі, 

вішпатпі, давньопруське waispat
ti на означення дружини ватажка 
громади чи сільського старости 
(пруси - давнє балтійське пле
м'я). Тобто -подиня в господиня 
відповідає -раtіпі, -раtпі, -patti в 
санскритських і давньопруському 
словах. В іменах-композитах раt
пі поєднується з іменами богів і 
важливими соціальними титул а
ми й означає "дружина того-то": 
Девапатпі (deva "бог") - "Дру

жина бога, Богиня" 
Раджапатпі (raja "цар") - "Дру
жина царя, Цариця" 

Вішпупатпі - "Дружина Вішну". 

розділ І 

Тобто богиня щастя, багатства й 
сімейної злагоди Ла.,..ш.мі, то
тожна балтійській Лай.ме й 
слов'янській Ладі. У "Влес
книзі" Вішпу має форму Ви
шень, Вишній, прізвище Ви
шень і похідні від нього й нині 
побутують в українців, а на 
Черкащині є місто Вішпопіль, 
яке має свого індійського двій
ника Вішпупур "Місто Вішну"; 
Рудрапатпі - "Дружина Руд
ри". Бог Рудра ("Рудий, Черво
ний"), згадуваний ще у ведах, 
відповідає слов'янському Родо
ві, з яким пов' язана назва літо
писного міста Родепь (біля су
часного Rанева). 3 часом функ
ції Рудри перебрав бог Шіва, 
котрий, як і його дружина, зо

бражається з тризубом і уосо
блює в ньому середнє вістря 
(бог-охоронець світу Вішну уо
соблює ліве, а бог-творець світу 
Брахма - праве). Інші імена 
Шіви-Рудри - Дева "Бог", 
Махадева і Махеша "Великий 
бог", тому й імена його дружини 
відповідно Деві - "Богиня", 

Махадеві й Махеші - "Велика 
богиня". В Україні виявлено 
давні написи (ІІІ ст.) з іменами 
Шіви-Рудри (серед них і Маха
дева). Численні "дівині" й "ді
вочі" назви по всій Україні 
пов' язані саме з поклоніпням 
давніх насельників України Де
ві-Діві, яка була богинею-бере
гинею літописного Rорсуня 
(Херсонеса Таврійського), звід-
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ки в Х ст. Володимир приніс до 
.Києва християнство. У дохрис
тиянському язичницькому пан

теоні Володимира було єдине 
жіноче божество мо,..оша, ім' я 
якого тотожне індійському Ма
хеші "Велика богиня". Як хер
сонеська Деві-Діва у ІІІ ст. до 
н.е. була Покровою і Захисни
цею Херсонеса-Таврійського, 
так і київська Мокоша до прий
няття християнства була По
кровою і Захисницею, Матір'ю 
.Києва і всіх міст руських. Шіва
Рудра, "скотій бог" у пантеоні 
давніх індійців, мав і ім' я Вріш 
- "Бик", тотожне імені Влес, 
що його мав уже "скотій бог" 
слов'янського пантеону, зобра
ження якого до хрещення киян 

стояло на Подолі на березі По
чайни. Синонімом до Рудра
патпі є Шарвапатпі - "Дру
жина Шар ви", де Шарва - ще 
одне ім'я Шіви-Рудри; 

Со.мапатпі - "Дружина Соми
Місяця". Інше ім'я Соми-Мі
сяця - Чапдра, яке на укра
їнському грунті прибрало фор
ми Шандра й рясно відбилося в 
українських назвах і прізвищах 
(див.: ІТУ, 151-161). 
Таким чином, укр. пап (як і па

пі) має прямі відповідники в 
слов' янських, іранських, індійсь
ких і балтійських мовах, де позна
чене високим соціальним статусом 
упродовж усієї своєї фіксованої і 
не фіксованої історії. У сучасних 
іранських і деяких слов' янських 

(сербська, хорватська) мовах воно 
прибрало форми Ьап, як і у "Влес
книзі". Утворені від і. -є. основи ра 
- "захищати, охороняти, берегти" 
слово пап та інші похідні терміни, 
імена й назви відбивають найдав
ніші першорядні категорії, понят
тя й уявлення світоглядного, со

ціального, магічно-юридичного, 
військового плану. Первісно "за
хисник, охоронець, воїн", слово 
пап розвинулося до значень "гос
подар, володар, правитель, князь, 

цар, гетьман", воно безпосередньо 
й насамперед стосується воїнсько
го стану. А давньоукраїнське сус
пільство, як і давньоіндійське, 
давньоіранське й скіфське, знало 
поділ суспільства на 4 стани -
жерців, воїнів, землеробів і залеж
них общинників. Ще в V ст. до н.е. 
Геродот повідав скіфську леген

ду про 4 дари, які впали з неба -
золоті чашу, сокиру, плуг і ярмо. 
Ці магічні предмети й відбива
ють 4-становий поділ скіфського 
суспільства: чаша символізує жер
ців, сокира - воїнів, плуг - земле

робів, ярмо- залежних общинни
ків. А скіфи, каже "Влес-книга", 
,..равепці, тобто ,..оровичі, туричі, би
чичі, інакше - воїни. Кравенці ж -
давня форма сучасного етноніму 
у,..раїпці. Тож і скіфи - українці. А 
українці в усі часи мали статус пер

шокласних воїнів. 
Що подібний суспільний поділ і 

воїнський стан існували в предків 
сучасних українців засвідчують 

їхні прізвища, споріднені з усіма 
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чотирма індоіранськими терміна
ми на означення цих станів. Во
їнську верству в індійців та іран
ців означує термін пшатр-хшатр
хсахр "сила, влада", з яким спорід
нене наше цар, відбите в числен
них українських прізвищах -
Цар, Царпо, Царип, Царуп, Царюп, 
Царів, Царич, Царчуп, Царевич, 
Царенпо, Царченпо, Цариченпо, 
Царовсьпий, Царсьпий тощо. Ря
снота цих прізвищ в українців 
свідчить не за те, що предки їхніх 
сучасних носіїв належали до цар
ського роду, а за те, що вони нале

жали саме до воїнського стану, хо
ча праукраїнці знали й жрецький 
(волхви) та землеробський ( се.ля
ни) стани. Цар чи князь мав похо
дити саме з воїнської верстви. 

Слово пан прямо й недвозначно 
вказує на безпосередню функцію і 
обов' язок воїна - захищати, охо
роняти, берегти. Справіку це суто 
воїнський термін і суто воїнське 
слово, і годі навіть уявити природ

ніше, вмотивованіше й достойніше 
звертання, аніж оте пане полповни
пу зі славнозвісної пісні про синьо
окого козацького ватажка-кохано

го, що її так натхненно співала Ра
їса Кириченко, ім' я якої, до речі, 
теж означає Правительпа, Княги
ня, Цариця. Те пане полповнипу ви
грає веселкою семантичних барв, 
бо сприймається і як .мій захиснипу 
полповнипу, і як .мій оборонцю пол
повнипу, і як .мій воїне полповнипу, і 
як .мій пн.язю полповнипу, і як .мій 

поханий полповнипу, і яп .мій Мі-

сяцю-полповнипу, бо ж у наших ве
сільних піснях молодий - Князь, 
Місяць. Дивовижно, але захисника 
Вітчизни прагнуть позбавити його 
високого та гордого слова, яке зав

жди належало йому й підносило 
його, було невіддільне від нього й 
постійно промовляла: ти - захи

сник, ти - оборонець, ти - воїн. 
Зрікатися в українській армії сло
ва Пан, яке й означає Захиснип, 
Оборонець, Воїн- це зрікатися ти
сячолітніх воїнських і козацьких 
традицій, цілого пласта своєї дав
ньої і славної історії. 

То, може, не треба підрубувати 
своїх пракоренів, які з правічних 
глибин беруть життєдайні соки й 
живлять дерево українського роду. 
Бо після пана й пані комусь закор

тить узятися й за інші наші пра
давні, високі й святі слова: господь, 
батьпо й Батьnівщина, господиня, 
гопап і Купала, по.ляни, Ярополп і 
Святополп, Мазепа й Хільбудій, 
полп, полповнип і полповодець, па
нувати й плепати. Бо ж у всіх них 
та сама основа, що і в слів пан, па
ні та панна, і основа ця не перестає 
закликати-благати- плекайте, за
хищайте, охороняйте, бережіть! І 
не тільки свій народ, свою землю, 
свою країну. А й свою мову, свою 
віру, свою історію, свою культуру, 
свою самобутність, своє майбуття. 

Бо все це - заповіданий нам 
високий предківський спадок. І 
ми маємо зберегти й захистити йо
го. Й передати в усій повноті та 
чистоті своїм нащадкам. 
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(За: Gandhi, Maneka. Hindu 
Names. New Delhi, 1993) 

І. Індійські імена з ра 
"захисник, оборонець, 
воїн" 

Імена з компонентом ра тотожні 
іменам із компонентом pala: напри
клад, /опа -/опала, Махіпа- Ма
хіпала, Раштрапа - Раштрапала. 
Atnina (agni "вогонь"+ра) "Захи-

сник, Оберігач вогню". Ім'я си
на брахмана Веданітхі, що мав 
за дружин п'ять дівчат-rандгар
вок (tапдгарви- небесні співці 
й музики). 

Аджапа (aja "коза"+ра) "Захи
СНИІ\ кіз, 1\озопас, 1\озяр" =Ад
жапала. Священна барна, або 
так зване часничне грушовидне 

дерево, яке слугує харчем худо

бі і водночас дає їй затінок. 
Амарапа (атаrа "бог"+ра) "Обо

ронець богів". Цар богів і вата
жок небесного воїнства Індра. 
Синоніми - Ажарапаті й А.ма
радгіпа. 

Амбупа (атЬи "вода"+ра) "Охо
ронець, Владика вод". Бог мо
рів і водних просторів Варуна, 
тотожний грецькому Посейдо
нові, скіфському Тагимасаду й 
слов'янському Дажбогу. Сино
нім - А.мбупаті. 

Бгупа (bhu "земля"+ра) "Захис
ник землі, Цар". Синоніми: Бгу
пала, Бгупат, Вгупаті, Вгупап, 
Вгупеп. 
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Бгупепдра (bhupa+iпdra) "Цар 
над царями, Цар царів". Індра. 
Санскр. iпdra означає і "цар". 
Термін bhupeпdra - семантич-
ний двійник іранського терміну 
шахіпшах. 

Бгуміпа (bhuтi "земля"+ра) "Цар, 
Охоронець землі". Синоніми: 
Вгу.міпала, Вгу.міпала/'0, Вгу.мі
паті. 

Bapina (vari "вода"+ра) "Владика 
вод". Бог Ва руна. Синонім -
А.мбупа. Санскр. vari "вода" від
бите в низці давніх українських 
назв, зокрема, на означення 

Дніпра - Вар, Варо.м, Варух 
(VI-X ст.), 

Bimmana (vitta "багатство, скар
би" +ра) "Охоронець скарбів, 
Владика багатств". Кубера -
бог земних скарбів і охоронець 
північної сторони світу. Сино
німи Віттапаті, Віттаtопта. 

Вішампа (vishaт "усі"+ра) "За
хисник усіх, Цар". Санскр. 
vishaт "усі", яке має і значення 
"рід", відбите в давньоукраїнсь
кому весь "село", Вишгород "Мі
сто роду" та інших назвах. 

Вішвапа ( vishva "усе, світ" +ра) 
"Охоронець усіх, світу". Інше 
ім'я Сонця, Місяця, Вогню. Си
ноніми - Вішвапала, Вішвапа
лаІ'Оа. Ім' я Вішвапала/'Оа ( хінді 
Вішвапала/'0) - семантичний 
двійник слов' янського князів
ського імені Святопол/'0 "Світо
захисник". 

Вішваtоптрі (vishva+goptri "за
хисник") "Захисник світу". Ім'я 
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Вішну, Шіви або Індри. З goptri, 
яке має і форму goptar, goptar, 
споріднені українські прізвища 
Гоптар, Хобта і Хобтя. 

ІОпа (go "бик, корова; худоба"+ 
ра) "Охоронець худоби, Пас
тух", "Воїн, Цар". Ім'я це мають 
епічні й міфологічні персонажі, 
воно також входить компонен

том у двоосновні, наприклад, 

жіночі імена (опаджа, Гопаба
ла "Дочка пастуха, Пастушка". 
Також рослина Ichпocarpиs frи
tesceпs. 

Ішупа (ishи "стріла"+ра) "Захищу
нач від стріл, Шолом". У "Махаб
гараті" - змій, що відродився як 
цар Наrнаджіт. Пор. санскр. tа
пира (tапи "тіло"+ра), досл. 
"який захищає тіло" - доспіхи, 
кольчуга, лати. Тапира має і фор
му tапирап та синонім tапи-trап. 
Пор. укр. прізвище Шушпан, де 
Шуш може споріднюватись із 
санскр. shirsha, shisha "голова" 
(пор. істор. шишаІ'і). Тобто шуш
пан, у такому разі теж означатиме 
"шолом", досл. "охоронець голо-

" ви. 

Кшетрапа (kshetra "поле"+ра) 
"Охоронець полів". Ім'я боже
ства. Синонім - Кшетрапала. 
Санскр. kshetra "поле" фоне
тично близьке із санскр. kshatra 
"сила, влада", від якого утворе
ні інд. І'ішатрій "воїн, прави
тель" та укр. цар. Через що й ін
дійці іноді термін kshatriy по
яснюють із kshetra "поле", тобто 
ВИХОДИТЬ, ЩО /'іШатріЇ не ВОЇНи, 

а поляни. Подібне бачимо у 
"Повісті врем'яних літ", де Не
стор дає давнішу назву русів по
ляпи і пов'язує її з полем, хоча 
етнонім поляни споріднений із 
санскр. pal "охороняти, захи
щати, берегти". Назва руси теж 
означає "воїни" й теж спорідне
на із санскр. raksh "охороняти, 
захищати, берегти". 

Кшітіпа (kshiti "земля"+ра) 
"Охоронець землі, Цар". Сино
нім Кшітіпаті. 

Кшмапа (kshтa "земля, краї
на"+ра) "Захисник землі, краї
ни, Цар". Синонім Кшмапаті. 

Куджапа (kи "земля" +ja "син"+ 
ра) "Захищений Марсом". Ку
джа "Народжений Землею" -
назва планети Марс. 

Кулапа (kиla "рід"+ра) "Глава 
роду, родини". Синонім Кула
паті. Із цим іменем споріднене 
українське прізвище Кулеба. 

ЛоІЄаnа (loka "світ"+ра) "Охоро
нець сторони світу". Синонім 
ЛоІ'іапала. 

Ма.л..лапа (тalla "борець"+ра) "За
хисник борців". Вішну. 

Maxina (таhі "земля"+ра) "Захи
сник землі, Цар". Синоніми Ма
хіпала, Махіпаті. Санскр. таhі 
"земля", досл. "велика". Інд. 
Махіпа споріднене з укр. Мазе
па, але Мазепа - іранська фор

ма. Сучасна форма імені - Ма
хіп (є сучасний письменник 
Махіп Cinx). 

Нідгіпа (пidhi "скарб, багатство"+ 
ра) "Охоронець багатств". Ry-
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бера. Синоніми Нідгіпала, Нід
гіпаті, Нідгіrопа. 

Нріпа (пrі "людина"+ра) "Захи
СНИІ\ людей, Цар". Синоніми 
Нріпала, Нріпаті. Санскр. пrі 
має і форму паr "чоловік, муж
чина, муж, герой", тому є й іме
на Hapana, Нарапала й Нара
паті того самого значення. 

Останнє ім' я в мові хі нді має 
форму Нарпаті, а оскільки інд. 
pati відповідає іран. будій, буд, 
то іранською Нарпаті буде 
Нарбудій, Нарбуд. Звідси й ук
раїнське прізвище балтійсько
го походження Нарбут. Оrож 
Нарбут означає "Захисник лю
дей, Правитель, Цар", воно -
семантичний двійник прізвища 
Мазепа. Обидва прізвища різ
ними лексичними засобами пе
редають однакове значення -
"Захисник землі" (Мазепа) й 
"Захисник людей" (Нарбут), 
тобто "Цар, 1\нязь, Правитель", 
отже, й "Гетьман". 

Нріпадіпа (пrіра "цар"+dіра "сві
тильник") "Світильник серед 
царів". 

Папу (ра+ри) "Захисник". Спо
ріднене з рос. папа, скіфським 
Лапай (божество) й вірменсь
ким царським іменем ПапаІ'і, 
(ПапаІ'і,а/і- "Папаків, Син Па
пака"). 

Параспа (paras "інший"+ра) "За
хисник інших (людей)". 

Патар (pa+tar) "Захисник, Обо
ронець". Санскр. tar - суфікс 
діяча, тотожний укр. тель (пав-

читель, будитель, ревпитель, 
хулитель). Перекидається мі
сток від укр. батЬІ'і,О й рос. батя 
до лат. pater, aнгл.father тощо
всі вони первісно означали "за
хисник, оборонець". 

Нашупа (pashu "худоба"+ра) "Пас
тух". Інше ім' я Пушана, іще ве
дійського божества, яке пов'я
зане з Сонцем і дарує добробут, 
вважається покровителем черід 
і подорожніх. Ім' я Пушап спо
ріднене з укр. пишпий, пишпо
та. Є українське прізвище Пу
шаІіІ'і,О. 

Паю (ра+уи, суфікс) "Захисник, 
Охоронець". Пор. укр. прізви
ще ПаюІ'і,, ПаїІ'і,. 

Раштрапа (rashtra "країна, дер
жава" +ра) "Захисник країни, 
Оборонець держави, Цар, Вла
дика". Первісно термін на озна
чення воїна, він став високоста
тусним воїнським ім'ям. У за
порозьких козаків були прізви
ща Розтропа, Розтрипа, сюди ж 
стає прізвище Розтропович. Си
ноніми Раштрапаті (сучасне 
значення "Президент"), Рашт
рапала. 

Рітапа (rita "космічний закон, 
рі та -арта" +ра) "Охоронець кос
мічного закону, ладу". Рітапа 
тотожне іранському імені Ар
табап, яке знає ще Геродот 
(V ст. до н.е.). Оскільки термін 
ріта-арта-лад тотожний термі

нові дгарма, де dhar означає 
"держати" (воно ж наявне і в 
укр. держава), то синоніми іме-
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ні - Дгар.мапала, Дгар.мапа, 
Дгар.мат'опа "Захисник дгарми". 
Санскр. dharma має і форму 
dhamma, тому не виключено, 
що саме ця форма відбилася в 
слов'янському імені До.мажир, 
яке в такому разі тлумачиться 
"Гора віри", тобто "Оплот віри
дгарми". В індійців є ім'яДгар
.мат'ірі (giri "гора") саме такого 
значення. Що ж до жир в імені 
До.мажир, то в памірських мо
вах, які є проміжними між 
іранськими й індійськими мо
вами, jir якраз і означає "гора". 
Із rita споріднене санскр. ritu 
"сезон, пора року, весна", спо
ріднене з укр. літо, пол. lato. 

Удупа (udu "зірка"+ра) "Охоро
нець зірок, Владика зірок". Мі
сяць. Синонім - Удупаті. 

Ютхапа (yutha "багато, гурт, че
реда, військо"+ра) "Ватажок, 
Ватаг (у війську, череді, табу
ні)", ''Головнокомандувач, Пол
ководець", досл. "Охоронець че
реди, війська". Синоніми: Ют
хапаті, Ютхапала. 

11. Індійські імена з adhipa 
( adhi+pa) "владика, 
повелитель, цар" 

Номпонент ра з приставкою 
adhi "над, понад, більше, вище" 
творить термін adhipa, який має 
значення "пан, добродій, повели
тель, староста, ватажок", тотож
ний термінові adhipati. Санскр. 
adhivaktar означає "захисник, за-
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ступник", де привертає увагу vak
tar, фонетично й семантично 
близьке сучасному імені Ві1>mор, 
тлумаченому як "Переможець". З 
adhipa є низка високостатусних чо
ловічих імен: 
Адгіпа (adhi+pa) "Захисник, Цар, 

Владика". Синоніми Адгіпаті й 
Адгіпала. Мовою хінді Адгіпа 
буде Адгіп, що фонетично на
прочуд близьке імені шекспі
рівського героя-царя - Едіп. 
Обидва імені цілком можуть ма
ти спільне походження і одна
кове значення. 

Ал,а,.адгіпа ( alaka +adhipa) "Вла
дика Алаки". Бог багатств і 
скарбів 1\убера, охоронець пів
ночі. Ала1>а - столиця !\убери 
на горі Меру (Сумеру), яка вва
жається центром усесвіту й нав

коло якої обертаються планети. 
Асурадгіпа (asura+adhipa) "Вла

дика асурів". Ім' я демона Балі, 
якого переміг Вішну в іпостасі 
Вамани "1\арлика". Acypu -
старші брати богів-девів і їхні 
постійні супротивники. 

Ваrадгіпа (vaga "мова"+аdhіра) 
"Владика мови". Брихаспаті, 
наставник богів. 

Ватадгіпа ( vata "вітер" +adhipa) 
"Владика вітру". Ім' я царя в пу
ранах. 

Відьядгіпа (vidya "знання, відан
ня" +adhipa) "Владика знань". 
Шіва. 

Віпрадгіпа ( vipra "мудрість" +ad
hipa) "Владика мудрості". Мі
сяць. 
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Вйожадгіпа (vyoma "небо"+аdhі
ра) "Владика неба". Шіва. 

Дандадгіпа (danda "кий, жезл"+ 
adhipa) "Головний суддя, Вер
ховний суддя". Синонім Дан
дадгіпаті. Назви й імена з Дан
да, яких рясно на індійському 
терені, засвідчені й у Давній 
Україні (етнонім дандарії, наз
ви Данда".а, Dandarium, Дя,дь
".ів (Данда".ів), ім'я Дандарій, 
прізвища Динда й Динден".о). У 
напису з Березані засвідчене 
ім'я Данда".сартос (danda+ks
hatra) "Скипетр кшатри, Пра
витель кшатри, Цар". 

Дашархадгіпа (dasharha+adhi
pa) "Владика дашархів". Кріш
на. Дашарха - назва племені й 
ім' я ватажка цього племені, 
предка Крішни. 

Дгажадгіпа ( dhama "промінь"+ 
adhipa) "Владика проміння". 
Сур' я. 

Дганадгіпа ( dhana "багатства"+ 
adhipa) "Владика багатств". Ку
бера. Синоніми: Дганадгіпаті, 
Дганапаті, Дганапала, Дгана
па, Дганаrопта. 

Дгарадгіпа ( dhara "земля" +adhi 
"над" +ра) "Владика землі". Віт
ну. 

Девадгіпа (deva "бог"+аdhіра) 
"Владика богів". Індра. Ім'я ца
ря. Синоніми: Девапаті, Девад
гіпаті, Девапала. 

Джаладгіпа Uala "вода"+аdhіра) 
"Владика вод". Бог Ва руна. Си
нонім Джалапаті. У Криму є 
ручай Джаль.ман. 
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Джанадгіпа Uana "люди"+аdhі
ра) "Владика людей, Цар". Си
ноніми Джанапаті, Джанапа
ла".а. 

Джанжадгіпа Uanma "народжен
ня"+аdhіра) "Владика наро
дження". Шіва. 

Діtадгіпа ( diga "сторона світу"+ 
adhipa) "Владика сторони сві
ту". Всесвіт в індійській міфо
логії має 4 основні (схід, захід, 
північ, південь) й 4 проміжні 
сторони світу. У кожної є свій 
бог-охоронець - ло".апа, ло".а
пала. 

ло".адгіпа (loka "світ"+аdhіра) 
"Владика світу". Синонім Ло
".адгіпаті. 

Мадрадгіпа (madra+adhipa) "Вла
дика Мадри, Цар мадрів". Ша
лья, цар племені мадрів. Ма
дра - давня країна в Північ
но-Західній Індії, яку "Махаб
гарата" відносить до держав, 
означуваних загальним термі

ном Apamma. Apamma - давня 
назва Пенджабу, назва дослів
но означає "Не-держава", ос
кільки як людність її не дотри
мувалася брахманських при
писів і вірувань. 

Мітхіладгіпа (mithila+adhipa) 
"Владика Мітхіли". Цар Джана
ка, названий батько Сіти, дру
жини царевича Рами, героя "Ра
манни". За переказом, Джанака 
знайшов Сіту в борозні під час 
ритуальної оранки, звідки й 
ім'я Cima "Борозна", досл. "Ви
орана". 
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Мріtадгіпа (mriga "тварина; cap
нa"+adhipa) "Владика тварин". 
Лев, тигр. Синонім Mpiranami. 
У Києві є місцевість Мриги. 

Наtадгіпа (naga "змія; гора" +ad
hipa) "Владика змій". Шіва. 
Синонім Haranaлa. Наrадгіпа 
також "Владика гір", так озна
чається гора Кайласа, обитель 
Шіви й !\убери. Haranami "Вла
дика гір" - Гімалаї. 

Наtапурадгіпа (naga+pura "мі
сто"+аdhіра) "Владика Наrапу
ра". Епітет царя Панду, батька 
п'ятьох братів-пандавів, битва 
яких із кауравами складає сю

жет "Махабгарати". Haranyp
інша назва столиці пандавів 
Хастінапуру (біля нинішнього 
Делі). 

Нарадгіпа (nara "людина"+аdhі
ра) "Владика людей, Цар". Си
ноніми Нарадгіпаті, Hapanami, 
Нарапала. 

Пра.м,атхадгіпа (pramatha+adhi
pa) "Владика праматхів". Шіва. 
Синонім Пра.матхапаті. Пра
.матхи - почет Шіви зі злих 
духів, інша назва яких бгути. В 
Україні (на Молдаванці в Оде
сі) знайдено напис ІІІ ст. з іме
нем Bymanam, яке тотожне іме
ні Шіви Вгутапатх "Цар бгу-
. " 

ТІВ • 

РаІЄшасадгіпа (raksasa "демон, 
ракшас" +adhipa) "Владика рак
шасів". РаІЄшаси - зловмисні 
демони, противники богів, ца
рів і праведників, Равапа "Ре
вун" - ворог царевича Рами, у 

якого він викрав дружину Сіту. 
Боротьбі Рами з ним присвяче
на "Рамаяна", сюжет якої схо
дить до ведійського міфу про 
битву бога-воїна Індри зі змієм 
Врітрою, який зберігся в укра
їнському й польському фоль
клорі. У ведах Сіта була дружи
ною Індри, який там означуєть
ся "господарем поля". Міф має 
виразну календарну, тобто зе
млеробську символіку. 

Ра.м,адгіпа (rama+adhipa) "Вла
дика Рами". Вішну. Ра.ма -
сьоме земне втілення (аватара) 
бога Вішну, а Крішна - восьме. 
Старший брат Крішни Валаде
ва "Могутній бог" або "Білобог" 
-землеробське божество, атри
бут його- плуг, імена його ря
сно відбиті в українських пріз
вищах. Старшинство Баладеви 
над Крішною символізує пер
вісність землеробства над кочо
вим, пастушпицьким способом 
життя. 

Свадгадгіпа (svadha+adhipa) "Вла
дика Свадги". Бог Аrні. Свадга 
- дружина Аrні. 

Сурадгіпа ( sura "бог" +adhipa) 
"Владика богів". Індра. Сино
нім Cypanami. 

Шайладгіпа (shaila "гора, ске
ля"+аdhіра) "Владика гір". Епі
тет Гімалаїв, також Хі.мавап -
батько Парваті, дружини Шіви. 
Синонім Шай.лапаті. 

Удуtанадгіпа (udu "зірка"+gапа 
"гурт" +adhipa) "Владика сузі
р'їв". Місяць. 
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Як,шадгіпа (yaksha+adhipa) "Вла
дика якшів". 1\убера. Синонім 
ЯІ'>шапаті. Я~'>ші - напівбоже
ственні істоти, живуть у деревах 
і охороняють ліс, складають по
чет бога багатств 1\убери, іноді 
Вішну. ЯІ'>шатару "дерево як
шів" - індійське фігове дерево 
( Ficиs іпdіса) . 

Як,шарак,шодгіпа (yaksha+rak
sha+adhipa) "Владика якшів і 
ракшасів". 1\убера. 

ІІІ. Індійські чоловічі імена 
з pala "захисник, воїн, 
цар" 

Імена з компонентом pala то
тожні, паралельні, рівноцінні, як 

уже відзначалося, іменам із ком
понентом ра (/опа-/опала, Махі
па-Махіпала, Раштрапа-Рашра
пала). Санскр. pala (хінді pal) -
від дієслівної основи pal "захища
ти, охороняти, берегти" мають 
значення "повелитель, цар", "по
кровитель, охоронець, захисник, 

пастух", "хранитель, оберігач, сто
рож, вартовий". Відіменникова 
форма основи pal буде palaya -
"охороняти, правити, управляти, 
керувати", "тримати (слово, обіц
янку)". Від цієї форми утворене 
санскр. й хінді palayitar "охоро
нець, захисник". 
В Орельську палаику (між рр. 

Орель і Самара) входило с. Гупа
лівІ'>а, в назві якого наявне пал, як 
і в слові палаnІ'>а й козацьких пріз
вищах /опа, Гупал, Гупало, Гупа-
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лов, ГупалеnІ'>о, назвах Гупали (на 
Волині), Гупалівщипа (урочище 
на Звенигородщипі), Гопло (озеро 
в Польщі). Вони споріднені з 
санскр. gopal, gopala "захисник, 
оборонець, воїн", первісно "захи
сник корів, худоби", "пастух". 
Санскр go не тільки має значення 
"корова", а й "земля", оскільки 
обидві - годувальниці. Тож gopala 
не тільки "охоронець корів", а й 
"охоронець землі", тобто воїн, цар. 
Імена /опал і /опала має індійське 
воїнське й пастушницьке боже
ство - Крішпа. Це ім' я відбите в 
козацькому прізвищі Кришпеn~'>о, 
в іменах і прізвищах КришІ'>о, Кри
С~'>О, КрищеnІ'>о та ін. У "Велесовій 
книзі" божества Кришепь і Вишепь 
стоять поряд, у них легко впізна

ються Крішна й Вішну, а прізвища 
Вишепь і Кришепь побутують у ни
нішніх українців. 
Абгіпала (abhi "все, довкола, кру

гом" +pala) "Захисник, Обе рі
гач усього довкола". 

Аваніпала (аvапі "земля"+раlа) 
"Оберігач, Захисник землі". 

Адгіпала (adhi "над"+раlа) "Пан, 
Правитель, Цар, Владика". 

Аджапала (aja "коза"+раlа) "За
хисник кіз, 1\озопас, 1\озяр". 
Ім'я батька Дашаратхи, діда Ра
ми. 

А.марапала (amara "безсмертний, 
бог" +pala) "Захисник богів ". 
Інд ра. 

Амбупала ( атЬи "вода" +pala) 
"Захисник вод". Варуна. 

А.мрапалі (amra "манго"+раlі) ж. 
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"Охоронниця мангового дере-
" ва . 

Апапт'апала (ananga "безтілес
ний" +pala) "Захисник безтілес
ного (тобто бога кохання Ка
ми)", "Захисник безтілесних 
(тобто богів)". Ім'я легендарно
го засновника Делі. 

Апупаліп (апи, суфікс+раlіп) "Обе
рігач, Охоронець". 

Балагопала (bala "дитина"+gора
lа "Крішна") "Малий пасту
шок". Юний Крішна. 

Бандгупала ( bandhи "рідня, ро
дичі, рід"+раlа) "Захисник рід
ні, роду". 

Бархішапала (barhisha "вогонь; 
священна трава куша" +pala) 
"Охоронець вогню, Оберігач тра
ви куша", "Священний, Прос
вітлений". Термін бархіша від
повідає іранському бархіс. 

Бгадрапала (bhadra "правед
ність, чеснота" +pala) "Захи
сник праведності". Ім'я бодгіса
тви. 

Бгі.мапала ( Ьhіта "Бгіма; могут
ній, грізний" +pala) "Захище
ний Бгімою, Якого боронить 
могутній". Ім'я Бгі.ма "Гріз
ний" має бог Шіва і два десятки 
персонажів індійської міфоло
гії й епосу. Серед них: батько 
Пратішраваса, батько царя Ді
водаси, цар-ядава і воїн-дана

ва, приятель Равани, один із 5 
братів-пандавів (їх підтриму
вав Крішна), могутній силач
син бога вітру Баю і цариці Кун
ті тощо. Всі ці персонажі ви-
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являють ту чи іншу причетність 
до України: vауи "вітер" спо
ріднене з укр. віяти, ядави то

тожні літописним ятвягам, да
пави - інша назва ядавів, а ін
ша назва ятвягів - дайпови, 

цар Діводаса - батько знаме
нитого царя Судаса, а прізвища 
Судасі СдасюІ'і, (із СудасюJІі,) по
бутують у сучасних українців. 
Крім того, імена Шіви відбиті в 

українських прізвищах Шівапеп
І'і,О й Рудри.мепІ'і,о (інше ім'я Шіви 
- Рудра, слов. Род), написи ІІІ ст. 
з іменами Шіви-Рудри знайдені в 
Одесі й Білгород-Дністровському 
(давня Тіра). По-слов'янському 
форма імені Пратішравас буде 
Пратіслав, що напрочуд близьке 
до давнього слов' янського імені 
Братислав і назви Братислава. 
Саме з ядавів-ятвягів походили 
Крішна та його старший брат Ба
ладева, імена яких рясно відбиті в 
українських прізвищах і назвах. 
Равап "Ревун"- негативний пер
сонаж "Рамаяни", яка виявляє 
багато спільного з українським 
фольклором, звичаями і обряда
ми. Раван викрав дружину Рами 
зі священного лісу Дандака, а мі
сто ДапдаІ'і,а в Криму біля суча
сного Севастополя знають античні 
автори ще на початку нової ери. 
Дівоче ім'я цариці Кунті, матері 
п'ятьох братів-пандавів - Пріт

ха "Земля", тому братів (серед 
яких і Бгіма) по матері часто на
зивають Партхави "Сини Пріт
хи". А ще ведійське жіноче боже-

українська Індааріка 



ство Прітха (Прітхві) виявляє 
спорідненість із Дівою-Партепос 
- покровителькою Херсонесу Та
врійського (літописний Корсунь, 
нинішній Севастополь) і назвами 
Партхава "Парфія" і Полтава. 
Ім' я Вгі.ма має своїх двійників -
Вгіш.ма й Вгіш.мака, які тотожні 
українським прізвищам Вуш.ма й 
Вуш.мака. Кличка собаки Вім із 
відомих книги й кінофільму -
теж споріднене з індійським Вгі.м 
"Грізний". 
Вгужіпа.ла (Ьhиті "земля"+раlа) 

"Охоронець землі, Цар". Ім'я 
царя. 

Вгупа.ла (Ьhи "земля"+раlа) "За
хисник землі, Цар". 

Вгутапа.ла ( bhиta "жива істота"+ 
pala) "Захисник живих істот", 
"Охоронець духів". 

Вуддгапала (bиddha "мудрість, 
розум"+раlа) "Захисник му
дрості". 

Ванапа.ла (vапа "ліс"+раlа) "Охо
ронець лісу". Син царя Девапа
ли. 

Ваступа.ла (vastи "оселя, дім"+ 
pala) "Захисник оселі". Назва 
домашнього божества. 

Васупа.ла ( vasи "багатство" +pala) 
"Захисник багатства, Цар". 

Ватсапа.ла (vatsa "теля; дити
на"+раlа), досл. "Захисник те
лят", тобто "Оборонець дітей". 
Ім' я Крішни та його старшого 
брата Баларами. 

Вепугопа.ла ( vепи "сопілка" +go
pala) "Пастух із сопілкою". 
Крішна. 
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Відьяпупа.ліп ( vidya "знання"+ 
апи "слідом, за" +раlіп) "Постій
ний оберігач знань". Санскр. vi
dya сходить до дієслівної осно
ви vid- "відати, знати", від якої 
утворене й слово веди. "Веле
сова книга" знає термін триві
ди, тотожний термінові triveda, 
вживаному ще у ведах. Це за
свідчує винятково давнє знай

омство українців із ведами й 
шастрами- священними кни

гами, бо веди складали най
першу й найважливішу части
ну їх. Оберігати састер, тобто 
шаетри - священні книги, ще 
в ІІІ ст. до н.е. клялися жителі 
Херсонеса Таврійського. 

Вішвапа.ла ( vishva "світ" +pala) 
"Охоронець світу, Захисник 
усього". Синонім - Вішвапала
І'іа, тотожний слов'янському 
імені Святополк. 

Врішпіпа.ла ( vrishпi "врішнії" +pa
la) "Захисник врішніїв". Кріш
на. Врішні - предок Крішни і 
родоначальник племені вріш
ніїв. Врішні "Ярий, Буйний" 
також ім'я Крішни, Аrні, Інд

ри. 

tапдгапа.ліп (gaпdha "пахощі"+ 
раlіп) "Захисник пахощів". Ім'я 
Шіви. 

ІОпа.ла (go "корова; худоба"+раlа) 
"Захисник худоби", "Воїн, Цар". 
Поширене ім' я Крішни, відбите 
в українських прізвищах Гу
пал, Гупало, Гупалов, ГупалюІ'і, 
ГупаленІ'іо й назвах Гупали, Гу
палів/Ііа, Гупалівщина. У Поль-
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щі воно відбите в назві озера Го
пло та етнонімі гоп.ляпи. 

Гопа.ладаса (gopala+dasa "відда
ний") "Відданий 1\рішні-Гопалі". 

Гопала,.а (gopala+ka, суфікс) 
"Захисник корів, Пастух". Син 
Анr'араки, нащадка Джаядрат
хи, царя сувірів, тотожних дав
ньоукраїнським сіверам. 

tопа.ла,.рішпа (go+pala "пастух, 
Гопала" +krishna) "Пастух 1\ріш
на". Таке ім' я мав поет-лірик 
ХІХ ст. (література орія), який 
розробляв крішнаїстські сюже
ти. Таке ж ім' я мав і тамільський 
поет-селянин tопала/'і,рішпа Ба
раді (ХІХ ст.). 

tопа.лі (go+pali) "Охоронниця ко
рів, Пастушка". Інше ім' я пас
тушки Радги, коханої 1\рішни 
(пор. українське жіноче ім' я 
Рада). В епосі Радга - також 
апсара, яка танцювала для Ар
джуни, коли той опинився на 
небі-сварзі. (опалі й назва ро
слин /chnocarpus frutescens та 
Adansonia digitata. 

(ра.м,апа.ла (grama "село"+раlа) 
"Охоронець села". Санскр. gra
ma споріднене з укр. громада. 

Даршапапа.ла (darshana "бачен
ня, пізнання" +pala) "Захисник 
пізнання, філософії", "Філо
соф", "Вивчатель філософії". 

Дгапапа.ла (dhana "багатство"+ 
pala) "Охоронець багатства, 
Цар". 

Дгар.мапа.ла (dharma "віра, за
кон"+раlа) "Захисник дгарми". 
Радник царя Дашаратхи, бать-
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ка царевича Рами, героя "Рама-
" яни. 

Дгу.мапа.ла ( dhuma "туман, дим"+ 
pala) ж. "Оберігаюча туман". 
Назва річки. 

Девапа.ла (deva "бог"+раlа) "За
хисник богів". Бог Індра й наз
ва гори. 

Дешапа.лі (desha "країна"+раlі) 
ж. "Захисниця країни", "Ви
плекана країною". Назва му
зичної раr'и-мелодії. 

Джайtопа.ла Uai "звитяжний"+ 
gopala "1\рішна") "Звитяжний 
1\рішна". 

Джайпа.ла Uai "перемога" +pala) 
"Охоронець перемоги, Цар". 
Ім'я Брахми або Вішну. Також 
рослина Croton tiglium. 

Джапапа.ла,.а Uana "люди"+ра
lаkа "захисник") "Захисник 
людей, Цар". 

Джасапа.ла Uasa "слава"+раlа) 
"Захисник слави" або "Захище
ний славою". Пенджабська фор
ма імені Яшпал. 

Ді,.па.ла (dik "напрямок, сторона, 
бік" +pala) "Охоронець сторони, 
напрямку". Охрамитель чверті 
неба. 

Ді,.шапа.ла (diksha "посвячення, 
ініціація+раlа) "Охоронець по
свячення". Інше ім' я Аrні або 
Вішну. 

Дішапа.ла ( disha "сторона" +pala) 
"Бог-охоронець чверті неба". 

Ка.мапа.ла (kama "любов, бажан
ня, прагнення" +pala) "Охоро
нець бажань". Ім'я Вішну, Ші
ви, Баларами. 
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Кшетрапала (kshetra "поле" +pa
la) "Охоронець поля". Триоке 
божество, як припускається, 
часткове втілення Шіви, захи
сник сіл і міст. Троє очей якого 
уособлювали три Гуни - сат
тву (праведність), раджас 
(ярість, активність) і та.мас 
(інертність, незнання). Кше
трапала - і охоронець, сторож 

шіваїстських храмів у Півден
ній Індії. 

Кухупала (kuhu "молодий мі
сяць"+раlа) "Володар Місяця". 
Інше ім'я Шіви, зачіску якого 
прикрашає півмісяць, а також 

цар черепах, які нібито трима
ють на собі світ. 

Ло~Єапала (loka "світ"+раlа) "Охо
ронець світу, Охоронець сторо
ни світу". Ім' я Індри, Аrні, Ями, 
Сур'ї, 1\убери, Соми, Варуни. 

МаданаГопала (madana "любов"+ 
gopala) "Любий пастівник", 
"Чарівний пастух". Крішна. 

Маданапала (madana+pala) "За
хисник, Охоронець любові". 

Ма~Єарапдапала (makaraanda 
"мед, нектар, амріта" +pala) "За
хисник амріти, нектару". 

Марутапала (maruta "вітер" +pa
la) "Захисник марутів". Індра. 
Mapyma також - ім' я Вішну й 
Рудри, тотожного слов' янська
му Родові. Марутн у ведійській 

міфології - брати-близнюки, 
божества бурі, їх 21 або більше. 
Вважаються синами Рудри й 
корови Прішпі "Пістрявої, Ря
бої"- уособлення дощової хма-
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ри або землі (пор. Прісподіва, 
яке можна витлумачити як "Бо
гиня землі"). Марутн більше 
асоціюються з Індрою, хоч вони 
й сини Рудри, супроводжують 
його на битви з асурами, супро
тивниками богів, мчаться по не
бу на стрімких колісницях, про
ливають дощі. Їхнє місцепере
бування- ашваттха, священ
на смоква. Іноді ототожнюють
ся з рудрами-почетом Рудри
Шіви. У "Велесовій книзі" ви
ступають як .мариці, у "Слові о 
полку Ігоревім" - як "вітри, 
Стрибожі внуки". З чого висно
вок, що Стрибог - інше ім' я 
Рудри, оскільки марутн - сини 

Руд ри. Назву .мару ти тлум а
чать "з моря віючі", що знову
таки узгоджується зі "Словом", 
яке мовить, що "вітри, Стрибо
жі внуки, віють з моря на хоро
брі полки Ігореві". В українців 
побутує прізвище Mapyma. 

Махапала (maha "великий" +pa
la) "Великий захисник, Цар". 

Махепдрапала (mahendra "Ін
дра"+раlа) "Захищений Інд
рою". Махепдра, "Великий Ін
дра" або "Індра серед царів" -
поширене ім' я в індійському 
іменнику, його мав, напри
клад, молодший брат імперато
ра Ашоки - історичної особи. 
Махепдра і назва священної 
гори, яка має в пуранах (ін
дійських билинах) неабияке 
значення, а також гірське пас

мо. У зв'язку з цим привертає 
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увагу річка Міхидра, притока 
Серету, і там же однойменне се
ло, щодо якого засвідчена й 
назва Міхиндра. 

Махіпала (mahi "земля"+раlа) 
"Захисник землі, Цар". Варіант 
імені Махіпа, яке споріднене з 
українським прізвищем Мазе
па. 

Нагапала (паgа "змій"+раlа) 
"Захисник зміїв-наrів". Бог 
Шіва, у культі якого неабияку 
роль відіграють змії. 

на,.,апала (паkа "небо"+раlа) 
"Охоронець неба". Індра. 

Нарапала (паrа "людина"+раlа) 
"Захисник людей, Цар". 

Нідгіпала (пidhi "скарб"+раlа) 
"Охоронець скарбів". l\убера. 

Нрігапала (пriga "люди, на
род" +pala) "Захисник людей, 
Цар". 

Нріпала (пrі "людина"+раlа) "За
хисник людей, Цар". 

Пала (pala) "Захисник, Охоро
нець, Вартівник, Сторож, До
глядач, Пастух, Воїн, Цар". Бу
ло скіфське плем'я пали "захи
сники, воїни". Етноніми помни 
й помr>и теж стають сюди і оз

начають те саме. 

Пала"'а (palaka) "Захисник, Во
їн, Царевич, Цар". Ім'я Палаr>а 
мав скіфський цар ІІІ ст. до 
н.е., столиця якого - Палаr>ій 
"Воїнь, Царськ" біля ниніш
нього Сімферополя. Цей же 
компонент містять слов'янські 
імена Святополr> та Ярополr> і, 
очевидно, сучасне не зовсім 

розділ І 

зрозуміле українське прізвище 

Сірополr>о й назва Се.миполr>и. 
Поширена кличка сторожового 
пса Полr>ан теж означає "Охо
ронець, Сторож". 

Пала,.,ап'я (palaka+apya "зайня
тий, причетний") "Зайнятий за
хистом, охороною". Ім' я дав
нього мудреця, який навчив 
людей приручати слонів. 

Паліп (раl+іп) "Захисник, Оборо
нець". Ім'я сина Прітху. Прітху 
- міфічний першоцар, батько 
Прітхві-Землі. Осіле життя, за
снування міст, торгівля, тва

рипиицтво і землеробство, по
ява судів -усе це нововведен
ня Прітху (детальніше- в стат
ті про Полтаву). Термін палін 
відповідає термінам полянин, 
помниця у билинах Київського 
циклу. 

Папу (рари) "Захисник". 
Паю (payu) "Охоронець, Захи

сник, Вартувальник". 
Прабгапала (prabha "світло" +pa

la) "Захисник світла". Ім'я бод
гісатви. 

Праджапала (praja "народ"+ра
lа) "Охоронець народу, Цар". 
Ім' я Крішни. 

Прапаліп (pra "дуже, винятко
во" +раlіп) "Могутній захис
ник". Інше ім' я Баладеви, стар
шого брата l\рішни. Префікс 
pra тотожний префіксові пре в 
словах пре,.,расний, пречудовий, 
прегарний тощо. 

Прітхвіпала (prithvi "земля" +pa
la) "Захисник землі, Цар". 
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Пypвana.ttin (purva "схід" +palin) 
"Захисник сходу". Індра. 

Ракшапа.п,а (raksha "захист" +pa
la) "Захисник-оберігач". 

Pa.мarona.tta (rama "Рама" +gopala 
"Крішна) "Рама й Крішна". 
Обидва вони - земні втілення 
Вішну, Рама - сьоме, Крішна 
-восьме. 

Раштрапа.п,а (rashtra "країна"+ 
pala) "Захисник країни, держа
ви". В епосі царське ім' я. Різно
вид імені Раштрапа, тотожного 
козацьким прізвищам Розтро
па, Розтрипа, Розтрухап. 

Caбгana.tta (sabha "збори"+раlа) 
"Владика зборів", "Захисник 
зібрань". 

Carapana.tta (sagara "океан"+ра
lа) "Охоронець океану". Ім'я 
змія-наrи. Carapa звався і ле
гендарний цар Сонячної дина
стії, 60 тисяч синів якого спопе
лив прокльоном за неповагу до 

себе мудрець Капіла. Священна 
faнra спустилася з неба й ожи
вила їх своїми водами і має наз
ву Catapata "Плинуча до моря". 
Ім'я Carapaгacyma "Народже
ний Caraparoю (fанrою)" має 
Бгішма - могутній воїн і воє
начальник кауравів (укр. Ву
ш.ма, Вуш.маr.:а), який, за міфа
ми, народився від річки-богині 
Ганrи. Carapanaлar.:a "Захи
сник океану", де palak "захи
сник " бачимо і в іменах Яро
полr.: і Святополr.:. 

Сарвапа.п,а (sarva "всі"+раlа) "За
хисник усіх, Цар". 
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Camana.tta (sata "справжній" +pa
la) "Істинний захисник, Справ-
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Сатьяпа.п,а ( satya "правда" +pala) 
"Захисник правди, істини". 
Санскр. satya "правда, істина" й 
укр. суть тотожні. 

Cenana.tta (sena "військо"+раlа) 
"Оберігач армії, війська", "Пол
ководець". 

Со.мапа.п,а ( soma "сома" +pala) 
"Охоронець соми". Інша назва 
для rандгарви, небесного музи
канта. 

Суиапа.п,а (sukha "шастя" +pala) 
"Охоронець щастя". 

Tanmpina.tta (tantri "рід, родо
від" +pala) "Оберігач роду, ро
доводу". Інше ім' я Сахадеви, 
одного з п'яти братів-пандавів. 

Теджапа.п,а ( teja "сила, могуть"+ 
pala) "Охоронець сили (духов
ної і моральної)". 

Трілочапапа.п,а ( trilochana "Ші
ва"+раlа) "Шіва-захисник" або 
"Захищений Шівою". Трілоча
па (tri "тpи"+lochana "око") 
"Триокий" - одне з імен-епіте
тів Шіви, який має і третє око, 
здатне епопелити світ. 

Xancna.n,a (hans "гусь, лебідь"+ 
pala) "Захисник лебедя". Інше 
ім'я Брахми, бога-творця світу, 
який уособлює в тризубі праве 
вістря. Їздовий птах його - ле
бідь, гусак. 

Xapina.tta (hari "Вішну"+раlа) "За
хисник Вішну", "Захищений 
Вішну". Також - метафоричне 
означення лева. 
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Шайшупала (shaishu "належний 
Шішу"+раlа) "Син Шішупа
ли". Інше ім' я царя Дгріштаке
ту, сина Шішупали, царя чедіїв. 

Шаппхапала (shankha "мушля"+ 
pala) "Охоронець мушлі". Ім' я 
мали син Нардами й наГа. Му
шля - атрибут Вішну-Нрішни. 

Шішупала (shishu "дитина"+ра
lа) "Захисник, Охоронець ді
тей". Ім'я царя народу чеді, син 
царя Дамаrхоші і його дружи
ни Шруташравас. Шішупала 
був одним із численних претен
дентів на руку й серце Рукміні, 
доньки царя Бгішмаки (ім'я то
тожне українському прізвищу 
Буш.ма,.а). Нрішна викрав ца
рівну з її сваямвари (обряд, ко
ли дівчина сама вибирає собі 
чоловіка через певне випробу
вання), Шішупала став пере
слідувати його, і тоді Нрішна 
зніс йому голову своїм диском

чакрою. Так Рукміні стала дру
жиною Нрішни, уособленням 
Лакшмі - богині щастя, багат
ства й сімейної злагоди. У лати
шів побутують прізвище Ру,.
.мапе і ім'я Лай.ме, тотожне ін
дійському Ла,.ш.мі. У свою чер
гу, індійська Лакшмі й латись
ка Лайме тотожні слов'янській 
Ладі. В етрусків було божество 
Сосіпол, хибно тлумачене як 
"Захисник міста", у грузинів і 
нині побутує прізвище Чедія. 
Шравас в імені Шруташравас 
тотожне укр. слава, а шрута 

споріднене з рос. сльtть "бути 

розділІ 

відомим". Таке ім' я мав .махар
ші (великий ріші-мудрець), 
батько праведника Соматрава
са ( Со.мислав) і жрець царя 
Джанамеджаї. Жіночий варі
ант імені Шруташравас мала 
тітка Нрішни й мати Шішупа
ли. Тобто Нрішна й Шішупала 
- двоюрідні брати. 

Шрештхапала (shreshtha "знаме
нитий, славний"+раlа) "Слав
ний воїн-захисник". Шрештха 
також - ім' я Вішну й !\убери. 

Шріпала (shri "благо, щастя"+ра
lа) "Охоронець щастя, добробу
ту". Ім'я Вішну. 

Шрутапала (shruta "славний, ві
домий"+раlа) "Славний захи
сник". 

Шупьяпала (shunya "простір"+ 
pala) "Захисник простору". 
Ім' я божественного мудреця 
( деваріші) . 

Ютхапала (yutha " гурт, череда, 
військо" +pala) "Захисник че
реди", "Ватажок війська, Пол
ководець". 

Ншапала (yasha "слава"+раlа) 
"Оберігач слави". Синонім -
Джасапала. У формі мовою хінді 
його мав відомий індійський 
письменник, пенджабець за по
ходженням, Яшпал (1903-1977). 
Санскр. yasha "слава" (у мові 
хі нді yasa і jasa) споріднене з 
укр. яса (пор. у Бориса Грінчен
ка: Ой Хмелю, ,.аже, Хмели,.у, 
вчипив єси ясу і по.між папа.ми 

вели,.ую трусу; Гостяж лицар
сь,.у ясу воздае.мо - стріляе.мо; 
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Із дванадцяти шту/'і, гармат грі
мали, ясу воздавали). Труса в 
першому прикладі вжито в зна
ченні страх, острах, що знову

таки має індійську паралель: 
санскр. trasati "трястися, тремті
ти, боятися", tras "страх, пере
ляк", trasin "лякливий, бояз
кий", trasnи "боягуз, страхо
пуд", досл. "трясун". У "Ріrведі" 

діє цар Трасадасью, ім' я якого 
означає "Перед яким трясуться 
да сью (вороги)". У "Велесовій 
книзі" згадується вороже сло
в'янам плем'я дасуво, а у "Ріrве
ді" - плем'я дасью, з яким не 
раз воювали ведійські арії на чо
лі з богом-воївнпком Індрою. 

lV. Індійські імена з palita 
"захищений, береже
ний,хранимий" 

Імена з palita бувають як чоло
вічі, так і жіночі, тільки в жіночих 

іменах наголошене кінцеве а, а в 
чоловічих - і. Palita, як правило, 
у двоосновних іменах виступає 

другим компонентом, приєднаним 

до імен богів або термінів із зна
ченням цар, правитель. 

Пшіта (palita) "Захищений, Бе
режений". Чоловіче ім' я. Жіно
чий варіант імені - Паліта, йо
го мали міфологічні й епічні пер
сонажі. Цілком можливо, що цей 
компонент міститься в імені Іп
політа у ватажкині амазонок, 
здобуття пояса якої стало одним 
із 12 подвигів Геракла. Оскільки 
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назва амазон/'і,и має індоарійське 

пояснення як "народжені Ам
мою" або "доньки Амми" (див. 
статтю про амазонок), де Амма 
"Мати" -одне з імен богині-во
ївпиці Діви-Дурrи-Артеміди, 
поклоніння якій рясно відбите 
на теренах Давньої України, то 
ім' я І пполіта може означати 
"Захищена богинею Дівою
Дурrою". Бо одне з імен Дурrи
fo, ty "Бичиха", у грецькій пере
дачі Гі, як у назві Гіпаніс "Бик
ріка" на означення Південного 
Бугу, тотожної назві Кубань- у 
греків теж Гіпаніс. 

Буддгапшіта ( bиddha "мудрість; 
Будда"+раlіtа) "Захищений Буд
дою", "Бережений мудрістю". 
Ім' я послідовника Наrарджуни, 
давнього буддійського вчителя в 
ранзі бодгісатви. 

Девапаліта ( deva "бог" +palita) 
"Захищений, Бережений бога-

" ми. 

Чаtі,рапаліта (chakra "чакра, 
диск" +palita) "Захищений чак
рою". Бойовий диск-чакра -
зброя Вішну-1\рішни, як і в 
Аполлона. У дещо трансформо
ваному вигляді термін ча/'і,ра від

бився в назві Чухир/'і,аН (/'і,ан "мі

сто") в історичній Індії, міста 
(нині в Пакистані), неподалік 
якого народився засновник сік
хизму 1 уру Нанак. Українським 
двійником міста Чухиркан є Чи
гирин. У пенджабців побутує во
їнське ім'я Чухир "Диск-чакра", 
а в українців - прізвище Чигир. 
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ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ СЛОВА БАНДУРА 

1. Бандура: істориио
етимологічний еисиурс 

В українській музичній і духов
ній культурі особливе місце посі

дають два струнні музичні інстру
менти, які по праву вважаються 

національними. Це кобза й банду
ра. Вони, що тривалий час ототож
нювалися, вважаються інструмен

тами билинно-думної традиції, а 
кобзарство-бандурництво - сим
волом волелюбиості українського 
народу. Кобзарські пісні й думи 
оспівують драматичні сторінки 
народної історії, героїв національ
но-визвольного руху, козацьких 

гетьманів, хоча значна частина їх 

приділена й побуту, моралі, ро
динним і людським стосункам. 
Ще наприкінці ХІХ ст. автори

тетні дослідники вказували на 
зв'язок кобзарсько-думного ми
стецтва з давньоруською гусель

но-билинною традицією, з думами 
й героїчним епосом дотатарської 
доби. "Слово о полку Ігоревім" за
свідчує, що вже в ХІ-ХІІ ст. серед 
княжих дружин і на княжих дво
рах в Україні процвітала героїчна 
поезія, а професійні співаки реци
тували епічні пісні під супровід 
музичного інструменту (УНІ, 86). 
Гнат Хоткевич вважав, що кобзар
ство починалося від віщого Бояна. 

розділ І 

3 утворенням у XVI ст. Запорозь
кої Січі, становленням її як війсь
ково-політичного центру укра
їнської держави, кобзарство стає 
органічною і невід'ємною часткою 
козацького життя та побуту. Кобза 
супроводжувала козаків у дале
ких походах, кобзарі словом і піс
нею запалювали й надихали коза
ків на боротьбу з ворогами, до коб
зарів було винятково шанобливе 
ставлення. Часто самі козаки, що 
втратили в битві зір і мали хист до 
музики й співу, ставали кобзаря
ми. Про трепетне ставлення коза
ка до кобзи-бандури мовить старо
винна дума "На смерть козака
бандуриста", у якій вмираючий 
козак називає свою бандуру дру
жиною, мальованою, іншими ні

жними епітетами. Українських 
кобзарів-бандуристів запрошують 
у придворні музиканти до Польщі 
й Росії. 3 XVI ст. з'являються не
часті, але важливі свідчення про 
популярність кобзарства й окре
мих кобзарів. Поляки називали 
бандуру козацькою лютнею, а бан
дуриста - козаком. Водночас поль
ська шляхта суворо карала кобза
рів-бандуристів, які закликали 
народ до визвольної боротьби. У 
часи козацького лицарства, від
значає П.Rуліш, бандура була для 
козака винятково важливою річ-
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чю. 3 кінцем козаччини бандура 
стає невід'ємною ознакою старців, 
а лицарський дух поступається ту

жливим мотивам. 

Тож бандура-кобза типово ко
зацький музичний інструмент, що 

супроводжує козацтво упродовж 

всієї його героїчної історії. Але пи
тання про походження бандури та 
її назви не з'ясоване й досі. Аналі
зуючи європейські інструменти зі 
схожими назвами (англ. bandora, 
і тал. pandora, франц. pandore, нім. 
Pandor або Bandor), О. Фамінцин 
висновує, що бандура потрапила 
до багатьох європейських країн з 
Англії, зокрема, до Італії, потім до 
Польщі, а тоді й до України. При
близна дата появи бандури, за 
ним, 1580 рік. М.Лисенко припу
скав, що бандура бере початок від 
грецьких рапсодів, які оспівували 

подвиги своїх героїв. Г.Хоткевич 
вважав, що бандура - це кобза, до 
якої додано приструнки, що "бан
дура є чисто український вина

хід", а М.Прокопенко вважає, що 
запозичення українцями ан
глійської бандори не відповідає 
дійсності (УНІ, 120). 
Як на О.Фамінцина, бандура

випадкова трансформація назви 
танбур, арабсько-перського му
зичного інструменту. Г.Хоткевич 
вважав, що українці і придумали 
бандуру, і дали їй назву, а джерело 
назви треба шукати в санскриті, 
терміни якого відбиті в культурі 
багатьох європейських народів, 

що в санскриті слово бандура має 

значення .музих:а, приє.мний, гар

ний (УНІ, 122). М.Прокопенко 
звертає увагу, що в ІІІ тис. до н.е. 
шумери мали інструмент pan-tur, 
назва якого означає "малий лук". 
А саме лук, як на декого з дослід
ників, прообраз першого струнно
го музичного інструменту. Дослід
ник обстоює первинність назви 
pan-tur, а вже арабсько-перське 
танбур могло постати через пере
становку літер у слові. 

Греки це pan-tur називали pan
dura, у грузинів, абхазів, аджарців 
є інструмент пандурі, в осетинів -
фандур. М.Прокопенко схиляєть
ся до "кавказького" походження 
бандури: за ним, давній нащадок 
пан-тура й сама ця назва потра
пили до України внаслідок багато
вікових контактів з кавказькими 
народами, через поселення абха
зів, грузинів, черкесів та осетинів 

в Україні на початку XIV ст. Дех
то зводить італійське pandura до 
грецького pandoura "цитра", яке, в 
свою чергу, мабуть, запозичене з 
Лідії. Проте походження і первіс
не значення слова все ще нез' ясо
ване (ЕСУМ, І 133). 

2. Деякі міркування щодо 
походження бандури. 
Козаки й раджпути 

До думки Гната Хоткевича, що 
розгадку назви бандура слід шука
ти в санскриті, безперечно, треба 
прислухатись, бо наш відомий 
письменник, музикант і компози-
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тор не тільки сам чудово грав на 
бандурі, знав її та українську му
зично-пісенну спадщину, а й гли

боко вивчав давньоіндійські дра
му, театр і музичну культуру. Він 
не тільки переклав українською 

мовою і 1929 року видав знамени
ту драму "Шакунтала" санскрит
еького поета Налідаси (V ст.), пер
ші переклади якої європейськими 

мовами викликали в Європі 
справжній фурор, а й на тему 
"Шакунтали" написав 23 інстру
ментальні й 7 вокальних творів, 
використавши при цьому гами 

давньоіндійської музики. Тож 
міркуванням Хоткевича і про са
му бандуру, і про походження її 
назви цілком можна довіряти 

(ІТУ, 177-182). 
Що ж до припущення, ніби бан

дура потрапила до українців від 
кавказьких народів, то все може 
бути якраз навпаки: вона могла 
потрапити на Навказ саме з тере
нів України. А точніше, через по
ловців, які, за найновішими дослі
дженнями, мовно й етнічно спо
ріднені з раджпутами - ін

дійськими козаками. А половці 
виявляють індоарійське, а не тюр
комовне походження, як досі вва

жалося. 

Відомо, що протистояти му
сульманській експансії грузинсь

кому цареві Давиду Будівничому 
( 1073-1125) допомагало 40-тисяч
не половецьке військо на чолі з 
Атраком Шараганідзе, якого 
М.Грушевський ототожнює з літо-

розділ І • ~в 

писним "Отроком, сином Шарука
на". Літопис повідомляє, що до 
А трака в Грузію його одноплемін
ці з українських степів посилали 

гінця з напученням: "Якщо не 
схоче він вертатися додому, заспі

вай йому половецьких пісень. Но
ли й це не зарадить, дай понюхати 
євшан-зілля". Половецьких пі
сень Атрак слухати не схотів, та 
коли понюхав євшан-зілля, то мо
вив крізь сльози: "Нраще у своїй 
землі кістьми лягти, аніж у чужій 
славному бути!" І повернувся в 
українські степи. Певно ж, що гі
нець, якщо він збирався співати 
Атракові його рідних половецьких 
пісень, мав робити це під музич
ний супровід, як це завжди роби
лося й робиться. 

Атрак-Отрок - син відомого зі 
"Слова о полку Ігоревім" поло
вецького князя Шарукана і тесть 
Давида Будівничого, бо його доч
ка Гурандухт була дружиною гру
зинського царя. Атрак - і батько 
половецького князя Нончака. 
Тобто Гурандухт і Нончак - се
стра й брат, дочка й син Атрака, 
онука й онук Шарукана. А дочка 
Нончака - Конча",івна - невістка 
новгород-сіверського князя Ігоря, 
героя "Слова", який і сам на три 
чверті половчанин. Гурандухт -
тітка Нончаківни і бабуся знаме
нитої грузинської цариці Тамари 
(Тамар). Тож грузинський цар і 
сіверський князь - родичі по по
ловецькій лінії: цар Давид для се
бе, а князь Ігор для свого сина бра-
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ли дружин з половецького роду 

То.марів, назва якого й відбита в 
імені цариці Тамар. Є українська 
шляхта половецького походження 

- То.мари: чернігівський полков
ник Василь Томара і переяслав

ський полковник Степан Томара 
служили в гетьмана Івана Самой
ловича. Були наказний полков
ник Семен Томара і кошовий ота
ман Василь Тамарський (Титарев
ський). Учнем і другом Сковороди 
був Василь Томара, відомий ди
пломат, правнук перелславського 

полковника Степана Томари. Лев 
Томара був київським губернато
ром, а тоді й сенатором. У полтав
ських поміщиків Томарів жив і 
навчав їхніх дітей Григорій Ско
ворода. А найцікавіше те, що ук
раїнські Томари мають за Гімала
ями своїх етнічних родичів - ін

дійських Томарів! І то царський 
рід Томарів, саме з раджпутів! У 
Раджастхані, країні раджпутів, і 
нині є знатний раджпутський рід 
то.мари. А в VIII-ХІІ ст. раджпут
ські Томари були правнтелями 
князівства зі столицею в Делі, ни
нішній столиці Індії (ІТУ, 64-80). 

Раджпути (досл. "царські си

ни", пор. "царські скіфи" в Давній 
Україні) виявляють багато спіль
ного з запорозькими козаками. 

Ім' я відомого половецького князя 

Кза". (tза".) споріднене з винятко
во важливим для нашої вітчизня
ної історії терміном ".оза".. У бос
порських паписах ІІІ ст. із Сінди
ки (біля Керченської протоки) за-
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свідчене ім' я toca". - прямий ро
дич терміну ".оза". та половецького 
імені Кза".-tза".. Втім, і в запорож
ців побутувало ім' я Коза". ( ІТУ, 
83-89). 

Запорожці мали й прізвища, 
які в раджпутів виступають імена
ми. Означення воїна у раджпутів 
-вір чи бір "герой", "богатир", які 
творять низку раджпутських імен. 
Раджпутська історія XVI ст. знає 
людину на ім' я Ванбір, яка захо
пила владу в князівстві Мевар. А 
за "Реєстром" 1649 р. у Канівсько
му полку (сотня Кулаги) служили 
козаки Іван і Фесько Ванберен".и, 
у Київському (сотня Предримир
ського) - Семен Ванбирен".о, у 
Перелславському (сотня Заво
рицька) - Максим Ва.мбирен".о 
(РВЗ, 106, 296, 345). Прізвище 
Ванбирен".о похідне від імені Ван
бир, тотожного воїнському імені 
Ванбір у раджпутів. Його сан
скритський відповідник - Вана
віра (хінді Ванвір) "Богатир-стрі
лець", "Лучник-герой". 

Раджпутське ім' я Валвір "Мо
гутній герой", що має і форму Вал
бір, відбите в козацьких прізвищах 
Валвір, Вальвір, Валбир, Валби
рен".о. У Багланівській сотні Брац
лавського полку, де полковником 

був оспіваний у кобзарських ду
мах і піснях Данило Нечай, слу

жив козак Федір Шалбир (РВЗ, 
258). А етнонім шелбири відбитий 
у "Слові о полку Ігоревім", тобто 
принаймні за п'ять століть до фік
сації козацького прізвища Шал-
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бир. Санскритський відповідник 
його- Шалавіра "Богатир зі спи
сом", "Списник-герой", у раджпу
тів - Шалвір і Шалбір. Причому 
прізвище Нечай теж має раджпут
ський відповідник і означає "Не
переможний". 

Індійські імена Шала".а й Ша
ла". "Списник" (санскр. шала, 
хінді шал "спис") тотожні укра
їнським прізвищам Шала".а й 
Шала".. Номпонент Шал "Спис" і 

в грузинському імені Шалва, що 
його мали, наприклад, батьки Бу
лата Окуджави (сам співець
бард!) й Рауля Чілачави, україн
ського й грузинського поета, пере
кладача, вченого. Та й ім' я Рауль 
споріднене з раджпутським ра
валь, рауль "князь". "Махабгара
та" в межах історичного Раджас
тхану, країни раджпутів, знає 
плем'я шальви "списники" і його 
ватажка на ім'я Шальва "Спис
ник" (ІТУ, 77-78). 

Спільне в козаків і раджпутів не 
тільки в іменотворенні, а й у во
їнському вишколі, воїнських об
рядах, уявленнях. Для них, зокре
ма, багато важили різні щасливі й 
нещасливі прикмети, особливо пе
ред битвою. Раджпути, як і козаки, 
любили різноманітні розваги й во
їнські змагання, благоговійно ста
вилися до зброї і перед боєм здій
снювали обряд поклоніння їй. Ті й 
ті мали свій воїнський кодекс че
сті. У похід шаблю раджпутові, як 
і козакові, подавала жінка - мати, 

дружина чи кохана. Бо жінка уо-

соблювала особливу силу, енергію 
- ша".ті, яка, вважалося, поєдна
на з чоловічою силою, робить воїна 
непереможним. Жіночу енергію 
уособлював трикутник вершиною 
вниз, а чоловічу - вершиною вго
ру. Родовий герб українських То
марів і засвідчує поєднання цих 
двох енергій у вигляді шестикутної 
зірки з двох трикутників - один 
вершиною вгору, другий- верши

ною вниз. Тому раджпутські шаблі 
часто прикрашає трикутник, а щи

ти - тризубець. Сама шабля в 
раджпутських піснях, як і в ко
зацьких, постає коханою і відда
ною дружиною. Загиблого радж
пута окривали червоною матерією, 

як козака - червоною китайкою. 
Бо колір воїнського стану - чер
воний, а раджпути вважають себе 
нащадками давніх воїнів-кшатрі
їв. 1\рім того, у їхній етногенезі 
дослідники відзначають відчутний 
скіфський компонент. 

Раджпути, як і українці, дуже 
пісенний народ, у них безліч геро
їчних, обрядових і ліричних пі
сень, вони люблять і плекають 
свою музичну спадщину, високо 

шанують своїх музик, співців і 
оповідників, як запорожці банду
ристів-кобзарів-лірників. Між за
порожцями- українськими коза
ками й раджпутами - індійськи

ми козаками стільки спільного на 
різних рівнях, що випадковими 

збігами цього не поясниш. 
Подібність ця простежується і на 

епічно-музично-пісенному рівні . 

розділ І • ВD. українська Індоаріка 



Раджпутська музично
пісенна традиція 

Окрім воїнського вміння, воїн
раджпут (індійський козак) мав 
знати історичні легенди й пере ка
зи, героїчні пісні й поеми, зберіга
ти пам' ять про славні подвиги й 
діяння предків. Це сповнювало 
особливим смислом життя радж
пута, який вважав себе храните
лем традиції, ланкою в ланцюжку 
поколінь. Раджпути мали власних 
творців і хранителів родовідних 
хронік, героїчних пісень і балад. 
Їх називали бгати й чарапи. Бгат 
(у козаків винятково поширене 
прізвище Бут і похідні) і чарап 
(пор. не зовсім зрозуміле для дос
лідників українське прізвище 
Шарап) мали особливий статус у 
раджпутів: вони складали родово

ди й героїчні поетичні оповіді про 
раджпутські роди, не лише знатні 
й правлячі, а й прості. У поемах, 
баладах чи героїчних піснях вони 
оспівували якогось героя чи його 

родину, їхніх предків і славні 
діяння. Вони створювали й лірич
ні поеми про кохання, життя і кра
су природи, навіть релігійні гімни, 

адаптували для неформального 
виконання епос і пурани ( індійсь
кі билини). Їх любили слухати не 
тільки воїни, але й жінки та діти з 
будь-якої нагоди - свят чи сімей
них торжеств, днів народжень, ве
сіль чи просто на дозвіллі. Без бга
тів і чарапів не обходилося жодне 
свято, вони були, так би мовити, 
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"ідеологічними працівниками" у 
війську раджпутів, а при дворах 
знаті виступали як артисти. Якав
торів-виконавців їх іще назива
ють бардаї "поет-співець". Відо
мий англійський дослідник історії 
раджпутів Дж. Тод вважав бардаї 
тим самим словом, яке в германсь

ких мовах означує їхніх колег -
бардів. А готів він вважав родича
ми раджпутів (РСИ, 124-126). 

Бгати й чарани користувалися 
величезною повагою і авторите
том, їх наділяли містичними вла

стивостями, як українці козака 
Мамая, отамана Сірка чи козаків
характерників. Той же Дж. Тод мо
вить, що в раджпутському суспіль

стві авторитет бгатів перевищував 
авторитет жерців-брахманів. Існу
вало навіть повір'я, що людину, 
яка спричиниться до смерті бгата, 

чекає найстрашніша покара. Та й 
самі бгати ставили себе врівень з 
брахманами. Від бгата раджпут міг 
стерпіти будь-який кпин, чого ін
шому ніколи не прощав. Лише 
бгат міг сказати в очі правду будь
якому вельможі, якою б гіркою во
на не була. В новітні часи бгати 
прилучаються до інших справ, що 

вимагають грамотності й уміння 

працювати з паперами, але потре

ба в їхньому традиційному ремеслі 
не меншає. Завдяки їм дійшли до 
нас події раджпутської історії й 
оповіді про видатні історичні по
статі. Саме їм зобов' язана своїм на
родженням багатюща раджпутсь
ка література. 
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Вміння виконати ту чи іншу 
пісню, поему чи баладу вважало
ся винятково престижним для 

раджпута будь-якого рангу. Тому 
в раджпутін високо розвинене 
вміння грати на різноманітних 
музичних інструментах, серед 

яких духові - дерев'яні й мета
лічні, фісгармонії, флейти, бара
бани, цимбали, мушлі й навіть 
інструмент на зразок української 

кози (рос. волиппа). Щодо неї 
Дж. Тод пише, що її назва в 
раджпутін - .мешеп, через що її 

іноді співвідносять зі слов . .міхи і 
вбачають етимологічний зв' язок 
з .міх-.мішоп (РСИ, 126). Ми ж де
що уточнимо: українська назва 
інструменту - поза, а цап, баран 
у санскриті - .меша або .мешап. 
Меша - назва знаку зодіака 
Овен: у ведійській астрології це 
перший знак тріади вогню (інші 
два -Лев і Стрілець). А стихія 
вогню й уособлює воїнський, 
кшатрійський стан. Про людину, 
народжену під знаком Овна-Ме
ши, давні тексти кажуть, що вона 
"при зброї" (ВА, 27 -28). Знак уо
соблюють двоє баранів (цапів), 
які рогами впираються один в од
ного, що символізує виклик і ри
зик. Така картинка звична нам з 
букварів і читанок, де ці вперті 
тварини б'ються на кладці через 
потічок, бо кожен норовить пер
шим перейти на інший берег і не 
хоче поступатися іншому. Ме
шею-Овном управляє Марс, 
санскр. Куджа "Син Землі", "На-
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роджений Землею" (kи "земля"+ 
ja "народжений", "син", тотожне 
дзе в грузинських прізвищах). На 
українському грунті Куджа зако
номірно стає Кужа (наголос на 
кінцевому складі) або Куза, Коза. 
Принагідно зазначимо, що є ін
дійське воїнське ім'я Купала "За
хисник землі", де те ж таки ku 
"земля" і pala "захисник, воїн", 
що і в етнонімах поляни й поляпи 
та скіфському пали 

Ця давня пісенно-музична тра
диція раджпутін сходить іще до 
"Махабгарати", епосу давніх кшат
ріїв, нащадками і спадкоємцями 
яких раджпути себе вважають. 

4. Воїнська музично
пісенна традиція в 
"Маха б гараті" 

Індійський епос теж знає по

етів-бардів, яких називає вапдіии, 
.маrадги й сути. "Махабгарата" 
мовить, що вандіни, маІ'адги й су
ти своїми величальними та зви
тяжними піснями благословляли 
й надихали воїнів на битву. Пра
батьками сутів і маІ'адгів міфічна 
традиція вважає Суту й Маtадгу, 
які й дали їм своє ім' я. За міфом, 
бог-творець Брахма, що уособлює 
в тризубі праве вістря, сотворив 
Суту й МаІ'адгу, аби в усіх трьох 
світах вічною лишалася пам' ять 
про першоцаря Прітху, дочка яко
го- 1\орова-Земля-Прітхві. Вони 
оспівали його славні майбутні 
діяння: який він буде мудрий, 
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справедливий і милосердний, до
блесний і мужній, грізний і не

щадний до ворогів та злочинців, 
прихильний і спочутливий до чес

нотливих, як щедрими пожертва

ми вшановуватиме богів, як захи
щатиме свій народ, яким непо
рушним буде його слово. Сута й 
Маrадга так натхненно оспівали 
чесноти першоцаря, що Прітху 
вирішив бути саме таким, а їхня 
величальна пісня рознеслася по 
світу й здобула невмирущу славу. 
Відтоді оповідачів і співців, які 
славлять діяння доблесних царів 
та героїв, і називають сути й 

.мат'адги. 
Цей ведійський міф має прямий 

перегук із "Влес-книгою", яка мо
вить, що Дажбог народив кравен
ців-українців від Корови Замунь. 
А Корова Замунь і є Корова-Зе
мля, тотожна індійській Корові
Землі- Прітхві. Ведійські мудреці
ріші називали себе синами Коро
ви-Землі й Бика-Неба. Є у "Влес
книзі" і персонаж Зе.мебог, функ
ціонально тотожний земному пер
шоцареві Прітху (УЗ, 164-166). 
У Давній Індії вандіни, сути й 

маrадги складали наближений до 
воїнської знаті прошарок. Сути 
серед них належали до основної 
категорії епічних співців та опо
нідників і були, як правило, хра

нителями воїнської традиції. Ста
новище їх було високе, як і бгатів 
у раджпутів. Сути були колісни
чими в царів і знатних воїнів, але 
мали іще один важливий обов'я-
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зок - складати й зберігати опові
ді -перекази про подвиги своїх 

князів і їхніх предків. Сути-коліс
ничі супроводжували царя чи 
знатного воїна в битвах і оспівува
ли його подвиги. Як свідки воїнсь

ких подвигів і майстри поетичного 
слова, вони прославляли рід і 
предків свого покровителя. Сути 
були усними поетами-імпровіза

торами, вироблені ними малі епіч
ні форми заклали підвалини епіч
ної традиції, на якій і постала 
"Махабгарата". Сути часто були не 
тільки колісничими, а й радника
ми царя. Санджая, скажімо, коліс
ничий-сута сліпого царя Дгрітара
штри, був і найпершим його рад

ником. Він не тільки тримає царя 
у курсі подій під час 18-денної би
тви, описаної в "Махабгараті", а є 
й одним із трьох основних опові
дачів епічної поеми. 

Сути були знавцями воїнських 
традицій, хранителями воїнського 
кодексу честі, що його індійська 
традиція приписує могутньому 
Бгішмі, воєначальник у "Махаб
гараті"; ім'я його відповідає укра
їнському прізвищу Вуш.ма (пор. 
ще індійське ім' я Вгіш.ма"'а й ук
раїнське прізвище Вуш.ма"'а). То
му диспути навіть на полі бою між 
колісничим-сутою і колісничним 

воїном про кшатрійську дгарму 
(поведінку) - часті в епосі. Цим 
починається і знаменита "Бгаrа
вадrіта" - "Божественна пісня", 
яку перекладав академік-медик, 

санскритолог, виходець із Черні-
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гівщипи Борис Смирнов, працю 
якого високо оцінив Раджендра 
Прасад - перший президент не
залежної Індії. Тут могутній воїн 
Арджун і його колісничий-сута 
Rрішна дискутують щодо обов' яз
ку воїна-кшатрія на полі бою. 

Rшатрійське воїнство було ор
ганізоване на засадах давньо-ін
дійської військової науки, армію 

складали 4 роди військ: слони, ко
лісниці, кіннота й піхота, що їх ни
ні відбивають шахові фігури. Воє
начальник міг очолювати кілька 
армій, ніби дивізій, кожну з них 
складали підрозділи всіх чотирьох 
родів військ. А колісниця вважа
ється індоєвропейським винахо
дом, тоді як кочовикам властива 
кіннота. В Індії культура колісни
ці дуже давня, безліч разів оспіва
на, без неї не уявляються життя і 
подвиги богів та епічних героїв, 
роль її в історії Індії величезна. Во
станнє бойові колісниці засвідчені 
за походу до Індії Олександра Ма
кедонеького (327 р. до н.е.). Радж
пути ж за середньовіччя знали ли
ше кінну й верблюжу кавалерію і 
піхоту. Іноді, щоправда, викори
стовувалися й бойові слони. 

Бойова колісниця називалася 
pamxa, термін цей входив у висо
костатусні чоловічі імена, особли
во, царські. Батько царевича Ра
ми, героя "Рамаяни", звався Да
шаратха "10 колісниць", що то
тожне імені Тушратта в індо
арійського царя з держави Мітан
ні у Верхній Месопотамії ( ІІ тис. 

розділ І 

до н.е.). 1\олісниця-ратха була 
двоколісна, її тяг четверик коней, 
а бойовий екіпаж складали воїн і 
колісничий, який спереду мав 

спеціальне сидіння. Для кращого 
маневрування і захисту колісниці 
двоє коней запрягали спереду і по 
одному з боків. Іноді по воїну з 
кожного боку оберігали від ушко
джень колеса. Rолісниці робилися 
з дерева, оббивалися металічними 
пластинами й прикрашалнея на
кладними металевими й мальова
ними зображеннями звірів, пта
хів, риб, квітів, навіть коштовним 
камінням і шкурами тварин. Вони 
мали заважке для однієї людини 
озброєння - великі сагайдаки зі 
стрілами чи металічні сіті й пута. 
А також запасні частини для тер
мінового ремонту - дерев' яні вісі 
й колеса. 

Rолісничний воїн називався 
ратхіп (rath+in), був озброєний 
луком, списом та іншою металь

ною зброєю. Роль колісничого-су
ти була винятково важлива: від 
нього залежали безпека й успіх у 
битві ратхіна, він був його найпер
шим помічником і рятівником, го
ловним "штурманом" цього грі
зного бойового засобу. Загибель 
колісничого була фатальною і для 
ратхіна. Rолісничий умів надати 
медичну допомогу, знався на тра

вах і знаді б' ях, які завжди мав при 
собі, вивозив тяжко пораненого 
ратхіна з поля бою. А потім, як 
безпосередній свідок ратних по
двиГІв свого знатного бойового 
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побратима, під супровід струнного 
інструменту прославляв його во
їнську доблесть у віршах та піс
нях, які сам і складав. 

Давньоіндійські джерела роз
кривають і таємницю походження 
сутів, вандінів та маrадгів. Сута, 
як виявляється, син чоловіка
кшатрія і жінки-брахманки, вап
діп- батька-кшатрія і матері-шу
дрянки (пор. прізвища Шудра, 
Шудря, Шудра/'і,, Шудри/'і,, Шу
дрепІ'і,о, Шудричепt>о в запорожців 
і сучасних українців), .маrадга -
син чоловіка-шудрі й жінки
вайш'ї-селянки (у деяких джере
лах- син батька-вайш'ї і матері
кшатрійки). Син чоловіка-шудрі 
й жінки-брахманки називався 
вайпа (чи не звідси українське й 
польське прізвище Войпа), а син 
чоловіка-вайш'ї і жінки-шудрі -
ратхаr;,ар "колісничник". Лду, ро
доначальник ядавів, тотожних лі
тописним ятвягам (ТРС, 51-57), 
теж сута, бо батько його кшатрій, 
а мати - брахманка. Сина Лду 
звали Маrадга, була давня держа
ва Маrадга (частина сучасного 
штату Біхар), ріку Маrадгі згадує 
"Рамаяна". 

Крішна теж сута, бо походив з 
ядавів - він був колісничим у мо
гутнього воїна Арджуни, сином
втіленням Індри, якого добре знає 
"Влес-книга". Тобто й Крішна, як 
колісничий-сута, традиційно має 
функцію зберігати й виконувати 
старовинні воїнські пісні й пере
кази. Крішна неперевершений 

гравець на сопілці, яка, до речі, 

має назву бапсура. І індійцеві і ук
раїнцеві однаково любий образ 
юного пастушка з сопілкою, який 
в індійців уособлює саме юного 
Крішну. 
Тому з брахманського погляду 

походження Крішни не зовсім 
"чисте". Але саме Крішна, якуті
лення Вішну, сходить на землю 
відновити правду й лад, коли її 
переповнює зло. У "Махабгараті" 
він допомагає п'ятьом братам
пандавам здолати своїх двоюрід
них братів-кауравів, які це зло ні
бито й утілюють. Та якщо сам 
Крішна виступає за пандавів, то 
його плем'я ядави і старший брат 
Баладева виступають за кауравів. 
Прикметно, що обом їм властива 
синьо-жовта символіка: якщо 
Крішна (воїнське й пастушниць
ке божество) - синюватошкірий і 
має жовте вбрання, то його стар
ший брат (землеробське боже
ство) - золотавошкірий і має си

нє вбрання. Вони мовби в єдності 
протилежностей уособлюють ці
локупність усесвіту - цю ж ідею 

уособлює і наш синьо-жовтий 
стяг. Різні імена обох братів по 
батькові (матері в них різні) ря
сно відбиті в запорозьких козаків 
і сучасних українців. А старшин
ство Баладеви- Білобога, атрибут 
якого - плуг, символізує первіс

ність землеробства і землеробсь
ких уявлень перед кочовим, пас

тушницьким трибом життя, що 
його уособлює Крішна. 
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Показово з огляду на це, що в 
шарах трипільської культури зна
ходять не зброю, а лише землеро
бські знаряддя. 

4. Ваидіи, Ванда і 
семиструнна віиа 

"Махабгарата" мовить, що під 
час жертвоприносин царя Джана
ки (батько Сіти - героїні "Рамая
ни" й дружини Рами) у мудрості й 
красномовстві змагалися вчений 
брахман Аштавакра й Вандін -
придворний співець, названий у 
тексті сином сути-колісничого. 

Що засвідчує високий, майже од
наковий соціальний статус брах
мана й колісничого. Були брах
манські й кшатрійські вандіни, 
учасники найважливіших обря
дів, зокрема, раджасуї - посвя

чення на царство. 

Санскр. vandin складають діє
слівна основа vand та in - суфікс, 
властивий і українській мові (Ба
турин,, Чигирин,, Малин,, Козятин,, 
Пирятип, Спятип), який означає 
володіння або наділеність чимось. 
Основа vand означає "хвалити, 
славити, оспівувати, величати" 
( СРС, 564), тож термін вапдіп та 
ім'я Вапдіп означає "співець, сла
витель, величальник" ( СРС, 460). 
Є ім' я Вапдітар із тим самим зна
ченням, де tar - суфікс діяча, то

тожний укр. тар у плугатар, золо
тар, воротар або тель у слави
тель, хвалитель, хулитель, .ми

слитель тощо. Є терміни вапді -

розділ І 

мандрівний співець, бард, вапда
пій - гідний хвали-слави-поша
нівку, вапдапа-вара, вапдапа-.ма
ла, вапдапа-.маліка - гірлянда, 

вінок чи просто зелене листя, 
яким заклечують браму, ворота, 
двері з нагоди свята, врочистої по
дії чи вшанування когось ( СРС, 
460). Всі ці імена й терміни вжит
кові і з початковим б. 

Із термінів на vand-band постали 
індійські чоловічі й жіночі імена: 
Вапдака, або Бапдака - "Вели

чальник, Славитель, Прослави
тель". 

Вапдапа, або Бапдапа - "Про
славитель, Славитель, Хваліль-

" ник. 

Вапдару, або Бандару- "Хвалін
ня, Славлення, Шанування". 

Вапдатха, або Бапдатха - "Гі
дний слави, Хвалимий, Славле-

"" нии 

Вапдіпіка - "Шанована, Славна, 
Славетна". 

Вапдіта - "Славлена, Хвалима, 
Шанована". 

Вапдья - "Гідна славлення", "До
стойна величання" (HN, 469). 
До цих імен, надто жіночих 

(Вапдіпіка, Вапдіта, Вапдья), 
безпосередньо, як на нас, причет
не польське жіноче ім' я Вапда, 
яке в такому разі означає "Слава", 
"Славна", "Славлена", "Гідна хва
ли". Це тим певніше, що в поляків 
засвідчені й інші жіночі імена, які 
мають своїх індійських двійників 
- Ядвіт'а йДапута. Щодо першо
го імені, то воно споріднене з літо-
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писним ятвяги, західнобалтійсь
ким плем'ям, яке тотожне індійсь
ким ядавам. Родоначальник пле
мені- Яду, син царя-кшатрія Яя
ті й брахманки Деваяні. Тобто Яду 
- чистої води сута, колісничий і 

співець. Саме з ядавів походили 
Н:рішна та його старший брат Ба
ладева, різні імена яких рясно від
биті в запорозьких козаків і суча
сних українців. Як, до речі, і в по
ляків, латишів та литовців. В ін
дійських ядавів є дві інші назви -
данави й сатвати. Дві інші назви 
є і в ятвягів - дайнова та судова, 
судовити. Така потрійна відповід
ність, звісно, не випадкова. А звід
си й місток до іменіДанута. 

Воно споріднюється з іще ве
дійською богинею первозданних 
вод Дану "Ріка", "Потік", тотож
ною слов'янській Дані - імена 
обох відбиті в назвах найбільших 
українських річок: Дон, Донець, 
Дунай, Дністер, Дніпро. Є і ін
дійські імена з ta від імен божеств: 
Рудрата (відРудра, слов. Род), Ін
драта (від Індра), причому Індра
та - саме жіноче ім' я. А чоловіче 
божество Індрота засвідчене ще в 
11 тис. до н.е. в державі Мітанні 
(Передня Азія), де поклонялися 
богам і де правили царі з індоа
рійськими іменами. І саме з Мі
танні походить найдавніший трак

тат з вишколу коней. Що означає: 
мітаннійці вміли ходити біля ко
ней, знали і бойову колісницю
ратху, і колісничих-сутів, і коліс
ничних воїнів-ратхінів. Це під-
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тверджує ім' я мітаннійського царя 
- Тушратта, тотожне індійсько
му імені Дашаратха в батька ца
ревича Рами, яке означає "10 ко
лісниць". В індійців засвідчені й 
інші "числівникові" імена: Ашта
ратха "8 колісниць", Наваратха 
"9 колісниць", Шатаратха "100 
колісниць", Атіратха "Безліч ко
лісниць". Тобто колісниця колись 
відігравала величезну роль, а мо
гутність царя визначалася кількі
стю бойових колісниць. Ці ін
дійські воїнські імена свідчать та
кож, що коли в ІІ тис. до н.е. було 
ІМ я Тушратта-Дашаратха в 
державі Мітанні, то вони були й у 
Давній Україні (про колісницю й 
імена, пов'язані з нею, див.: ІТУ, 
320-330). 

Назва ж Мітанні, як на деяких 
авторитетних вчених, скажімо, 

відомого російського дослідника 
індоаріки в Північному Причор
номар'ї Олега Трубачова, спорід
нена з етнонімом .меоти й дав
ньою назвою Азовського моря -
Меотида (ІА, 253). Є і думка, що 
державу Мітанні й заснували ви
хідці з берегів Меотиди. А сінди й 
меоти - індоарійські племена в 
Давній Україні, лише писемні 
джерела знають їх тут ціле тися
чоліття, починаючи з V ст. до н.е. 
І Геродот пише про меотів, сіндів 
та країну Сіндику біля Нерченеь
кої протоки, колись Боспору Ні
мерійського. У такому разі й дер
жава Мітанні має прямий стосу
нок до України. 
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У "Махабгараті" часті описи, 
коли вранці царя пробуджують зі 
сну хвалебні пісні сутів і маrадгів 
чи музика двірцевого оркестру. 
1\оли неперевершений сопілкар 
1\рішна водить хороводи з дівчата
ми-пастушками, то радісно вигра
ють віни, гримотять барабанчики, 
дзвенять цимбали. А коли рать 
ядавів, на чолі з Баладевою, з ба
рабанним боєм виступає в похід, 
то за бойовими слонами, коліс
ницями та кіннотою ідуть співці

музики й величальними та війсь

ковими піснями бадьорять воїнів. 
Навіть під час бою не вщухає ба
рабанний дріб. 

Основний, найдавніший і най
популярніший струнний щипко
вий музичний інструмент Давньої 
Індії - віпа. 1\орпус її здебільшого 
робився з хлібного дерева, прикрі
плений до одного з двох порожніх 
висушених гарбузів. Менший гар
буз підтримував шийку інструмен
ту, завиток якої зображав якусь 
тварину. Віна мала 4 основні й 
кілька різних бурдонних струн, їх 
утримували 24 рухомі лади. Серед 
кількох різновидів він найбільше 
цінується віпа-е~>авала, з одного 
шматка дерева. 

Згадуваний уже сута Вандін, 
що дискутував з брахманом Ашта
вакрою, коли зайшлося про число 

7, каже, що існує 7 різновидів 
свійських тварин і 7 диких, 7 свя
тих мудреців, 7 почестей і 7 струн 
у віни. Тобто "Махабгарата" знає 
семиструнну віну. Англійський 

санскритолог Артур Бешем, відо
мий книгою "Чудо, яким була Ін
дія", вважає, що трактування сло
ва віпа як "лютня" неточне. Бо 
спочатку віною називали різновид 
ліри, часто десятиструнної, дуже 
схожої на невеличку ліру, поши
рену в Давньому Єгипті й ранніх 
цивілізаціях Середнього Сходу, 
зокрема, і в Шумері. За династії 
Ї уптів ( lV-VI ст.), яка, до речі, 
правила в державі Маtадга, цей 
інструмент витісняє грушовидна 
лютня, звуки з якої видобувалися 
пальцями або плектром. Археоло
гічні дані свідчать, що на віні гра
ли задовго до Їуптів, тому не зов
сім ясно, чому була витіснена дав
ніша віна типу арфи, на якій і досі 

грають у Південно-Східній Азії. 
Грушовидну лютню, своєю чер
гою, у VIII ст. витіснила рання 
форма сучасної віни з довгим гри

фом і невеличким круглим корпу
сом, часто з вмсушеного гарбуза 

(ЧИ, 414). 
Індійська традиція вважає віну, 

найперший струнний музичний 
інструмент, винаходом божествен
ного мудреця Наради, якого зна
ють іще веди. Покровитель музи
ки, посередник між богами й 
людьми, він час від часу сходить 
на землю й оповідає людям, що ді
ється на небесах, а на небі розпові
дає богам про земні справи. Вісни
ком богів Нарада став нібито в по
кару за якусь провину, тому й 
мандрує СВіТаМИ, ДОНОСИТЬ ЛЮДЯМ 

вісті з небес. Він подружився з 

розділ І .вв. українська Індоаріка 



І'андгарвами - небесними музи
ками й став їхнім ватажком. Із со
лодкозвучною віною плине підне

бессям на хмарці й тішить богів та 
людей чарівними мелодіями, че
рез що й зоветься Вінапані- "Ві
нодержець", "3 віною в руці" (vi
na+pani "рука"). Відбилася віна в 
низці інших індійських імен, як 
чоловічих, так і жіночих: 

Віна, або Біна - "Віна", "Мело
дійна", "Чарівна". Дружину ін
дійця Гопала Баrлая, мого "зе
мляка" (я :колись навчався в мі
сті, звідки він родом), який 
працював у посольстві Індії в 
Україні й чудово опанував ук
раїнську мову, звали якраз Біна 
(більше про це та українсько
індійське прізвище Bar лай: 9, 
177-186). 

Вінавадіні (vina+vadini "гравчи
ня") - "Гравчиня на віні". 
Ім' я-епітет Сарасваті, богині 
мистецтв і наук, захисниці спів
ців, винахідпиці санскриту, 
дружини бога-творця Брахми 
(уособлює в тризубі праве ві
стря). Атрибут її- віна. 

Вінадатта (vina+datta "наділе
ний") - "Наділений віною". 
Інша назва І'андгарви - небес
ного музики. 

Вінавінода (vina+vinoda "тіши
тель") - "Тішитель віною", 

"Що чарує віною". 
Вінахаста (vina+hasta "рука") -

"3 віною в руках" (санс:кр. hasta 
"рука" споріднене з укр. -,.uсть). 
Інше ім'я Шіви (HN, 491). 
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Отож до віни причетний і Шіва, 
основне божество в раджпутів, він 
теж зображається з віною, чим 
схожий до :козака Мамая з :кобзою 
- в обох чимало й інших спільних 
атрибутів (більше двадцяти). Ін
ша назва Шівиної віни - шрінrа, 
шарнrа, дослівно "рогата". Знаме
нитий лук 1\рішни з рогу теж 
шрінrа, шрінr, що споріднене з 
укр. ріг. Українські назви Сарни, 
Сарнів-,.а, Сарновичі на Житомир
щині й Рівненщині через назву 
сарна, первісно теж "рогата", як
раз і споріднюються зі шрінt
шрінrа-шарнrа. Шрінгі в санскри
ті "бик", досл. "рогатий", тварина 
Шіви - бик, одне з імен Шіви -
Вріш "Бик", тотожне нашому 
Влес-Велес. А шумерську лютню 
пан-тур, назву якої дехто спорід

нює з бандура, увінчувала голова 
бика. Індійці мають музичний ін
струмент rому-,.ха "голова бика", 
"бичача морда" (go "бик" +тukha 
"голова, морда"). У "Махабгараті" 

• ' u 
згадується 1 тур я - духовии, по-

дібний до горна музичний інстру
мент. Втім, горн і означає "ріг" 
(англ. horn). Слов' яни знали ту
рій ріг - військовий і мислив

ський музичний інструмент. 
У мові хінді Ьіп - дудка або 

флейта з висушеного гарбуза, на 
якій нині грають вуличні заклина

чі змій. У санскриті venu ( benu) -
"сопілка, флейта", venu-vadak "со
пілкар, флейтист". Інші санс:крит
сь:кі назви сопілки - venudhтa, 
vanshi, vanshika, venavika (ESD, 
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166). У двох останніх назвах су
фікс ka той самий, що і в укр. со
пілх:а, дудх:а, сх:рипх:а, рос. жалей
х;а, вольutх:а, сурдинх:а тощо. Жіно
чі імена Ванші й Ваншіх:а "Сопіл
ка, Флейта" мають і форму Бансі 
та Бансіх:а. Ім' я Rрішни Ваншідга
ра "Сопілкар" (досл. "Сопілкодер
жець") має і форму Бансідгара 
(санскр. dhar =укр. держ). Є чоло
віче ім'я Вансура-Бансура й жіно
че Вансурі-Вансурі. 

Vепи "сопілка" та її форми Ьепи, 
Ьапsі, Ьапsиrа, Ьапsиrі зводять до 
значення "бамбукова", бо нібито 
саме з бамбуку первісно робилися 
сопілки та флейти. Але те, що сло
вами віна-біна й вену-бену-бін оз

начені цілковито різні музичні ін
струменти - струнний і духовий, 
засвідчує інше: в основі назв ле

жить не матеріал, з якого зроблено 
інструмент, а якась інша спільна, 

але істотніша ознака. 
Цією ознакою вочевидь є по

няття звух:, голос, слово, .мова, звід

ки розвинулися поняття видавати 
звух:и, видобувати звух:и, бриніти, 
звучати, грати, співати. Vіпа 
споріднене з санскр. vапа "струн
на музика", які й собі споріднені з 
санскр. vапі "звук, голос, тон, сло
во, мова" (СРС, 575). Жіночі іме
на Харшавіна й Девавані означа
ють відповідно "Чарівлива віна" 
( санскр. harsha споріднене з укр. 
хороший) і "Божественний голос". 
Шатавані "Стоголос" - ім'я 
уславленого мудреця в "Рігведі", 
Всеіндійське радіо називається 
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Ах:ашвані - "Небесний голос" або 
"Голос неба". Імена Сарасваті, бо
гині священної мови, покрови
тельки мистецтв, чий атрибут віна 
- Вані, Ваніні, Ванічі, Ванішрі, 
Вані.маї. Сарасваті й священна рі
ка, уособлення цієї богині. Що не 
випадково, бо для мови й ріки без
ліч однакових порівнянь, епітетів 
і метафор: річ-мова і ріх:а, річх:а; 
.мова ллється, плине, стру.менить, 

тече, як і ріка; речевий-мовний по

тіх; і річх:овий потіх:; мова, як і рі

ка, швидх:а, бистра, спох:ійна, в.ми
ротворена, бурхлива, широх:а, не
стримна ... 

Назви деяких музичних інстру
ментів вочевидь утворені від діє
слівних основ із значенням вида
вати звух:и, звучати, бриніти, гу

сти: гуслі, гудець ( санскр. guпj 
"гучати, густи"). Санскр. vad -
"звук, слово, мова" (укр. по-віда
ти "розповісти"), а vaditra - "му
зичний інструмент", "інструмен

тальна музика", vапі- "голос, мо
ва, слово", а vапа ( vап, Ьап) -
струнна музика або стострунна ві
на. Наше свиріль споріднене з 
санскр. svar "голос, звук" і дієсло
вом svarati "звучати, бриніти, сла
вити". Споріднене зі svar і укр. 
сварити, йому відповідає санскр. 
svarayati "лаяти, ганити, доріка
ти" (СРС, 764). Svar означає і "не
бо", звідки сварrа й імена давніх 
слов' янських божеств Сварог і 
Сварожич. Володарем сварrи-не
ба-раю, куди, до речі, потрапляли 
героїчно полеглі воїни, був цар бо-
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гів і ватажок небесного воїнства 
Індра, якого та його сварrу добре 
знає "Влес-:книга". На Рівненщи
ні є села Сварипь і Сварицевичі, на 
Київщині - Сваро.м 'я. 
Таким чином, терміни віпа, ва

па, вапі сходять до дієслівної осно
ви вапд-бапд - "славити, хвали
ти, оспівувати, величати". А щоб 
славити щось чи :когось, потрібні 
голос, спів, музичний супровід, 
музичні інструменти. Отож спі
вець-хвалільни:к, співець-вели

чальник цілком міг називатися 
вандур або бапдур. 
А струнний музичний інстру

мент для славлення - вандура чи 
бандура. 

5. Санскр. vand і венедо
слов'янський пласт в 
українських назвах 

Дієслівна основа вапд вия
вляється спорідненою з етнонімом 

вепеди-вепди, який, у свою чергу, 
виявляється семантичним двійни
ком етноніма слов 'я пи, про що 
"Влес-:книга" на дощечці 8/2 :ка
же: "ми слов' яни, руси, які богам 
славу співають, і тако суть 
слов'яни тому" (ВІ\, 38). Ця ж 
пам' ятка згадує руського :князя lV 
ст. на ім' я Вепдеслав. І\ оли руси 
зазнали поразки від готів Герма
наріха, :котрий убив Боса-Бужа й 
сімдесят його воєвод, " ... повстав 
молодший Вендеслав, і зібрав 
русь, і повів на них, і розбив готів" 
(дощ. 32). Очевидно, був і якийсь 
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старший (очевидно, давніший) 
Вепдеслав. Важлива згадка у Аль
Масуді, який одного з :князів у зе

млі дулібів називає Вапдж-Слава, 
разом з іншим :князем, Маджа:ком 
(СБ, 81). Вапдж-Слава, певно, і є 
іномовна передача імені Вепде-
слав. 

"Влес-:книга" згадує і :київсько
го боярина венеда Святояра, якого 
називає "героєм нашим", :котрий 
"розбив готів" (дощ. 4б). А також 
мовить, що були двоє братів, стар
ший Славен і молодший Скіф, що 
Славен пішов на північ, а Скіф ли
шився біля моря, що Скіф був ста
рий і мав сина Венда, по якому 
був онук, що володів південними 
степами (РВ, 191). Отож значно 
певніше пов' язувати назву банду
ра зі слов'янами-венедами (сюди 
ж італійські вепети) та лідійцями
іллірійцями. А венеди-ненети й іл
лірійці - прямі родичі слов'ян, 
про що цілком неднозначно й :ка

же "Влес-:книга". 
Пурани (індійські билини) зна

ють річку Вапдапа, назва якої оз
начає "Славлена", іншими слова
ми, Славута. Тому привертають 
увагу численні українські річки 

Славець, Славець ВелиІ'іий, Сла
виnІ'іа, СлавІ'іа, СлавсьІ'іа, Славу
та, СлавчиІ'і, Словечпа, Слов 'яnІ'іа 
(дві), Слов'япець (СГУ, 509-510). 
Прикметно, що назви Славець, 
Славець ВелиІ'іий і СлавчиІ'і пов'я
зані з загадковою і напрочуд "ін
дійською" назвою Міхидра. Міхи
дра - притока Серету в басейні 
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Дунаю, там же й село Міхидра, 
щодо якого засвідчений і варіант 
Міхиндра. Що перегукується з ін
дійським Махендра "Великий Ін
дра". Пурани знають священну го
ру Махендра. Є ім'я Махіндра "Ін
дра землі", а оскільки санскр. iп
dra означає і "цар", то й "Цар зе
млі". Махі тут те саме, що і в пріз
вищі Мазепа (таhі "земля" +ра 
"захисник") "Захисник землі", 
тобто "Цар", "Правитель", отже, й 
"Гетьман". Тож ім'я Махіндра в 
такому разі постає значеннєвим 
двійником прізвища Мазепа. 
На Вінничині (Могилів- По

дільський р-н) є населений пункт 
Вендичани (СГУ, 81, 96). У басей
ні Дністра є річка Вендичанка, 
річка Славська й потік Слов'янка. 
Дослідники співвідносять Венди
чанку з гідронімом Віндава в ба
сейні Лаби на крайньому заході 
полабсько-слов' янського масиву 
(нім. Weпdlaпd). На їхню думку, 
обидві назви відбивають глибинні 
венедсько-слов' янські взає
мозв'язки. Як відомо, найдавніші 
слов'яни гіпотетично ототожню
ються з історично засвідченими 
венеда.ми (грец. Оиvепеdаі, латин. 
Veпeti, Veпedi, Weпethi, нім. Wеп
dеп), або вінда.ми-вініда.ми (латин. 
Viпidi, Viпithi, нім. Wіпdеп); пор. 
м. Вінети (Вінета), воно ж Волин 
у землях західних волинян. Різ
ниця між обома гідронімами лише 
та, що в назві Віндава у першому 
складі і, а в його родичів на Вінни
чині, річки Вендичанка й села 
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Вендичани на ній, е. 3 чого припу
скається, що вендичани - пересе

ленці з якоїсь Вендики-Венедики. 
Дослідники звертають увагу, що з 

словотвірного погляду древанська 
(тобто древлянська) Віндава пере
гукується з річкою Русава біля 
Вендичанки у тій же системі ліво
бережного Дністра (ГУ, 102). 

Привертають увагу й інші вене

да-слов'янські паралелі в різних 
регіонах України. У Криму біля 
Алушти- річка Венеть (певно, з 
Венедь). У Криму й річка Слов'ян
ка (притока Салгиру, західне уз
бережжя Азовського моря, бас. 
Сиваша). 
У басейні Дунаю - потік Ван

дріча (Свалява) і там же річки 
Славець, Славець Великий, Слав
ка, Славчик, Слов 'янець. 
У басейні Дністра - річка Вен

дичанка, річка Славська й потік 
Слов'янка. 
У басейні Дніпра гідронімів на 

Венд нібито не виявлено, але є річ
ки Славинка (притока Росі), Славу
та (притока Ужа), Словечна (при
тока Прип'яті) та народно-пісенне 
означення Дніпра - Славутич. 
Славута й Словечна - на Жито
мирщині (Коростенський і Овруць
кий р-ни). На тій же Житомирщи
ні, в стародавньому селі Троянів, де 
виявлено поселення ще ІІІ тис. до 
н.е., засвідчене прізвище Вендер. 

Найбільше гідронімів на Слав у 
басейні Дунаю - 5, Дніпра - 4, 
Дністра - 2. Отже, маємо цілком 
певний паралелізм: в ареалах з гі-
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дровімами на Вепд-Вапд, засвід
чені й гідроніми на Слав-Слов. Що 
навряд чи випадково і промовляє, 
як на нас, за значеннєву тотож

ність основ Вепд і Слав. 
А через с. Трояпів (Житомир

щина) й прізвище Вепдер у ньому 

перекидається місток до венедів
ненетів і Трої (сюди ж Троєщипа з 
історичної топографії Києва). 

6. "Музичио-івсrрументальна" 
гідронімія Украіни 

В Індії є не лише струнний му
зичний інструмент віпа й жіноче 

ім'я Віпа-Біпа. "Махабгарата" знає 
і річку Bina, варіант Біпа. "Музич
ні" річки є і в Україні. Окрім уже 
згаданих річок на Вепд і Слав, це: 
- Бандура - лівий рукав Дніпра, 
між рр. Шиш і Домаха в системі 
рукавів Дніпра й Кінської; 
р. Шиш - лівий рукав Дніпра 
(між ріками Заклята й Бандура 
- гідрографічна система Запо
різького р-ну); 

- Бандура - брід на Зап о ріжчині 
(с. Приморське, Василівський 

р-и); там і колишній хутір Бап
дурсьr>е. 
4 болота Бапдурr>а, які колись 

вочевидь були річками: 
-л. Білої п. Луганчика п. Сівер

ського Дінця п. Дону; 
- п. Токмака л. Молочної, впадає 

в оз. Молочне (басейн Азов
ського моря); 

- лівий рукав Дніпра (Запорізькі 
р-и і обл.); 

Степан НАЛИВАЙКО 

- лівий рукав Дніпра, між ріками 
Заклята й Осетрова (СГУ, 32). 
Всі ці назви, як бачимо, в ареа

лі Запорозької Січі. 
Цікава в цьому контексті й наз

ва потоку Заr>обза (Закарпаття) в 
басейні Дунаю ( СГУ, 203), де й 
річки Вапдріча, Славець, Славr>а, 
Славчиr>, Слов 'япець. 

Враховуючи міну початкових в
б ( віпа-біпа, вір-бір), сюди можна 
долучити й інші факти. Притока 
Вапдріча - Бенева Зворипа, непо
далік- Бендзів Пomir>. У цьому ж 
басейні Дунаю з річками Славець, 
Славець Велиr>ий, Славr>а, Славчиr> 
і Слов 'япець - річки Бепип, Бепе
вець ( Бипьовиць) і Бепчипсьr>ий 
Пomir>. 
У басейні Дністра з річками 

Вепдичапr>а, Славсьr>а і Слов 'яnr>a є 
потікБепів ( СГУ, 39). Причому де
які з цих річок, що мають різні наз
ви, притоки однієї і тієї ж річки. Це 
може свідчити про синонімічність 
назв і про те, що деякі з них давні

ші, автохтонні, а деякі пізніші, пе
рекладні. Можливо, й річки Вини
ча, Випишпа, Виппичпа (наголос 
на першому u), Випкицевий Звір і 
Виппичпий (бас. Дунаю; тут і гора 
й ліс Вепичr>и) та інші теж стають 
сюди (СГУ, 102, 112). 
Вже мовилося про спорідненість 

назви свиріль і санскр. svar "звук, 
голос". Ім' я Свара має в індійській 
міфології богиня звуків і музичних 
нот. Жіноче ім' я Свараведі означає 
"Музикознавиця" ( санскр. vedi 
"-знавиця" споріднене з укр. віда-
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ти "знати"), а Сварєну- "Чарів
ноголоса". Трохи задовге чоловіче 
ім'я Свара-пуран-джая означає 
"Звитяжний у співу". Ім'я Свара 
(чоловічий варіант) має бог Віш
ну, у "Влес-книзі" - Вишень і 
Вишній ( Н N, 429). А місто Вишно
піль на Черкащині має свого ін
дійського двійника - Вішнупур 
"Місто Вішну". 

Схоже, що й свиріль має родичів 
у назвах українських річок: 
Свір- л. Дністра (нп Свірж, Львів

щина; Посвірж, Івано-Франків
щипа). 

Свірка- л. Убеді п. Десни л. Дні
пра ( с. Свіро",, Чернігівщина). 

Свірниця- бас. Горині п. Прип'я
ті п. Дніпра (Рівненський р-н). 
На Рівненщині є села Сваринь 
(Володимирецький р-н) і Сва
рицевичі (Сарненський р-н). На 
Київщині села Сваром 'я і Ві
нинці, де кургани доби бронзи 
(ІІ тис. до н.е.). 

Свірличин - потік (Яремча, Іва
но-Франківщина). 

Свірж - л. Десни л. Дніпра 
( с. Свірж на Сумщині; СГУ, 491). 
Три з цих п'яти назв- у басей

ні Дніпра, дві - в басейні Дністра. 
Річка й три населені пункти в різ
них регіонах (Львівщина, Сумщи
на, Івано-Франківщина) мають 
однакову назву Свірж. У Бориса 
Грінченка засвідчені свір",а й свір
гун - "цвіркун", рос. сверчо", 
(СУМ, lV 108). Отож свір може 
мати й форму цвір. Є потоки Цві
липів і Цвілинь на Івано-Франків-

розділ І 

щипі, де й Свір і Свірличин, річки 
Цвіля й Цвинівка на Житомирщи
ні, де по сусідству - гідроніми 

Свір",а, Свірниця, Свірж ( СГУ, 
597). І де зафіксоване прізвище 
Свірчевсь",ий. 

7. Висновки й кілька 
оринагідних міркувань 

Отже, назва бандура виявляє 
спорідненість із санскритською 
дієслівною основою ванд-банд 
"славити, хвалити, оспівувати, ве
личати". З нею, в свою чергу, спо
ріднений етнонім венеди-венети, 

який виявляється семантичним 
двійником етноніма слов 'яни (за 
"Влес-книгою"). Таким чином, 
підтверджується здогад чи й пев
ність Гната Хоткевича, що по
яснення назви бандура слід шука
ти в санскриті. Виходить, що спі

вець-бард називався бандур чи 
вандур "славитель", а інструмент 
для славлення - бандура або ван
дура (і на кобзу кажуть ",обзина 
або ",обзура - як в "Енеїді" Кот
ляревського). Від бандура - бан

дурист, як від дієслова танцюва
ти - танцюра й танцюрист. За 
зразком наших бандура й танцю
ра утворене й індійське бансура 
"сопілка", "флейта". А українські 
прізвища Бандура, Бандур",а, 
Бандура",, Бандурен",о, Бандури

чепка, Бандрівсь",ий й інші спів
відносні з індійськими іменами 
Вандар-Бандар, Вандару-Банда
ру, Вандра-Бандра. 

украінська Індааріка 



Кілька слів про торбан, який, за 
Г. Хоткевичем, "плід еволюції бан
дури, як сама бандура плід еволю
ції кобзи" (УНІ, 147). Не виклю
чено, що тор у торбан, означає 
"тур, бик", як, скажімо, в назві 
Т.мутораУіаnь "Місто чорного 
(темного) тура", оскільки шумер
ський пап-тур невипадково увін

чувала голова бика. Для Давньої 
України, як і для Шумеру, харак
терний культ Священного Бика
Тура, про що свідчить безліч "би
чачих" і "турових" назв - лише 
топонімів на Тур у нас майже сотня 
(а ще бог Тур, Турова божниця в 
Києві, таври "бики", туровці "би
чичі"; ІТУ, 29-42). Що засвідчує 
неабияку роль і значення бика-ту
ра для уявлень шумерів і праукра

їнців. Показове й те, що атрибут 
індійського "скотьєго" бога Шіви 
- в іна, інше ім' я Шіви - Вріш, то
тожне імені В.лес у нашого "скотьє
го" бога. Вріш означає "Бик", тобто 
і В.лес- "Бик". І якщо індійський 
"скотій" бог мав струнний інстру
мент - віну, то й слов'янський 
"скотій" бог мусив його мати. А їх
ні інструменти, зрозуміло, мала 
увінчувати голова бика. 
Може бути, що тор у торбан, 

сходить до санскр. tara "струна", 
хоч у назвах індійських інстру

ментів tara-tar - завжди другий 

елемент. Ці інструменти такі: 
Е11,тара (ek "один"+tаrа), або 

і11,тара, досл. "однострун". Е~~,та
ра, еІ'ітар- однострунний музич

ний інструмент. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Дутара, або дутар (do "два"+ 
tara), досл. "двострун". Дутара, 
дутар - двострунний музичний 

інструмент (особливо в Середній 
Азії та І рані). 

Тітара (ti "три"+tаrа), досл. 
"триструн". Тітара, тітар- три
струнний музичний інструмент. 

Сітара (si+tara "струна"), або 
сітар - струнний щипковий му

зичний інструмент, має дере
в'яний опуклий корпус і довгу 
(до 90 см) шийку з нав'язаними 
ладами (від 16 до 22), 7 основних 
струн і 11-12 резонансових, які 
розміщені паралельно основним, 

проходять під ладами і фіксують
ся колками на правому боці кор
пусу. Звук видобувається плек
тром. 

Назва сітара сходить до санскр. 
saptatara ( sapta "7" +tara, хінді sat 
"7" +tar). Два ta в слові стяглися в 
saptara, а тоді стало сітара, сітар. 
Тож сітара (сітар) означає "се
миструн" й споріднене з гітара 
(пор. гітара се.миструппа). Інші 
терміни: sitar-vadan - гра на сіта
рі, sitariya - музикант-сітарист. 

Сітар-сітара - суто індійський 
термін, бо в іранських мовах "7" -
hapta, hafta. На сьогодні укр. гі
тара вважається запозиченням 

через російське або польське посе
редництво з німецької чи францу
зької. А франц. guitare, нім. Gitar
re (з Gitarra) нібито від і сп. guitar
ra, яке через латин. cithara "струн
ний музичний інструмент" або 
араб. kittara "те саме" й арамейсь-
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ке посередництво запозичене з 

грец. kithara "кіфара", яке й собі 
запозичене з невідомого джерела 
(ЕСУМ, І 517). Оскільки на тере
нах Давньої України індоарійські 
племена жили спрадавна, то ціл

ком можливо, що саме звідси 

йшло поширення цього музичного 
інструменту та його назви. Скор
ше всього, у згадані мови слово гі
тара прийшло через іранське по
середництво, хоча назва сітар-сі

тара суто індійська. Певно, й ци
тра - видозміна сітара-цитха

ра. Тоді й тра в цитра та ж tara -
"струна". 
Вже згадувалося про індійсь

кий музичний інструмент to.мynxa 
"голова бика" або "бичача морда". 
Санскр. тиkhа означає "лице, 
лик, обличчя, голова", воно має 
український відповідник (нині з 
дещо негативним відтінком) -
.миза (.мармиза) й .маз (чорно.маз, 
чорномазий "темноликий"). Тоді 

можливий український варіант 
індійського ro.мynxa буде го.миз, 
го.маз або по.миз, по.маз. Що близь
ке до нашого побза, яке в Середній 
Азії має назви побиз, повуз, по.муз, 
по.миз. А в етрусків "бик" - ko, kи, 
як, очевидно, і у венетів, які прий
шли до Італії з Пали-Пафлагонії 
на протилежному від нас узбереж
жі Чорного моря й заснували Ве

нецію, де на давніх панно венети 
зображені з оселедцями. Якщо все 
справді так, тоді й назва побза (по
биз-по.миз, повуз-помуз) може оз

начати "голова бика". 

розділ І 

Наше "Слово о полку Ігоревім", 
як і "Влес-книга", має чимало ін
дійських реалій і виявляє неабия
ку сюжетну, композиційну й об
разну подібність з раджпутськими 
героїчними поемами й давніми та 
середньовічними епічними пам'я
тками Індії. Що помітили й від
значили самі індійські перекла
дачі "Слова". Тож цілком можли
во, що й творилася давньоукра

їнська пам' ятка точнісінько так, 
як творився індійський епос, 
раджпутські героїчні поеми й піс
ні. Втім, уже не раз висловлюва
лася думка, яку нині підтверджує 
індійський матеріал, що "Слово" 
створила наближена до новгород
сіверських князів людина, їхній 

бойовий соратник і бард-дружин
ник, вдатний у поетично-оповід
но-співочому й музичному ми
стецтві. Як у раджпутів бгат і ча
ран, а в індійському епосі - сута 
й вандін. 

Винятково важливо, що при 
тлумаченні слова бандура з'ясува
лося, що етнонім венеди є семан
тичним двійником етноніма сло
в 'яни, етимологію якого розкриває 
сама "Влес-книга". Тобто вихо
дить, що етноніми венеди й ело-

' • u 
в яни - значеннєво тотожНІ и 

сходять до дієслівних основ елав
слов і ванд-венд з однаковим зна

ченням "славити, хвалити, вели
чати". 

І цю спорідненість підтверджу
ють гідронімні, топонімні й антро
понімні дані. 
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НАЗВА ПОЛТАВА 
ЗА "РІfВЕДОЮ" І "МАХА&fАРАТОЮ" 

Полтава - місто, обласний і 

районний центр Полтавщини на 
Ворсклі, при владінні в неї нині 
зниклого ручая Полтавка. Час за
снування невідомий. На території 
міста виявлено залишки скіфсь
ких поселень. Назва відома з гра
моти литовського князя Вітовта 
1430 року, щодо її походження іс
нує кілька гіпотез: 
- з літописного Лтава, міста на 

Ворсклі в Переяславській зе
млі, яке згадує Іпатіївський лі
топис під 117 4 роком; 

- з літописного Пмотава; корінь 
Пол'Ьт зводиться до пліт -
"огорожа", "тин". Тож Пмота
ва, (П)лтава- "Місто, що від
городжує", бо воно нібито було 
своєрідною межею з Диким по
лем; 

- від гідроніма Лтава ( Олтава), 
лівої притоки Ворскли, нині пе
ресохлої; цю версію підтримує 

більшість дослідників; 
- у літописних гідронімах Лтава 

(Олтава) і Лто (Олто) виділя
ють слов. Олт, ототожнюване з 
праєвропейською формою діє

слова ele "текти, лити". Тоді 
Полтава - від назви Лтава 
( Олтава) за допомогою префік
сапо; 

-пов'язується з болгарським ха
ном Кубратом, який свою сто-

Стеnан НАЛИВАЙКО 

лицю переніс із Приазов'я у 
Подніпров'я, а літньою рези
денцією зробив Балтавар на 
місці сучасної Полтави. 3 назви 
Балтавар, яка нібито означає 
"Володар", постало Полтава 
(ТСУ, 283; ЗН, 40; ЕСЛ, 17, 83). 
Як бачимо, щодо назви Полта-

ва існує розкиданість думок і брак 
переконливої мотивації. Тлумачи
ти ж її слід комплексно, в порів
нянні зі схожими назвами, етноні
мами й іменами в інших регіонах, 

а не виходити лише з природних 

умов однієї певної місцевості. По
дібні назви є не лише в Україні, а 
й у інших, іноді досить віддалених 

ареалах. В Україні є село Полтва 
(Львівщина), дві річки Полтва
притока Західного Бугу (басейн 
Вісли) й притока Горині (басейн 
Прип'яті). І назви тлумачаться з 
того ж таки припущення, що й ці 
ріки були прикордонними. 
У Криму є давні назви Парте

ніт, Партенос, Партеніон, Пар
теніт~а (річка); давня Парфін в 
індійських джерелах - Партха
ва, а її насельники - партхави; у 

"Ріrведі" боги й царі мають імена 
Прітха, Партха й Прітхві; у 
"Махабгараті" головні герої мають 
імена Партха; столиця давньої 
Албанії - Партев; Партавсь~ий 
Пахлав - місцевість в історичній 
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Вірменії, де правили царі з пар
фянської династії Аршакідів; 

ассірійський цар Асархаддон 
(680-669 рр. до н.е.) віддав дочку в 
дружини скіфському цареві Пар
татуа, щоб убезпечити країну від 
скіфів, які 28 років приводили в 
трепет народи Малої Азії. 
Лише проаналізувавши всі ці 

факти, можна буде більш-менш 
певно казати, чи причетна до них 

назва Полтава, а якщо причетна, 
то що означає. 

1. Пошук починається з 
Криму: Партепос -
"Діва" 

У кримському ареалі є низка 
фонетично близьких до топоніма 
Полтава назв, зважаючи на чер
гування р-л у різних мовах: Пар
теніт, Партенос, Партеніон, 
Партеніт/'іа (річка). Їх поясню
ють із грец. parthenos- "діва, дів
чина". Грецьку богиню Афіну на
зивали Партепос "Діва", голов
ний храм в Афінах на її честь звав
ся Партенон (Парфенон) - "Ді-

" вин . 
Діва, богиня-захисниця Херсо

несу Таврійського (літописний 
1\орсунь), столиці загадкових та
врів - теж Parthenos: так її нази
вають боспорські написи й моне

ти. Вона посідала чільне місце в 
херсонеському пантеоні, була по
кровителькою міста, мала своє лі
точислення, на її честь відзнача
лися свята-партенії, виготовляли-

розділ І 

ся статуї, карбувалися монети, які 
зображали її із сагайдаком, луком 
і сарною, з розмаяними кучерями, 

у пов'язці або короні. Її храм у 
центрі міста був головною святи
нею херсонесців, які в ІІІ ст. до н.е. 
клялися "оберігати для народу сас
тер". Де састер те саме, що й ін
дійські шаетри - священні книги 
(1\ЛХ, 10; ІТУ, 24). 

Греки ототожнювали Діву- Пар
теное з Артемідою й Іфігенією, 
донькою мікенського царя Ага
мемнона, який очолював грецьке 
військо в поході на Трою. У двій
ника Херсонесу Таврійського -
Херсонесі 1\арійському, мовлять 
грецькі міфи, теж поклонялися 
Партенос-Діві, яка була донькою 
Стафіла (син Діоніса) й Хрісофе
міди (донька Агамемиона й 1\лі
темнестри). Батько доручив Пар
теное і її сестрі Мальпадії стерегти 
льох із дорогим вином в амфорах, 
але сестри поснули, а свині тим 
часом залізли в льох й усе потро
щили. Боячися батькового гніву, 
зрозпачені сестри кинулися в мо
ре, але їх урятував Аполлон і пере
ніс до Херсонесу 1\арійського. Як 
свого часу й Артеміда, сестра 
Аполлона, перенесла Іфігенію, 
теж дочку Агамемнона, до Херсо
несу Таврійського, де та стала 
жрицею в її храмі. Від руки Іфіге
нії мало не гине її рідний брат 
Орест, який потай прибув ви
красти дерев' я ну статую Артеміди 
і якого схопила сторожа. Сестра 
рятує брата, і обоє, зі статуєю боги-
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ні, повертаються додому, де вже в 
грецькому храмі вона й далі слу

жить Артеміді. (МНМ 11, 291). 
Тож богиня-воївниця Діва-Арте
міда, що мала й епітет Тавропола, 
причетна до таврів і Тавриди-1\ри
му. 

Грецькі міфи зазначають, що 
Діва-Артеміда прийшла до Греції 
саме з :Криму, що статую богині 
принесли в Грецію Орест та Іфіге
нія. Тобто Діва-Артеміда в :Криму 
автохтонна, а її храм і жертовник 
тут споконвічні. Бо ж і справді, 
навіщо переносити Іфігенію у 
:Крим, якби храм Артеміди був у 
Греціі. Міфи мовлять також, що 
Артеміда народилася в Греції ви
падково: її мати Лато (слов. Лада) 
народила її в Делосі саме тоді, як 
ішла сюди зі своїх гіперборейсь
ких країв, де особливо шанували 
Артеміду і її брата Аполлона. А це 
на північ від Чорного моря, тобто 
терени сучасної України. 

:Кримська Діва- Партепос має 
архаїчні риси матері-корови. Те
ракотова пластинка, знайдена 
1946 року в Херсонесі Таврійсько
му, зображає жінку з головою ко
рови. Там же знайдено й монети з 
богинею Дівою на одному боці і 
биком на другому. Боспорські на
писи знають імена Партепа (жі
ноче) й ПартеnО/'і,Л (чоловіче), які 

вважаються теофорними, утворе
ними від імені херсонеської боги
ні. Тож культ її знали й на Боспо
рі, бо більшість написів із цими 
іменами знайдено в Пантикапеї 
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( суч. Керч), столиці Боспорської 
держави. Партепа означає Діва, а 
Партеnо/'і,Л - Партепослав, Діво
слав. У написі І ст. з :Керчі "Фар
нак, син Гоплона, дружина Ме
трофіла, дочка Партена й сини 
Фарнак та Гіпсігон, прощайте" 
(1\БН, М527) ім'я Партепа стоїть 
в індоіранському контексті. Імена 
Фарн,а/'і, і Гоплоп явно негрецькі, а 
Гоплоп дивовижно схоже на ін
дійське tопалап, ім' я 1\рішни, то
тожне імені Аполлоп. Що ставить 
під сумнів грецьке походження 
імені Партепа- "Діва". 
У :Криму чимало діво-артемїди

них назв, як давніх, так і суча
сних: Ні.мфей,Діа "Дівин"- місто 
в Скіфії. Біля Пантикапея було 
поселення Parthenion- "Дівине". 
І нині є Партепіт на південному 
березі :Криму, біля підніжжя гори 
Аю-Даг, за 5 км від Гурзуфа. Річка 
Партепіт/'і,а -"Дівичка", є в Пар
тепітсь/'і,ій долині, за 16 км від 
Алушти. Це, гадає дослідник індо
аріки в Північному Причорно
мор'ї Олег Трубачов, дозволяє ка
зати, що місцева називна традиція 

передавалася тут від етносу до ет
носу. Що усвідомлювали вже ран
ні вітчизняні дослідники, які 
слушно пов' язували античне Нім
фей і татарське Киз-Таш "Дівоча 
скеля" неподалік. Археологи вия
вили догрецьке таврське поселен

ня в Німфеї, що підтверджує і так 
добре відомий тут культ таврської 
богині: свідчення про Діву розси
пані по всьому південному березі 
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І\риму - від Херсонесу через 
Партеніт і до Боспору. О.Трубачов 
відзначає також: тавр. dia, фрак. 
dea і слов. діва дуже близькі між 
собою (ІА, 235-236). 

Усіма своїми характеристиками 
таврська Діва відповідає індійсь
кій Деві, санскр. деві "богиня" й 
укр. діва споріднені. В Індії Деві 
(чи Махадеві "Велика богиня") -
жіноча іпостась верховного боже
ства Шіви-Рудри, як і Деві, зобра
жуваного з тризубцем і тотожного 
нашому Родові. Тварина його -
білий або сивий бик, він сидить на 
бикові, він сам - бик, а дружина 

його уособлюється як корова. На
сельники Давньої України добре 
знали ці божества. Написи з іме
нами Шіви, датовані 11- ІІІ ст., 
знайдено в Білгород-Дністров
ському й на Молдаванці в Одесі. 
Тож назва Полтава цілком мо

же сходити до первісного Партав а 
-"Місто Діви", "Дівинград", "Ді
вин". Тоді вона виявляється ети
мологічно тотожною назвам Пар
теніт, Партенон, Партеніон і 
Партеніт.",а в І\риму й семантич
ним двійником численних "діви
них" і "дівочих" назв по всій Ук
раїні. А невеличка фонетична від
мінність між Партава й Полтава 
цілком пояснима: санскр. r на 
грецькому й слов'янському грунті 

часто відбивається як l: санскр. 
риr "місто" - грец. поліс і слов. 
піль (Бориспіль, Костопіль, Терно
піль), санскр. pиrna - рос. пол
ньtй, укр. повний, санскр. dirgha -
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рос. долгий, укр. довгий, санскр. 
vrik - рос. вол.",, укр. вов.", тощо. 

Та чи підтверджує такий висно
вок топонімія і гідронімія Полтав
щини? 

2. Індоарійські сліди на 
Полтавщині 

А індоаріка на Полтавщині 
простежується на багатьох рівнях, 
надто на антропонімному, гідро
німному й топонімному. Не зовсім 
зрозумілі для сучасного вуха наз
ви Лохвиця, Артополот, Сур.мач
.",а, Опішня, Манжалія, Псьол, Са
синів.",а, Сахнівщина, Сиваш, Ба
.",ай та інші тлумачаться з індоі
ранських мов і мають індійських 
та іранських двійників. Чимало 
тут і українських прізвищ з індоа

рійським забарвленням. 
У Зіньківському районі є річка 

Дівоча. Річка Дівич.",а - притока 
Удаю, а що Полтавщина межує з 

Чернігівщиною та Сумщиною, то 
й дві річки Дівиця і одна - Діви

чин, топоніми Салти.",ова Дівиця і 
Володь.",ова Дівиця, Вели.",а Дівиця 

й МалаДівиця (СГУ, 171). 
І\озацький "Реєстр" 1649 року 

засвідчує у Полтавському, Мирго
родському й Нальницькому пол
ках козацькі прізвища Баглай, 
Мазепа, Мандзулен.",о, Пани.",ар, 
Рой,Fудри.мен.",о,Ча.марен.",о,LUенд
ри.",, LUудрен.",о, LUудричен.",о та 
низку прізвищ, пов'язаних із 
І\рішною та його братом Баладе
вою (ТРС, 153-163,166-176, 177-186; 
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І ІТУ, 243-245, 273-280, 287-292, ра-Бальвір землеробське боже-
і 304-309). ство, атрибут і зброя якого - плуг. 

Ім' я Аполлон, тотожне імені Це його ім' я відбите в козацьких 
Крішни - tопалап, різновиди прізвищах Балвір, Бальвір, Бал
якого tопал і tопала і яке означає бир, Балбирепrщ рясніших на 
"Захисник корів, худоби", "Пас- Правобережній Україні, але і в 
тух", а також "Воїн", "Цар". Бони Зіньківській сотні служив козак 
відбиті в українських назвах Гу- Ярема Балвір (РБЗ, 415). Ще одне 
пали, Гупалів",а, Гупалівщипа й ім'я Балавіри - Баладева (хінді 
прізвищах Гупал, Гупало, Гупа- Бальдев) "Могутній бог" або "Бі
лов, Гупалю",, Гупалеп"'о тощо лобог", маємо в Перелславському 
(ТРС, 93-99). За "Реєстром" у й Чигиринському полках, де в За
Кальницькому полку козаки мали ворицькій і Бужинській сотнях 
прізвища Гупал і Гупало, в Пол- були козаки Федір Волудей і Ти
тавському й Миргородському слу- міш Вілдей (РБЗ, 35, 343). Волу
жили Фесько Гупалеп"'о (Хо- дей як Валодей засвідчене в бос
рольська сотня) і Грунь Гупалеп"'о порському написі ІІІ ст. із Сінди
(Опушлівська сотня) (РБЗ, 388, ки (Таманський півострів) і в ук-
417). З іменем останнього, !рупь, раїнських прізвищах Бельдій, 
перегукуються 5 річок басейну Більдій, Більдей, Білдеп",о. У Пе
Псла у тому ж таки Зіньківському реяславському полку сотникував і 
районі: !рупь (дві), !рупма, Богдан Кришпеп"'о ( РБЗ, 333). 
!рупь-Ташапь і !рупма-Суха. Са- Дружиною Баладеви-Білобога 
ма назва Псел (Псло, Псьол) спо- була царівна Реваті, брата якої 
ріднена з санскр. apas, арsи "во- звали Реват, а діда- Рева. Ці іме
да", доповненим суфіксом la, що з на споріднені з українськими 
іменників творить прикметники. прізвищами Рева, Реут, Ревут, 
Полтавська Псло має прямих ро- Ревутеп",о, Ревуць",ий, яких осо
дичів у Закарпатті, де річки Ап- бливо рясно в запорожців. У Мир
шиця, Вишня Апша, Середня Ап- городському полку (сотні Сен
ша, НижняАпша нині переймено- чанська й Панковська) були коза
вані на Водиця, Верхпє Водяпе, Се- ки Іван і Дмитро Рева, у Полтав
редпє Водяпе, Діброва. Баріанти ському (сотні Борковська, Бала-
цих давніх назв - Апса, Апсиця, клійська й Лукомська) - Богдан, 
Апсавиця (СГУ, 23). Тож Псел- Грицько й Іван Рева (РБЗ, 400, 
Псьол-Псло означає "Повновода 402, 422, 423, 425). Найбільше 
(ріка)". прізвищ Рева саме в полтавсько-
Старшого брата Крішни звати миргородському ареалі, що дає 

Балавіра (хінді Бальвір) - "Мо- певні підстави трактувати його ба
гутній герой", "Богатир". Валаві- зовим для прізвища Рева. На Пол-
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тавщині є і річки Ревка, Ревна, Ре
вучий, Ревущипа ( СГУ, 458). 

Прізвища Рева, Реут, Ревут, 
Ревуцький споріднені із санскр. rai 
- "багатство", rayvat і revanta -
"багатий", "розкішний", "пиш
ний" (15, 548). Із санскр. rai "ба
гатство" споріднене укр. рай, ще 
дохристиянський термін, як за
свідчують, зокрема, колядки. Це 
давнє слово не змогли заступити 

іномовні відповідники, але воно й 
досі задовільно не пояснене. 
В уявленнях українців рай -

обитель предків і праведників, не
земна країна щастя і благоденства, 
що насамперед асоціюється з ба
гатством. Вирази раювати, наче в 
раю, райське життя, райський ку

точок несе ідею достатку, багат
ства. Від рай утворені топоніми 
Райгород, Райгородок, Райківщи
на, князі й поміщики називали 
свої садиби Рая.ми. Інд. радж 
"князь", "цар" має форму рай, яке 
в індійців та українців стало пріз

вищами Рай і Рой, а в українців 
ще й численні похідні: Райко-Рой
ко, Раюк-Роюк, Райчук-Ройчук, 
Раєнко-Роєнко, Райченко-Ройчен
ко, Раєвський-Раєвський. Ім'я Раї
са у полтавського соловейка Раїси 
1\ириченко і означає "1\нягиня", 
"Цариця". До санскр. rai "багатс
тво" має стосунок і яйце-райце з 
відомої однойменної казки. Яйце
райце в українському фольклорі -
осередок багатства, найперше ху
доби: Розбив те яйце-райце. Як 
узяв же скот вернути із того яй-
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ця ... верне та й верне (16, 4). А 
найбільшим багатством і була ху
доба, якою опікувався Шіва-BJi:ec. 
Рай містять українські слова рай
дерево - бузок і райдуга (Райдуга 
воду бере на дощ), а багатство не
віддільне від понять дощ і вода, то
му Влес і стояв на березі Почайни. 

Матір Балавіри звали Рахіні -
"Руда (корова)". Тому цікавий 
зв' язок індійської назви Рохіта
Лохіта й полтавської Лохвиця. 
Санскр. rohita, lohita означає "чер
воний", "рудий", звідки й lahи -
"кров" (пор. слов. руда "кров"). 
Тож назва Лохвиця ( санскр. Loha
vati, Lohvati) має означати Руда
виця ( санскр. -vati й укр. -виця -
тотожні). А лише на Полтавщині 
10 річок Руда, Рудка, Рудька, Ру
да-Лозова, Крива Рудка тощо 
(СГУ, 476-479). Деякі з них, як і 
Лохвиця, притоки Сули, а шула 
або трішула в санскриті - тризу
бець, атрибут і зброя Шіви-Рудри, 
санскр. шула й укр. шило спорід
нені. Ім'я Рудри-Рода теж тлума
читься як "Рудий". 

Баладева - Білобог, а 1\рішна 
- Чорнобог, саме ім' я Крішна оз
начає "Чорний". У цьому плані 
показова статистика козацьких 

прізвищ Білий та Чорний за "Реєс
тром" 1649 року. Їх у 16 полках 
"Реєстру" відповідно 34 і 98. У 
Миргородському полку 17 пріз
вищ Чорний і жодного - Білий, у 
Полтавському- 12 прізвищ Чор
ний і лише 2 - Білий. Тобто тіль
ки на Миргородський і Полтав-
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ський полки припадає майже тре
тина (29) прізвищ Чорний, і лише 
2 з 34- Білий. А на решту 14 пол
ків припадає 65 прізвищ Чорний і 
32 - Білий. З чого напрошується 
висновок, що на Лівобережжі, в 
миргородсько-полтавському ре

гіоні переважав культ Нрішни
Чорнобога, пастушпицького й во
їнського божества, а культ Баладе
ви- Білобога, землеробського бо
жества, переважав на Правобе
режжі. І те, що прізвищ Білий 
утричі менше, ніж прізвищ Чор
пий, природно, бо селяни обробля
ють землю, а не воюють, хоча на

загал сільське населення завжди 
переважає. 

Така ж тенденція і з назвами на 
Віл та Черн. Лише гідронімів на 
Віл в Україні - до 150, найпоши
реніші з яких Біла (26), Біл/'і,а 
(19),Білий (9),Білень/'і,а (7) тощо. 
Особливо рясно цих назв там, де 
густо й козацьких прізвищ на Біл, 
а їх у "Реєстрі"- 185, а на Черн-
229 (детальніше: ІТУ, 111-116). З 
чого й висновок, що Правобереж
на Україна більш хліборобська і 
більше шанує Білобога, своє бо
жество. Дніпро ніби вододіл (і це 
історично справді так) між давнім 
землеробським і скотарським на
селенням. 

У племені Нрішни й Баладеви 
- ядавів, споріднених із літопис
ними ятвягами (ТРС, 51-57), були 
сильні тотемні уявлення, пов'яза
ні з журавлем. А під культовим 
зольником біля Полтави виявлено 
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зображення журавлиної чи лебе
диної зграї. Журавлі й лебеді -
птахи Аполлона, який зимує і збе
рігає свої стріли в Гіпербореї, де 
його та його сестру Артеміду осо
бливо шанують. Навесні, заклику

ваний величальними співами, він 
саме звідси повертається на Пар
нас у колісниці, запряженій білос
ніжними лебедями чи журавлями. 
А самі гіперборейці щороку поси
лають на острів Делос, до вівтарів 
Аполлона й Артеміди, двох юних 
дівчат зі священними дарами. Од
нією з них була гіперборейка Опі
да, про яку пише Геродот у V ст. до 
н.е., тотожна Діві-Обиді "Слова о 
полку Ігоревім" (ІТУ, 335-341). 

Журавель - священний птах у 
різних народів. Українці й греки 
знають "журавлині" танці (в укра
їнців "Журавлиний ключ", "Жура
вель"). На Полтавщині є річка Жу
рав/'і,а, у Зіньківській сотні - козак 
Федір Журав/'і,а, а в сусідній- За
харка Журавний, у Миргородсько
му полку - Пилип Журав/'і,О. Річка 
Ба/'і,ай, притока Псла, із санскриту 
- "Журавлина". Санскр. baka "жу
равель" має форму vaka, тому "жу
равлине", певно, й прізвище Ва/'і,а
ло з Лохвицької сотні Миргородсь
кого полку (РВЗ, 322, 394, 398). 

Прикметно, що й Деві-Діва має 
"журавлині" імена. За міфом, во
на прибирала різних страхітливих 
подоб, аби налякати свого чолові
ка Шіву, коли той не пускав її на 
пожертвини, здійснювані бать
ком. Ці подоби мають свої назви, 
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одна з яких- Ваrа.ла "Журавли
ха" або Ваrа.ламуІ'іхі "Журавлели
ка", бо має подобу жінки з жура
влиною головою. Слова баrала, 
баr ла сходять до санскр. ба/'іа -
"журавель", "чапля" із суфіксом 

ла, що і в словах чап-ля, жураве
ль. Сюди ж і прізвище ВалгаєnІ'іо в 
козака Лубенської сотні Мирго
родського полку (РВЗ, 392), пев
но, з ВаглаєnІ'іо, яке й собі похідне 
від "журавлиного" українсько-ін
дійського прізвища Ваглай (ТРС, 
177-186). Індійським різновидом 
баrа.ла, баr ла є баІ'>ула, баІ'>уль. У 
водозборі Псла, вже на Сумщині, є 
ручай ВаІ'>улип, а козак Зіньків
ської сотні має прізвище (чи пріз
висько) Ва,.ул (РБЗ, 414). 
Як зазначалося, суфікс la тво

рить прикметники від іменників: 
мадгу "мед" - мадгула "медовий, 
npimxy "земля" - прітхула "зем
ний" (українське прізвище При
тула може відповідати індійсько
му імені Прітхула), мапджу "кра
са", "врода", "чарівність" - мап
джула "гарний", "вродливий", 
"чарівний". Б Індії Мапджула -
чоловіче й жіноче ім' я, цариць і 
царівен звали МапджуліІ'>а -
"Красуня", "Бродливиця". На 
Полтавщині є річка МапжейліІ'>а, 
притока Псла (СГУ, 351), там і се
ло Манжелія. Б Уманському пол
ку служив Радко МапджелеnІ'іо, в 
Кальницькому (сотня Дашовська) 
- Грицько МапдзулеnІ'>о (РБЗ, 
205, 277); у цій же сотні був і Фе
дір РудримеnІ'>о (інше ім'я Шіви-
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Блеса - Рудра, наше Род). Слід 
зазначити, що регулярне дж стає 
дз в маратхській мові (штат Маха
раштра, Західна Індія), за епосом, 
батьківщини Реваті. Цей ареал 
виявляє і гідронімно-топонімні 
паралелі з Україною. На Полтав
щині є Удай-ріІ'>а, а в Індії -
Удайrірі, тобто Удай-гора, в Індії є 
місто Удайпур, а в Україні - село 
Одайпіль (на Київщині). 

1751 року через підступи цер
ковників Григорій Сковорода по
лишив викладатипіїтику в Перея
славському колегіумі й переїхав 
на Полтавщину, де навчав сина 
поміщика Томари. Потім, після 
короткого перебування в москов
ській Троїце-Сергієвій Лаврі, він 
знову повернувся до Томарів, де 
жив невибагливим, близьким до 
природи життям (ІСУ, 203). 

Томари - українська шляхта по
ловецького походження, у XVIII
XIX ст. великі землевласники на 
Полтавщині й Переяславщині. 
Василь Томара (1746-1819) -
правнук перелславського пол

ковника Степана Томари, був ві
домим дипломатом, учнем і дру
гом Сковороди, приятелем Баси
ля Капніста, відомого поета й гро
мадського діяча. Лев Томара був 
київським губернатором і сенато
ром. Та найцікавіше те, що укра
їнські Томари мають у далекій Ін
дії близьких родичів - і то царсь
кого походження. Найновіші дос
лідження показали: половці мов

но й етнічно тяжіють до індоа-
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рійських племен і виявляють спо
рідненість із раджпутами - ін
дійськими козаками. Саме в 
раджпутів засвідчений рід Тома
ри, представники якого колись 

були правптелями Делі, ниніш
ньої столиці Індії. 

Раджпути поклоняються Шіві
Рудрі та його войовничій дружині і 
зводять родовід до Місячної дина
стії царів -до неї і належать радж
путські Тамари. У їхніх правителів 
частий компонент в імені або ша
ноблива приставка до нього -
Чапдра "Місяць", відбите в україн
ців як Шапдра (на Київщині є річ
ка й село Шапдра). Прізвища 
Шепдри"., Шапдаровсь".ий, Шепде
ровсь".ий мали козаки Зіньківської 
і Лукомської (Полтавський полк) 
та Поповської сотень ( Миргородсь
кий полк) (РВЗ, 381,414, 448). 

Зачіску Шіви прикрашає півмі
сяць, а на печатці перелславського 
полковника Степана Томари й ро
довому гербі Томарів - півмісяць 
ріжками вгору. Герб українських 
Томарів містить шестикутну зірку, 
складену з двох трикутників -
один вершиною вниз, другий -
вершиною вгору. Що символізує 
єднання жіночої і чоловічої енер

гії: трикутник вершиною вгору 
символізує Шіву, а вершиною 
вниз - Деві, його дружину. Така 
шестикутна зірка й нині неодмін
ний атрибут індійських весіль, бо 
поєднання чоловічої і жіночої си

ли дає нове життя, а воїна робить 
непереможним. Тому в раджпутів, 

як і в запорожців, шаблю воїнові 
перед походом чи битвою неодмін
но вручала жінка - мати або дру
жина. Щити у раджпутів часто 
прикрашає тризубець, а шаблю -
трикутник. 

Оrож індійські раджпути вия
вляють спорідненість із половця
ми, у раджпутів є царський рід То
мари, а в українців - шляхта по

ловецького походження Тамари. 
Дружина грузинського царя Да
вида Будівничого ( 1073-1125) Гу
рандухт, походила саме з цього по

ловецького роду. Що, певно, й від
билося в імені її правнучки, зна
менитої цариці Тамари (Тамар). А 
Гурандухт - тітка Копча".івпи, не
вістки новгород-сіверського князя 
Ігоря, Гурандухт і Копчак - рідні 
сестра й брат. Кончаківна названа 
в "Слові" ".распою дівою, а вроду 
половецьких дівчат оспівав і пер
ський поет Нізамі, сам одружений 
із половчанкою. В Індії ж загаль
новідома врода раджпуток, надто з 
давніх князівських родів. Тож 
грузинський цар Давид і новго
род-сіверський князь Ігор - ро
дичі. Цар Давид для себе, а князь 
Ігор для свого сина брали дружин 
з половецького роду Томарів (ІТУ, 
71-80). 

Грузинсько-абхазький слід по
мітний і на Полтавщині. Один із 
районів Полтави раніше називав
ся Абааь".ий (тобто Абхааь".ий), а за 
18 км від Полтави є село Абазів".а, 
яке заснував поміщик М. В. Аба
за, певно, абхазець. В Індії є відо-
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ме місце прощі Прітхудапа, де 
prithu "широкий", а udaka "вода", 
споріднене з назвою Удай. Санскр. 
Prithudaka має форму Pithunda, 
споріднену з назвою знаменитого 
курорту в Абхазії - Піцупда. 
Тож чоловіче воїнське ім' я То

.мара із санскриту означає "Спис
ник", а жіночий варіант його -
"Списниця". То.мара- одне з імен 
богині-воїтельки Деві-Діви. Якщо 
вона десятирука, то в кожній її ру
ці якась зброя, серед неї- тризу
бець і спис. Що символізує захист 
богинею 10 сторін світу (8 сторін 
світу, верх і низ). Якщо ж вона 
дворука, то тримає лише списа. 

Саме зі списом зображають Діву
Деві херсонеські монети ІІІ- 11 ст. 
до н.е. Вона богиня-берегиня, по
кровителька й спасителька воїнів, 
захисниця обложених ворогом 
міст, "мати міст руських" і Києва. 
Вона ж київська Мопоша, гіпербо
рейка Опіда в Геродота, Діва-Оби
да в "Слові" й пізніша козацька 
Попрова (ІТУ, 335-342). 

3. Інші показові й значущі 
паралелі 

Батько у Крішни й Баладеви 
спільний, і звати його Васудева. Він 
мав двох дружин, тому мати Кріш
ни - Девапі, Баладеви - Poxini 
[козак Каленик Poxunun; РЗВ, 65]. 
Батько Васудеви - цар Шура, що 
мав і дочку Прітху. Тобто Васудева 
й Прітха- брат і сестра, а Прітха
тітка обох братів по батькові. 

розділ І 

Цар Шура ще малою віддав 
Прітху цареві Кунтібгоджі, за 
давнім звичаєм віддавати первіст
ка на виховання бездітному знат
ному родичу. Прітха зростала в 
племені кунтіїв, яким правив її 
прийомний батько, тому й друге її 
ім' я - Rynmi. Етнонім пуптії, як 
і то.мари, означає "списники", 
тож Rynmi, як і То.мара, означає 
"Списниця". 3 чого видно: Деві
Діву шанували й кунтії, як і тома
ри, кримські таври й узагалі Дав
ня Україна. 

Якось примхливий і запальний 
мудрець Дурваса гостював у царя 
Кунтібгоджі. Його так полонили 
привітність і чемність Кунті, що 
на знак вдячності він навчив її 
шлюбної замови, якою вона могла 
викликати до себе будь-якого бога 
й народити від нього сина, зберіг
ши цноту. Не повіривши в таке, 
вона потай прошепотіла замову й 
перед нею постав любий їй Сур' я
Сонце, котрий і став батьком її до
шлюбного сина Карпи. Аби при
ховати мимовільний гріх, вона пу
стила корзину з немовлям за річ

ковою течією. Корзина довго 
пливла і біля міста Чампи приби
лася до берега, де на дитину й пат
рапило бездітне подружжя, без
межно раде несподіваній знахідці. 

Згодом Прітха-Кунті стала 
старшою дружиною царя Панду 
(молодша- Мадрі). І тут вже об
ставини змусили її свідомо вдати
ся до чарівної замови, бо над Пан
ду тяжів прокльон, і він не міг на-
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близитися до жодної з дружин. 
Колись на полюванні він підетре
лив оленя, що парувався з олени

цею, а то, як виявилося, був син 
відлюдників. Зрозпачені батьки 
прокляли Панду й провістили, що 
й він помре, щойно наблизиться 
до дружини. Тому Панду сам по
прохав Кунті вдатися до замови й 
народити синів від небожителів. 
Що Кунті та Мадрі й зробили. Не
бесними батьками Юдгіштхіри, 
Бгімасени й Арджуни, трьох синів 
Кунті, стали боги Дгарма, Баю та 
Індра, а Накули й Сахадеви, синів 
Мадрі - двоє Ашвінів. Та все ж 
Панду не стримався і зійшов на 
подружнє ложе до молодшої дру
жини, вперше, але й востаннє. 

Мадрі доручила своїх близнят 
Кунті й згоріла на паховальному 
багатті разом із чоловіком, бо ви
нуватила в його смерті й себе. Во
на походила з племені мадрів у 
Пенджабі, де, до речі, тече річка 
Девік,а, з розряду вже індійських 
"дівочих" і "дівиних" назв. 

За матір'ю, синів Кунті зовуть 
Кауптеї "Сини Кунті" або Парт
хи "Сини Прітхи", причому часті
ше ім' я Партха має в епосі Ар
джун, наймолодший брат. У сі 
п'ятеро братів по батькові Папда
ви - "Сини Панду". У Криму є 
річка Папда, а на Закарпатті по
бутує прізвище Папдай. 

Карна, дошлюбний син Прітхи
Кунті, став могутнім воїном, він і 
його брати навчалися воїнської 
справи в одних учителів, але мати 
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ніколи не казала їм, що вони рідні 
брати. Ті кривдили Карну, маючи 
за не рівню собі, тому він і з нена
видів їх, надто Арджуна, який 
найбільше йому допікав. 
Дружиною п'ятьох братів-пан

давів стала Драупаді з племені 
панчалів, дочка царя Друпади, ча
рівним чином народжена з жер
товного вівтаря. На своїй сваямва
рі, давньому весільному звичаї, 
коли дівчина-царівна через ви
пробування вибирає собі гідного 
чоловіка, Драупаді увінчала ве
сільною гірляндою Арджуна. Бо 
саме він з усіх претендентів 
найвправніше стріляв із лука. У 
сваямварі брав участь і Карна, на
віть перший упорався із завдан
ням, але на це не зважили, бо його 
мали за сина колісничого й мало 
не за конюха. Цієї образи й ганьби 
Карна так і не простив братам, на
віть коли дізнався, що вони його 

брати, і коли Кунті, Крішна й 
Сур' я пропонували йому царство 
й саму Драупаді за його замиреп
ня з братами. 

Драупаді стала спільною дружи
ною п'ятьох братів-пандавів, хоча 
на сваямварі переміг один Арджун. 
За епосом, коли брати повернулися 
зі сваямвари, то гукнули матері в 
хаті, що в них для неї чудовий да
рунок. Та ж відповіла, мовляв, ні
чого мені не треба, поділіть між со
бою. А що материне слово для си
нів - закон, то Драупаді й стала 
дружиною п'ятьох братів. Зрозумі
ло, що таке пояснення наївне. На-Ul. ~GFR!Шca ІПдDПrІRП 



справді ж у всьому цьому відлунює 
матріархат: і що слово матері для 
синів - закон, і що сини Нунті
Прітхи - Каунтеї-Партхи, і що 
син Субгадри, сестри Нрішни й дру
жини Арджуна, Саубгадра "Суб
гадрин". І Аполлона, двійника r о
палана-Нрішни, називали по мате
рі- Летоїд. 
На теренах України виразно ма

тріархальними є амазонки, які жи

ли біля Азовського моря, де й мео
ти, чиї жінки славилися войовни
чістю, як-от Тіргатао, яка очолила 
боротьбу меотів проти боспорсько
го царя Сатира й перемогла [ІТУ, 
89-94]. Амазонки теж мали систе
му спорідненості по материнській 
лінії і шанували войовничу Діву
Артеміду, що видно з їхніх імен і 
навіть вбрання. Поклоніння Деві
Діві відбилося, схоже, і в назві 
а.мазонпи, бо а.ма може спорідню
ватися із санскр. а.м.ма "мати". А 
індійська Дев і- Махеші, тотожна 
українській Діві- Мокоші, і має 
ім' я А.м.ма - "Мати". 

Амазонки пов'язуються зі скі
фами, кожне третє жіноче скіфське 
поховання містить стріли, рідше -
мечі, списи й бойові пояси. Саме 
широкий шкіряний пояс врятував 
житrя Тіргатао, а один із Геракло
вих подвигів- здобутrя пояса Іп
політи, цариці амазонок. Озброєні 
жінки в скіфському війську посі

дали значне місце. Ці археологічні 
дані підтверджуються писемними: 
скіф' янки не поступалися чолові
кам доблестю, а скіфів іноді очо-

розділ І 

лювали войовничі жінки, як ца
риця-масагетка Томирис, яка здо
лала могутнього мідійського царя 

Ніра. Матріархальний і українсь
кий весільний обряд. Ф. Вовк на 
провідній ролі в ньому матерів мо
лодих показав, який глибокий слід 
залишила давня матріархальна ро

дина в українських традиціях 
(СУЕ, 319-320). 
Щодо Нунті, первісно Прітхи, то 

з виразів у "Махабгараті" на зра
зок "із Прітхою, подібною до Зе
млі" видно, що ім' я Прітха сто
сується землі. Є назва Прітхві -
"Земля", яку індійська традиція 
пов'язує з легендарним першоца
рем Прітху, відомим іще з вед. 

За міфом, правитель-тиран Бе
ну чинив таке зло на землі, що му
дреці-ріші не витримали й заріза

ли його стеблами священної трави 
куші (осоки). Потім потерли його 
правицю, і з неї постав Прітху, 
перший земний цар. Але Земля, 
вимучена й нажахана знущання

ми його батька, перекинулась у 
корову й спробувала втекти від 
нього. Але Прітху наздогнав її, і 
Земля пообіцяла скоритися йому, 
якщо він подарує їй теля. Прітху 
сповнив її прохання, і Земля-Но
рова стала доїтися, тобто плодоно
сити й давати необхідні для існу
вання людства блага. Так Прітху 
мовби дав Землі нове народження, 
через що вона й стала називатися 
Прітхві- "Дочка Прітху". 

Прітху уперше здійснив обряд 
посвячення на царство - раджа-
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сую, щоб відновити виснажені під 
кінець кожного календарного ро

ку світові породжувальні сили й 

забезпечити неперервність при
родних процесів повторним він
чанням царя на трон. Обряд пе
редбачає ведення '.'бойових дій" 
царем, який здійснює обряд, зав
дяки чому отримує всі різновиди 
царської влади. Цар здійснює і 
"три кроки Бітну", що символі
зує завоювання трьох світів, при
чому кроки ці робляться із заходу 
на схід. Схожий обряд, але вже з 
нагоди Нового року, було в пле
мені Драупаді: символічне завою
вання світу і тут велося із заходу 
на схід, після чого "завойовники" 
вирушали в зворотний шлях. 

Пурани (індійські билини) вва
жають першоцаря Прітху творцем 
цивілізації: він "видоїв" із землі
корови землеробські навички, різ
номанітні плоди й відновив ве
дійські жертвоприносини. Земля 
до Прітху була запустіла й не об
роблялася, ніщо на ній не росло й 
люди мерли від голоду. А завдяки 
Прітху вона почала родити, а ко
рови - давати молоко. Осіле жит
тя, заснування міст, торгівля, тва

ринництво і землеробство, поява 
судів -усе це нововведення Пріт
ху. І царем він став виключно зав
дяки своїм чеснотам і любові до 
всього живого, не через грубу силу 
(ИАМ, 165, 169). 
Одне з імен Шіви-Рудри- Рода, 

якого антична традиція ототож
нює з Діонісом Прітху, що 

Степан НАЛИВАЙКО 

свідчить про їхню спорідненість. 
Прітху народився з правої руки, а 
Діоніс - зі стегна свого батька. 
Діоніс- Прітху- Шіва навчили лю
дей впрягати волів у плуг та обро
бляти землю. Є думка, що й ра
джасуя виникла з ритуалу царсь

кої оранки (ИАМ, 167, 173). Саме 
під час ритуальної оранки поста
ла з борозни Сіта, дружина Рами, 
"польова царівна" у ведах і дру
жина Індри, "господаря поля". 
Ім'я Cima й означає "Борозна", 
Сіта народилася з землі, а потім і 
повернулася в неї. Українці зна
ють обряд першої борозни, вико
вуваний навесні й у ніч під Но
вий рік, коли ще по снігу на ха
зяйському обійсті проводять плу
гом символічну борозну. Два об
ряди - першої борозни та першо
го посіву - вважалися найбіль
шими господарськими святами 

українців (УМ, 367). 
Прітхі, Прітхві, дочка земного 

першоцаря Прітху- обожнена й 
персоніфікована Земля, мати Сіти, 
богів, людей і всіх живих істот. Во
на тримає на собі гори й ліси, дає 
землі родючість, посилає їй дощі, 
постає щедродайною і щедродій

ною коровою, подарувала богині 
1\алі широкі стегна (пор. численні 
трипільські жіночі статуетки з під
креслено пишними формами). А 
Калі "Чорна", тобто "Земля"- ще 
одне ім' я Деві-Діви. 
У ведах Прітхві-Земля виступає 

в перозривному зв'язку з Небом
Дьяусом (грец. Зевс), уособлює 



жіноче начало, а Дьяус- чолові
че, вона - мати, корова, він -
батько, бик. Прітхві й Дьяус- по
дружжя, Мати і Батько світу, ко
лись злиті воєдино, а потім роз'єд
нані- цей світотворчий акт здій
снив Індра чи Варуна. У ведах чо
ловік Землі-Дгарті, "Держальни
ці (всього)" - Парджанья (лит. 
Пер,..упас, слов. Перун), а всі живі 
істоти - їхні діти. Праведність, 
подвижництво, пожертвини, не

ухильне дотримання ріти-арти -
запорука благоденства Землі й 
усіляких благ від неї. 
Ріта-арта - вселенський за

коп, що забезпечує регулярність і 
постійність космічних процесів, а 
водночас і моральний закон, що 

керує соціальним життям. Ім' я 
Арте.міда містить слово арта, як, 
певно, й назва: Артополо,.. (Арто
полот) на Полтавщині, ліва при
тока Сули (Лохвицький р-н). Є гі
дрологічний заказник Ар тополот 
біля села Вепеславів,..а, назва яко
го перегукується з іменем батька 
Прітху - Вена. Річка Артаполог 
тече в Чорнухинському (!) районі 
(ЕДП, 36). Назвам Артополо,..
Артополог можуть відповідати 
санскр. Артапала,.. й іран. Арта
бап. Де бап (укр. пап, у "Влес
книзі бап) тотожне пала,.., відби
тому в князівських іменах Свято
пол,.. і Яропол,... Артапала,.. і Ар

табап означають "Захисник ар
ти-ладу", тобто "Цар", "Прави
тель". Уособлював арту-ріту-лад у 
давніх уявленнях бик-тур. 

розділ І 

Ведійські мудреці-ріші, творці 
"Ріrведи", звертають до Прітхві
Землі свої найпалкіші й найве
личніші слова. Mata bhuтi putro 
аhат prithivya, - казали вони. 
"Земля- Мати, а я- син Землі!" 
(RV, 12; SS, 17). Цей вислів бага
то чим знаменний. Він проливає 
світло на загадкові слова "Влес
книги" (дощечка 7є) про те, що 
"Дажбог нас народив од корови 
Замунь, тому ми - ,..равепці: скі
фи, анти, руси, бо руси й сурожці". 
І (дощечка 8/2) що "корова За
мунь іде до неба-поля синього і 
починає пастися й молоко давати" 
(ВК, 33, 38). Це прямий перегук із 
ведійським міфом про царя Пріт
ху і його доньку Прітхві-Землю
Корову. Прітху-Шіва-Діоніс нав
чив людей обробляти землю, а Зе
мля-Корова-П рітхві почала роди
ти й давати молоко-блага. Корова 
За.мупь і є Корова-Зе.мля, бо в 
іранських мовах zатіп - це "зе
мля". 

Кравенці означає ,..оровичі, а 
,..равепці - давня форма сучасного 
етноніму у,..раїпці. Тож українці 
справді ведуть свій родовід від 
Матері-Землі, уособленої в образі 
Корови- Прітхві, Корови-Замунь, 
Корови-Землі. Вони- сини Коро
ви-Землі, а батько їх - Небо, уо
соблюване в подобі бика, тура. То
му кравенці-українці - й бичичі, 
туричі. Бо і санскр. go, і слов. karv 
(korv, krav) означають і "корова" і 
"бик". А ще - "земля". Що схо
дить до тих незглибимо давніх ча-
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сів, коли людська свідомість ще не 
поділила світ на дві сфери, коли в 
центрі світобудови була Земля -
Мати, Богиня, Годувальниця, По
кровителька, Захисниця. Це доба, 
коли в світі панувала ЖіnІ'>а - Бо
гиня-Мати-Земля, доба матріар
хату й легендарних амазонок. 

Наведений санскритський ви
слів, окрім уже знайомого prithvi, 
містить слова mata- "мати", bhu
mi- інша назва землі, aham "я є" 
(давнє єс.мь) і putra "син" (putri -
"дочка", putrika - "донечка"). 
Останнє широко відбите в індійців 
та українців. Цар Путра~'>а засну
вав Паталіпутру, столицю давньої 
держави МаІ'адга. Ім' я Вішпупу
тра "Син Вішну" має Нрішна, Сі
та- Бгупутрі "Дочка Землі", Нар
на, син Прітхи-Нунті - tonympa 
"Син Норови-Землі", могутній во
їн Бгішма - tantanympa "Син 
ГанІ'и" (пор. укр. прізвища Буш
.ма й Буш.ма-,.а), Багупутра~'>а 
"Багата синами" й Багупутрі-,.а 
"Багата на дочок" - імена Де ві
Діви-ДурІ'и. 
В українців побутують прізви

ща Путра, Путря, Путро, Пу
тра~'>, Путри~'>, Путреп-,.о, Путри
чеп-,.о. На Ниївщині є село Путрів
~'>а, а на Івано-Франківщині -
річка Путреда, із санскриту -
"Даруюча синів" (ІТУ, 247-252). 
У Полтаві прожила своє недовге, 
але яскраве життя юна художниця 

з прізвищем Путря, залюблена в 
країну за Гімалаями, як і її видат
ні земляки Олесь Гончар і Павло 

Стеnан НАЛИВАЙКО 

Григорович Ріттер (1872-1939)
перший український санскрито
лог, родоначальник української 
наукової індології, що народився в 
Чутові, за 50 км від Полтави. Те
мою її барвистих, соковитих кар

тин стала Індія, нібито далека, а 
насправді така близька. Бо Давня 
Україна мала аж дві Індії-Сінди
ки, їх знають античні автори впро
довж цілого тисячоліття - у ни
зів' ях Дніпра й біля Нерченеької 
протоки, колись Боспору Німе
рійського. 

Античні автори (Юстін, Нурцій 
Руф, Арріан, Тертулліан, Помпей 
Трог) свідчать: родоначальники 
парфян (іноді й бактрійців)- скі
фи, парфяни (iнд.parthava)- ви
хідці зі Скіфії. "Влес-книга" до 
кравенців відносить скіфів і су
рожців-сугдейців. А давня Согдіа
на, країна согдів, як і Бактрія, 
країна бактрійців-уктріан - сус
ідки Парфії-Партхави. У Бактрії 

та Парфії правили легендарні ца
рі-кеї - Кеяпіди, з яких походив 
герой іранського епосу Сіявуш, 
ім' я якого відбите в українських 
назві й прізвищі Сиваш. Давньо
цейлонські хроніки знають пар

фянських царівен із тим самим 
ім' ям Прітха, що й у матері Парт
хів, героїв "Махабгарати" (SS, 14). 
З парфянської династії Аршакідів 
походив вірменський цар Валар
шак, у якого знайшли притулок 
Нуар, Мелтей і Хореан- троє бра
тів, яких слушно співвідносять із 

Ниєм, Щеком і Хоривом. А бать-

XGFHIИШR JПADПfiRR 



ками трьох братів вірменська 
легенда називає двох індських 
князів. З ними пов' язаний Ардзап 
(пор. інд. Арджуп-Партха, абхаз. 
Ардзіпба) - верховний жрець, що 
в ІІІ ст. очолив боротьбу індійсь
ких громад у Вірменії проти на
сильницького навернення до хри

стиянства (ТРС, 222-236). Тож і 
парфяни-партхави виявляють 

причетність до Києва та Полтави. 
Що ж до імені Партатуа у 

скіфського царя, зятя ассірійсько
го царя Асархаддона, то його про
яснює вже сказане, а ще співста
влення з ім' ям Тіргатао, засвідче
ним .У Давній Україні в lV ст. до 
н.е. Иого мала дружина сшдського 
царя Гекатея, виходиця з меотсь
кого племені іксоматів біля Азов
ського моря, давньої Меотиди. 
Тобто з ареалу легендарних амазо
нок і "жонокерованих" сарматів. 
Тіргатао - це грецька передача 
індійського ДурГадеві "Дурrа -бо
гиня", аДурtа- одне з імен Деві
Діви. І якщо тао в Тіргатао -
"богиня", то таке ж значення, пев
но, й туа в Партатуа. Партатуа 
цілком може сходити до Прітха
деві "Прітха-богиня", тобто "Зе
мля-богиня". А оскільки від Пріт
ха похідне- Партха "Прітхин", 
"Син Прітхи", то Партхадеві, як 
на нас, тотожне Партатуа. І озна
чає воно "Син Прітхи-богині", 
"Син Землі-богині". Іншими сло
вами - "Владика землі", "Цар". 
Санскр. parthiva, до речі, означає і 
"воїн", "князь", "цар" (СРС, 391). 

Тож Полтава може означати й Во
їпь, Кпяжип, Царсьп, Цар-місто, 
Цар-город, Царопіль - як столиця 
племені й резиденція правителя, 
князя, царя. 

На історичній Полтавщині бу
ло давньоруське місто Воїпь, нині 
є села Войпівпа й Войпиха. Біля 
Войнівки - курганні скіфські 
могильники VII- ІІІ ст. до н.е., а 
біля Войнихи в урочищі Торго
виця - поселення доби бронзи 
(ЕДП, 141-142). Сама назва Тор
говиця може стосуватися Дев і
Дурrи, бо яка в урочищі торго
виця. Імовірніше, десь неподалік 
на пагорбі було святилище Деві
Діви-Дурrи, бо її вівтарі в Індії та 
Україні зводилися на підвищен
нях, високих пагорбах і стрімких 
скелях, як у Криму, Сахнівці, 
Трипіллі, Каневі, Києві. А за ним і 
урочище отримало назву Торго
виця, яка, до речі, має індійського 
двійника - Dиrgavati ( -vati й -
виця тотожні). Ім'яДурtаваті ма
ли в індійському епосі й цариці та 
царівни (HN, 124). 

Прітха-Прітхі-Прітхві виво
диться із санскритеької дієслівної 
основирrаth- "ширитися", "про
сторитися" (укр. простір і санскр. 
prastar тотожні). Prath має і фор
му prith, з якої й постало Прітха, 
Прітхі - "Широка" на означення 
Землі. Інше прикметникове озна
чення Землі - Махі, "Велика". 
Його містить індійське воїнське 
ім'я Mahipa - "Захисник землі", 
"Цар", тотожне українському 
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прізвищу Мазепа, яке засвідчене і 
в Полтавському, Миргородському 
та І\альницькому полках (ТРС, 
166-176). 
ТожПрітха- "Земля", а Парт

ха- "Син Прітхи-Землі". Сукупне 
означення синів Землі - parthava, 
тобто партхави, партхавичі, парт
хавці. По-слов'янському - палта
ви, палтавичі, палтавці, а через 

українське окання - полтави, 
полтавичі, полтавці. Полтавичі 
- ті ж І'іОровичі, як "Влес-книга" 
означує кравенців-українців. 

Від Прітха "Земля-1\орова" -
Партха "Син Прітхи-Землі-1\о
рови" й Партхава - "Сини Пріт
хи-Землі-1\орови". А від Партха
ва- Полтава, тобто "Місто синів 
Норови-Замуні -Землі", "Місто 
синів Діви-Прітхи-Землі". Назва 
Полтава відбиває найдавніші 
уявлення, які сходять до ведійсь
ко-кімерійсько-трипільських ча
сів. Їх відбили "РіІ'веда" й "Ат
харваведа", "Махабгарата" й "Ра
маяна", "Авеста" і "Влес-книга". 
А ще - найдавніший українсь
кий фольклор: веснянки, коляд

ки, щедрівки, казки, обрядові й 
весільні пісні. 
Mata bhuтi putro аhат prithivya. 

Земля - Мати, а я - син Землі. 
Ці слова колись гордо казали 

про себе ведійські мудреці й наші 
предки. 

А нині з повним правом можуть 
промовляти українці - їхні на

щадки. 

І особливо - полтавчани. 

І. Імена з компонентом 
prithu "земли" 

Прітхушравас (prithu "земля", 
досл. "широка" +shravas) "Чия 
слава широка, Славний по всій 
землі, Прітхуслав, Землеслав, 
Земеслав (у "Велесовій книзі" 
є Земебог"). Ім'я мало десяток 
міфологічних та епічних пер
сонажів, серед яких варті ув а
ги: син царя Шашабінду, син 
царя РаІ'ху, цар у "РіІ'веді", 
якого захищав Індра, змій, що 
допомагав нести душу помер

лого Баларами, старшого брата 
1\рішни, які виявляють той чи 
інший стосунок до України, 
давньої і нинішньої. 
Санскр. prithu - "широкий, про

сторий, розлогий, великий", озна
чає і "вогонь". Ім'я Прітху також 
мали міфологічні й епічні персона
жі, а найперше Шіва. 
Прітхудапа (prithu+daпa "дар") 

"Щедродан, Щедродар". Син ца
ря Шашабінду. 

Прітхудара (prithu+udara "жи
віт") "Широкочеревий". Якша. 

Прітхударбга (prithu+darbha "свя
щенна трава дарбга-!'іуша") "Пиш
нотравий, Пишнодарбгий". Цар 
Анrи (частина пізнішої Бенгалії) . 

Прітхуtріва (prithu+griva "шия") 
"Широкошиїй". Ракшас. 

Прітхухара (prithu+hara "ни
щитель") "Ни щитель землі". 
Шіва. 
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Прітхуджая (prithu+jaya "пере
можний") "Широкозвитяжний". 
Син Шашабінду. 

Прітхупар.мап (prithu+karman 
"вчинок") "Широковідомий доб
рими вчинками". Син царя Ша
шабінду. 

Прітхупірті (prithu+kirti "сла
ва") "Широкославна". Дочка 
царя Шури. 

Прітху.ла (prithu+la, суфікс) "Ши
рокий, Великий", "Нвітучий, 
Здоровий, Дужий, Міцний". 
Пор. укр. прізвище Притула. 

Прітху.лапша (prithula+aksha 
"око") "Широкоокий", "Вели

коок". Цар країни Анrи, який 
жив при дворі бога Ями. 

Прітху.лашва (prithula+ashva 
"кінь") "Могутньокінний". Цар 
із Сонячної династії, син Прітху. 

Прітху.мат (prithu+mat "поважа
ний") "Широкошанований". 

Прітхупаджас (prithu+pajas 
"блиск, сяяння") "Широкосяй-

u" 
нии. 

ПрітхуруА:Ма (prithu+rukma "зо
лото") "Щедрозлот". 

Прітхушеиара (prithu+shekhara 
"корона") "Ширококоронний". 
Назва гори. 

Прітхушепа (prithu+sena "сила, 

військо, армія") "3 численним 
військом", "Могутньосил". 

Прітхушірас (prithu+shiras "го
лова") "Великоголова". Дочка 
асура Пуломана. 

Прітхушрі (prithu+shri "щастя, 
успіх") "Великощасний". 

Прітхута.ма (prithu+tama "най-") 
"Найширший, Найбільший". 

Прітхутара (prithu+tara- перед 
"най-") "Ширший, Більший". 

Прітхуваптра (prithu+vaktra 
"рот") "Великорота". Жінка з 
оточення бога війни Сканди. 

Прітхувастра (prithu+vastra 
"вбрання") "Багатоодіжна". Жін
ка з оточення Сканди. 

Прітхувеrа (prithu+vega "стрім
кість, швидкість") "Дуже швид
кий, Стрімкий". Цар при дворі 
Ями. 

Прітхуяшас (prithu+yashas "сла
ва") "Широкославний". Син Ша
шабінду. 
Як бачимо, Прітхушравас має 

синоніми ПрітхуА:ірті й Прітху
яшас, де санскр. yasha "слава" то
тожне українському яса. Ці імена 
мали сини царя Шашабінду, а ін
ші його сини мали імена Прітху: 
Прітхудапа, ПріmхуА:армап і Пріт
худжая . 
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ІНДІЙСЬКЕ ІМ'Я ДЖВАЛА 
Й УКРАІНСЬКЕ ПРІЗВИЩЕ ЧВАІJА 

У"Газегі по-київськи" (03.11.2006) 
в рубриці "Люди дня" було вміще
но інформацію про 16-річну ІІWл
тавську школярку Ольгу Чвалу, 
яка приїхала в Київ для участі в Х 
(Ювілейному) Всеукраїнському 
фестивалі індійського танцю "Рит
ми радості". Танцює вона вже 8 ро
ків, раніше захоплювалася народ
ними й естрадними танцями, а на 
фестивалі виконає два сольні танці 
- "Шіва" й "Мокша". Щоправда, в 
замітці є деякі неточності: замість 
хаста-.мудра вжито хоста-.мудра 
( санскр. hasta "рука" й укр. ,.исть 
споріднені), і мовиться, що одна з 
хаста-мудр символізуєШіву на ко
ні. Шіва ніколи не їздить на коні, 
його їздова тварина - білий бик. 
Це український козак Мамай з ко
нем, у різних іконографічних зо
браженнях якого та Шіви дослід
ники знаходять понад два десятки 

спільних атрибутів. 
У цій інформації привертає ува

гу прізвище юної полтавчанки -
Чвала, яке напрочуд співзвучне з 
індійським іменем Джвала. Воно 
сходить до дієслівної основи jval 
"горіти, палати, палахкотіти", від 
якої і утворене jvala "вогонь, по
лум'я, блиск, сяяння", причому 
кінцеве l у ньому якраз і тотожне 
знаменитому полтавському л. 

Санскр. jval має і форму jvar, а во-

но й собі тотожне українському 
жар. Спільне між укр. жар та інд. 
джвар і те, що вони означують і 
пропасницю, лихоманку, жар. 

Ім'я Джвала означає "Полум'я, 
Сяяння, Блиск" (пор. болгарське 
ім' я Пла.меп), його мають жіночі та 
чоловічі міфологічні й епічні персо
нажі. У "Махабгараті" його має ма
ти змія-нага Такшаки, а ім'я Та,.
ша,.а мають і божества, наприклад, 
Та,.ша,.а - зодчий богів і Такшака 
- божество, якому в БенГалії по
клонялися як даруначеві дощу. Оз
начає воно "Тесля" і сходить до діє
слівної основи taksh (та,.ш) "вите
сувати, надавати форми", спорідне
ної з укр. тесати. Та,.ша,.а звали 
сина Урміли й Лакшмана, віддано
го брата Рами, а також одного з 8 
змій-наГів, які прикрашають Шіву. 
На теренах Давньої України ім' я 
та,.ша,.а мали скіфські царі. 

Ім'я Джвала мала дружина ца
ря Ніладгваджі "Синьостяжного", 
через якого річкова богиня Ганга 
мусила проклясти Арджуна, мо
гутнього воїна, земне втілення бо
га Індри й родича 1\рішни, оскіль
ки був одружений із його сестрою. 
Інше ім' я Арджуни - Партха, він 
і ще двоє його братів в епосі мають 
сукупне означення партхави, 

споріднене з назвою Полтава. 
Ганга, священна ріка індійців, з 
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якою пов' яз ан о чимало міфів, 
легенд і переказів, вважається ма
тір'ю Бгішми - могутнього воїна, 
який очолював військо кауравів у 

18-денній війні проти своїх двою
рідних братів пандавів-партхавів. 
Тому Бгішма, ім' я якого тотожне 
українськомr прізвищу Буш.ма, 
має й імена Ганrея "Син Ганги" та 
Anareя "Син Апаrи". Де Anara -
інша назва Ганrи, а вона рясно 
відбита в українських назвах: річ
ки Anona в Криму (де й гора 
Onyn), Anana в басейні Сейму, 
Апажа - Десни, Опічна - Пів
денного Бугу, Опішня на Полтав
щині тощо (детальніше в статті 
"Бгішма, Апаrея і священна Ган
га": ІТУ, 170-177). 

Є жіночі імена Джвалана "Го
ріння, Палання, Сяяння" (у дочки 
змія-нага Такшаки), Джваланта
шепхара "Пломенистокоронна" 
(шепхара "корона" відбите в укра
їнських прізвищах Шепера, Шеп
еря, Шеперенпо),Джваліта "Осяй
на, Палахкотлива, Промениста", 
Джвалітрі "Осяяна", Л раджвала 
"Світло, Полум'я", Уджвала "Осяй
ність", Уджвалата "Промени
стість, Ясність", Уджваліта "Ся
яння, Палахкотіння, Висявання". 
Назву Джвала.мупхі "Полум'єли
ка" має жіноче божество, святили
ще й відоме місце прощі Джвала
.мупхі за 35 км південніше міста 
1\анrра, колись столиці раджпут
ського князівства. Причому слід 
зазначити, що найбільш войовни
чу частину половців візантійські 

автори називають ~~:ангар, а укра

їнські печеліги й половці виявля
ють мовну й етнічну спорідненість 
із войовничими раджпутами - ін

дійськими "козаками". 
Джвала.мупхі - одна з 51 пітх 

(місць прощ) Деві; саме тут, як 
вважається, впав язик Саті (ще 
одне ім' я цієї богині), коли Вішну 
розітнув її і розкидав частини тіла 

по світу. Біля храму є колодязь, 
вода у якому постійно кипить, а в 
самому храмі немає ніякого зо
браження богині, лише з-під під
логи й зі стін храму вириваються 
язики полум'я; такі ж вогненні 
язики вириваються назовні й зі 
скелі, на якій стоїть храм (в Укра
їні вівтарі й святилища Діви-Деві 
теж зводилися на високих пагор

бах і стрімких скелях). Це по
яснюється природними витоками 

газу, палахкотіння якого сприй
мається як вогниста суть богині й 
символізує жіночу енергію богині 
- шапті, яка, поєднана з чолові
чою, робить, наприклад, воїна не
переможним. Це поєднання гра
фічно подається як два накладені 

один на одного трикутники -
один вершиною вгору, а другий
вершиною вниз. Трикутник вер
шиною вгору символізує Шіву, 
чоловічу творчу енергію, а верши

ною вниз - Деві, жіночу. Тому 
прикметно, що як у раджпутів, 
так і в козаків, шаблю воїнові пе
ред походом або битвою неодмін
но вручала жінка- мати, дружи

на чи кохана дівчина. 
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Шіва має імена Джваліп "Пло
менистий", ДжвалаваІ'ітра "Бо
гневустий", Аrпіджвала "Богнепо
лумний", Махаджвала "Белико
полумний". Термін джвалаліпт'а 
"пломениста лінrа" означує святи
лище, вівтар або храм Шіви. Б Ін
дії обряди на честь Шіви супрово
джуються танцями, сам Шіва -
бог-танцівник, епітет його Вата
раджа "Владика танцю" - саме 
зображення його в цій іпостасі й 
стало емблемою щорічних фести
валів індійського танцю в Україні. 
Б індійській традиції Шіва і неа
биякий любитель музики, особли
во він полюбляє срібнозвучні дзві
ночки, атрибути його барабанчик і 
віна (біна) -найдавніший струн
ний музичний інструмент, первіс

но семиструнний, що назвою пе
регукується з українською банду
рою (див. статтю про бандуру). 
Дружину Шіви теж зватиДжва

ла.муІ'іхі "Полум' єлика", а інші 
імена її - Махеші "Велика боги
ня" і Деві "Богиня" відбиті в дав
ньо-українському пантеоні як Мо
І'іОша й Діва. Останнє відбите в чи
сленних "дівиних" і "дівочих" 
назвах по всій Україні, в тому чи
слі й на Полтавщині, зокрема, в 
Зіньківському районі є річкиДіво
ча й ДівичІ'іа. А що Полтавщина 
межує з Сумщиною та Чернігів
щиною, то сюди долучаються річ
ки Дівиця (дві) і Діви чин,, населені 
пункти СалтиІ'іова й Володьі'іова 
Дівиця, ВелиІ'іа й Мала Дівиця 
(СГУ, 171). 
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У "Слові о полку Ігоревім" ця 
богиня зоветься Діва-Обида, а у 
"Велесовій книзі"- Обидопосиця, 
тому дослідники вважали її уосо
бленням кривди, обиди. Але нас
правді таке тлумачення хибне, іс
тинне значення прояснює сан

скрит, де є слово apida "корона". 
Тож Діва-Обида - трансформація 
первісного Деві-Апіда "Богиня-в
короні", а Обидопосиця і собі озна
чає "Бінценосна". Деві-Діва була 
Покровою, Матір'ю, богинею-за
хисницею Херсонеса Таврійсько
го, літописного Корсуня (ниніш
ній Севастополь), звідки в Х ст. 
великий київський княз Воло ди
мир приніс до Києва християн
ство. у київському язичницькому 
пантеоні Деві-Діва виступала як 
Мо/'іоша, вона була в ньому єди
ним жіночим божеством, що за
свідчує її важливість і винятко
вість. Саме МоІ'іоша "Велика боги
ня" була Покровою-захисницею, 
Матір'ю Києва, це саме з нею 
пов'язаний крилатий, але по-різ
ному тлумачений і до кінця не 
збагнутий вираз Мати .міст русь
І'іих. У хвилини небезпек, надто 
коли Херсонесу-Корсуню загро
жували вороги, вона зображалася 
в так званій баштовій noponi, що 
обрисами нагадувала зубчасті 
фортечні мури. Одна з назв форте
ці в санскриті - дурт'а "нездолан
на, неприступна", таке ж ім' я, 
Дурт'а, має і Деві-Діва-Мокоша. 
Ім'я Дурт'адеві "Дурrа-богиня" за

свідчене на теренах України ще в 

~ШІШGа ІПдПВrІНВ 



lV ст. до н.е.; тут його мала дружи
на сіндського (індського) царя Ге
катея, яка згодом підняла своє і 
сусідні племена на успішну бо

ротьбу зі своїм колишнім невір
ним чоловіком і боспорським ца
рем Сатиром. 
А країна сіндів-індів- Сіндика 

колись була біля Боспору Німе
рійського (Керченська протока), 
про неї пише Геродот у V ст. до н.е. 
Діва-Деві-Мокоша мала в кримсь
ких таврів-русів ще одне ім'я, яке 
греки передавали Партепос "Ді
ва". У І\ риму з нею пов' язані наз
ви Партеніт, Партепос, Парте
піоп, Партепітка (річка), у бос
порських налисах засвідчені іме
на Партєна й Партепокл. Давня 
Парфія в індійських джерелах -
Партхава, столиця давньої Алба
нії - Партев, індійські боги, царі 
й герої мають імена Прітха, 
Партха, Партхів, Прітхві. Пар
татуа звали скіфського царя, 
якому ассірійський цар Асархад
дон (680-669 рр. до н.е.) мусив 
віддати в дружини дочку, аби 
убезпечити свою країну від скіфів, 
які 28 років приводили в трепет 
народи Малої Азії. 3 усіма цими 
назвами й іменами споріднена й 
назва Полтава (див. окрему стат
тю в цій книжці). 

Давні індійські імена на укра
їнському грунті найчастіше поста
ють як сучасні українські прізви

ща, прикладів чого не бракує: інд. 
Судас - укр. Судас, Сдасюк, інд. 
Со.мака й Сау.мак - укр. Со.мак і 
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Сав.мак, інд. Балвір, Бальбір -
укр. Бальвір, Балбир, Балбирепко, 
інд. Бгіш.ма, Бгіш.мака - укр. Бу
ш.ма, Буш.мака, інд. Баладева, 
Бальдев - укр. Балодей, Болудей, 
Білдей, Більдій, інд. Бапавіра, 
Ванвір - укр. Бапбир, Бапбиреп
ко, інд. Шаравара - укр. Шарава
ра, інд. Крішна, Вішпу - укр. Кри
шень, Вишень, інд. Bar лай - укр. 
Баглай, інд. Шалавіра, Шальвір, 
Шалбир- укр. Шалбир, Шельбир 
тощо. 

Є також чоловічі імена зі джва
ла: Віджвала (vi+jvala) "Винятко
во осяяний (наприклад, мудрістю, 
знанням)", Джваладжіхва Uihva 
"язик") "Полум'єязикий" - його 
мали кілька персонажів, зокрема, 
й божественний служник, що його 
бог Аrні подарував Сканді, богові 
війни й синові Шіви, Джвалап.ма
пі (тапі "коштовність") "Осяйна, 
Сліпуча, Промениста коштов
ність", Джвалапрасада (prasada 
"дар, дарунок") "Багнистий дар", 
"Освячений, Благословенний да
рунок" (прасад також відповідає 
нашому причастя), Джвалка "Ве
лике- Високе-Яскраве полум'я", 
"Гуготливе багаття". 
Отож зважаючи на численні й 

давні топонімно-гідронімно-ан
тропонімні паралелі між Украї
ною та Індією, можна і тут казати, 
що українське прізвище Чвала й 
індійське ім' я Джвала - етимоло
гічні двійники, що вони мають 
спільне походження й однакове 

значення. І як індійське ім'я 
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Джвала безпосередньо причетне 
до верховного індійського боже
ства Шіви-Рудри-Вріши та його 
жіночої іпостасі Дурги-Деві-Ма
хеті, так і українське прізвище 
Чвала безпосередньо причетне до 
давньоукраїнського верховного 
божества Рода-Влеса -Стрибога та 
його жіночої іпостасі Діви-Моко
ші. Бо Шіва-Рудра-Вріш та Деві
Махеті і функціонально, і імена
ми- тотожні Родові-Влесу-Стри
богу та Діві-Мокоші. Образно ка
жучи, ці верховні божества й "за
програмували" зацікавлення но
сія українського прізвища Чвала 
індійськими танцями й подальшу 
мистецьку й життєву долю. Анг-
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лійські словники перекладають 
слово jvala як flame "полум'я, яс
краве світло", яке споріднене з 
укр. полу.м 'я і, в свою чергу, знову 
таки виявляє дотичність до за
пального, вогнистого танцю, вже 

іспанського - фла.мен/'і,О. Причо
му дехто з дослідників стверджує 
індійське коріння назви фла.мен
/'і,О: вона, за ними, сходить до слова 

брахман, грецькою видозміною 
якого і є фла.мен "жрець". 

Укотре доводиться пересвідчу
ватися, яким іноді несподіваним 
чином проявляється спорідненість 
українців з індійцями, зв' язок но
сія українського прізвища зі сп ра
вою, яку його прізвище відбиває. 
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ЗАГАДКОВА НАЗВА ЖИТОМИР 
У CBimi &АЛТО-СКІФО-ІНДОІРАНСЬКИХ 

ФА КПВ 

1. Історико-етимологічний 
екскурс 

Житомир (варіанти: Житомер, 
Житомель, Жито.мль)- обласний 
центр Житомирщини на річці Тете
рів і їі притоці Rам'янці (бас. Дні
пра), де народилися письменник 
В.Rороленко (1853-1921) і поет 
Олег Ольжич (1907-1944), компо
зитор Б.Лятошинський ( 1895-
1968) і творець космічних ракет 
С.Rорольов (1906-1966). Час за
снування невідомий, походжен

ня назви остаточно не з'ясоване. 
Перша літописна згадка 1240 ро
ку пов'язана з татаро-монгольсь
ким нашестям. Чеський учений 
Я. Шафарик гадає, що Житомир 
- центр древлянського племені 

житичів, а назва означає -
"Мир (тобто Місто) житичів". За 
іншою версією, назва виводиться 
від житомірнип - "мірник жи

та" (ТСУ, 136). 
На думку дослідниці Алли Rо

валь, місто засноване у VIII-ІХ ст., 
як центр племені житичів, тоді 
назва справді означає "Місто жи
тичів", бо мир у слов'ян - "окру
га", "область", "світ". Позаяк у де
яких документах місто фіксується 
як Житомель і Житомль, то мож
на гадати, що назва утворена від 

імені Житом і присвійного суфік-

са -ль. Ім' я Житом може бути ско
роченням від Житомер - "Той, 
хто міряє жито/хліб", "Багатій". 
Проте й ця версія не дуже переко
нує. Є легенда про наближену до 
київських князів людину на ім' я 
Житомир. За однією версією, він 
- дружинник князя Аскольда, за 
другою - воєвода, за третьою -
радник і улюбленець князів Ас
кольда й Діра. Rоли Олег убив Ас
кольда, Житомир нібито подався 
зі своєю дружиною в Древлянські 
ліси, де 884 року заснував посе
лення і назвав своїм іменем. Біль
шість дослідників схиляється до 

тлумачення назви Житомир як 
"Мир житичів", підтриманого ав
торитетом Шафарика (ЗН, 12-13). 

В. П. Нерознак звертає увагу на 
схожу назву в Сербії (ХІІ ст.), 
польське Zhytoтierzh "Житомир", 
давньоруське ім' я Житобуд у бе
рестяних грамотах ХІ ст. і на наз
ви сіл Житомля (Жьtтомля) в 
Гродненському й Житонєж (Жьl
танеж) у Буда- Rошелевському 
районах Білорусі (НДГ, 73). Л.Ні
дерле вказує, що на другому березі 
Ельби між Заале й низів'ями 
Мульди лежала область Жирмун
ти, поряд з якою або в якій жили 
поледичій житичі (СД, 118). 
У "Влесовій книзі" є божество 

Житнич, згадане після Білояра, 

розділ І .ІОВ. українська Індааріка 



Ладо, Купала й Сенича. Далі 
йдуть божества Зернич, Овсенич, 
Просич, пов' язувані, схоже, з зер
ном, вівсом, просом, тож і Жит
нич може пов' язуватнея з жито.м. 

Серед назв Озерного краю 
(Новгородщина) є, як вважають, і 
похідні від давнього слов' янського 
іменіЖитонєг (СВМ, 111). Унов
городських писцевих книгах є 

назви Житобуж - від імені Жи
тобуд і Житонєж, яка передбачає 
ім'я Житонєг. Таким чином, пи
семно засвідчені слов'янські імена 
Жито.мир, Житонєг, Житобуд, 
Житогост, Житята, с.-хорв. Доб
рожит, Драгожит, Борижит, чес. 
Pozhit, Zazhit і назви Жито.мир, 
Житонєж, Житобуж, Житогощ. 
Сюди ж може відноситися й уро
чище Житань (біля Володимира
Волинського), назву якого тлум а
чать як "місце, де засівали хліб" 
(ЕС, 59). Не виключено, що сюди 
стають ім' я Щитагост та назва 
Щитогощ, можливі двійники Жи
тогост і Житогощ, київські Доро
гожичі- відДорогожит, тим біль
ше що є Драгожит - його хорват
ський тезко. У такому разі останнє 
- одне з небагатьох імен із другим 
компонентом жит. 

Як бачимо, жит в іменах поєд
нане лише з елементами буд, нєг, 
гост, жир, драг, активними в сло
в'янському іменотворенні. Жодно
го імені, де жит поєднане з еле
ментами слав, полк, жир, вид, вит 
тощо не засвідчено. Тобто імена 
зразка Житослав, Житобор, Жи-
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товид, Житожир, Житополк від
сутні. Що, очевидно, не випадко
во. Впадає в око і обмаль імен із 
другим компонентом жит. 

Проте безсумнівне одне: імена 
й назви з Жит сягають сивої дав
нини, вони напевне відбивають 
якийсь важливий аспект давніх 
уявлень. На такий здогад наштов
хує, зокрема, компонент буд в іме

ні Житобуд. Як виявляється, це 
іранська форма ведійського pati й 
авестійського paiti - "владика", 
"повелитель" від індоіранської ос
нови ра(у) - "охороняти", "захи
щати","берегти". Вед. pati й авест. 
paiti тотожні рос. батя й укр. 
батько, в новоіранських мовах во
ни прибрали форм буд, будій і зна
чень "ватажок", "вождь", "прово
дир", "керівник". Ім' я антського 
князя VI ст. - Хільбудій, про яко
го пише Прокопій Кесарійський, 
якраз і містить будій, а іран. хіль 
або хель - "рід", "плем'я". Тож 
ім' я Хільбудій (Хільбуд, Хельбуд) 
означає "Ватажок роду", "Вождь 
племені". Йому тотожне інд. Кула
паті, де санскр. kиla- теж "рід", 
"плем'я", його ми бачимо в скіф
ських іменах з теренів Давньої 
України: Колаксай, Сколопіт, Скі
лур і в самоназві скіфів - скалоти 
(ТРС, 58-65). Отож буд в імені Жи
тобудозначає "ватажок", "вождь", 
"захисник", "князь". А це підка
зує: Жит означає щось, щодо чого 
можна бути вождем, ватажком, за
хисником, оборонцем, владикою, 
батьком. 
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За давність назви Житомир 
промовляє і мир у ньому, вжит
кове в слов' янських, індійських, 
іранських іменах та назвах; в 

іранських воно має форму мітр, 
мехр, міхр, міср, міхір тощо. Мир 
та його індоіранські еквіваленти 
досить детально досліджені в 

зв'язку з династичним іменем 
Рюриковичів - Володимир (ТРС, 
192-202). 

2. Ведійсько-індійський 
Мі тра 

Внехідним пунктом у з'ясуван
ні міфологічної передісторії обра
зу Мітри є наявність двох пар бо
жеств в іранців та індійців: Mi
mpa-Axypa Маада в "Авесті" й Mi
mpa-Bapyna в "Ріrведі". Де Вару
на означається і як Асура Мудрий, 
що відповідає імені Ахура Мазда. 
"У цій парі Ахурамазда, тобто Ва
руна, в індоіранський період мо

делював в основному космогонічні 
елементи Всесвіту. А Мітра відав 
соціальною організацією людей, 

здійснював посередницьку функ

цію між небом і землею, боже
ственним і земним, верхом і ни
зом. Така схема пояснює вини
кнення наступної за часом стадії в 

історії Мітри - перетворення його 
на бога угоди, договору. "Упродовж 
цієї еволюції Мітра міг набувати 
рис, властивих його сусіду, Бару
ні. Цим, видимо, пояснюється 
причетність авестійського Мітри 

до війни, руйнівних, недружніх 
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дій, аж до вбивства (як, скажімо, 
мотив убивства бика, що став 
своєрідним символом мітраїстсь

кої міфології на захід від Ірану). 
Це й зв' язок із водами, початково 
властивий лише Варуні (пізніше 
-владики вод), із небом (одяг Мі
три іноді зображається як зоряне 
небо). 

"У "Рігведі" Мітрі присвячено 
один гімн, він незмінно виступає в 
парі з Варуною, який заслоняє йо
го значенням і величчю. На його 
тлі Мітра згодом зовсім блякне й 
помітної ролі надалі вже не віді

грає. Він пов'язаний із сонцем, 
миром між людьми, договором. 

Договірну функцію ведійського 
Мітри засвідчують приклади най
ширшого часово-просторового ді
апазону: він і Варуна фігурують 
ще в договорі мітаннійськоrо царя 

Маттівази (середина 11 тис. до 
н.е.) під іменами Мітраш й Урува
наш як гаранти дотримання й ви

конання угоди. 

Особливо наголошується, що 
Мітра- бог дружби, миру, він ми
ролюбний і милосердний до лю
дей, надто до співців, яких захи
щає і яким дарує багатство. Він 
карає за гріхи, владика істини, 

правди, ватажок людей у соціаль

ній і моральній сфері. Разом із Ва
руною втілює магіко-юридичну 

функцію, насамперед ідею догово
ру, вони обоє охоронці суспільно
морального порядку - дгарми-ар

ти, володарі магічної асурської 
(демонічної) сили. 
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Мітра сам (або з Варуною) за
повнює повітряний простір, утри

мує небо й землю, укріплює небо й 
сонце на ньому, спонукає його 
сходити (до нього звертаються при 
сході сонця), охороняє обидва сві
ти, несе богів. Сонце - око Мітри 
й Варуни. Зв'язок із небом та сон
цем підтверджують мотиви небес
ної їзди і всебачення, а також низ
ка атрибутів - коні, колісниця, 
золотий трон, мед, сома, причет
ність до щедродійних корів, як об
разу дощових хмар, тощо. 

Таким чином, Мітра індоірансь
ке (арійське) божество, його шану
вали ще за два тисячоліття до н.е. 
Початково Мітра, певно, був богом 
Мирного Договору, що стежив за 
дотриманням угод. У ведійській мі
фології основна функція Мітри -
збирати, об'єднувати, згуртовувати 
людей у громаду, звідки й означен
ня давньої слов' янеької общини -
.мир. Укр. громада має відповідник 
у санскриті- grama "село". А тер
міном громада якраз і означалася 

давня українська сільська община. 
Слова .мир і громада в українців -
синоніми, що видно, зокрема, з ві
домого Шевченкового .миро.м, гро
мадою обух сталить. 

3. Авестійсько-їранський 
Мі тра 

Найдавніші й найнадійніші дані 
про давньоіранського Мітру мі

стить "Авеста", де договірна функ
ція Мітри незаперечна: він там -

верховний охоронець договору. 
Мітра упорядковує природний і со
ціальний космос, організовує зем

не життя, гарантує злагоду й мир 
між людьми, оберігає країну від 
чвар і лихоліть, якщо шанується 

договір і віра. І карає тих, хто пору
шує мирну угоду, чим кидає йому 

зухвалий виклик. Пов' язаний з во
дами й сонцем, завдяки йому йдуть 
дощі та буяють рослини, він госпо
дар просторих пасовищ, дарує жит

тя, нащадків, дружин, оселі, коліс
ниці, багатство, здоров' я, щастя, 
добробут, розподіляє блага й отари
череди, сповняє бажання, робить 
сприятливим і благодатним життя. 
Його найближче оточення- Боги
ня родючості, бог вітру Ват і бог пе
ремоги Веретрагна. В індійській 
міфології Bepemparxнa (досл. 
"Вбивця Врітри") - епітет бога
воїна Індри. Але в іранців культ Ін
дри не прижився, лишився тільки 
давній епітет його на означення бо
га перемоги, уособлюваного в подо
бі вепра. Слов'янське княже ім' я 
Рогволод - різновид імені Bepe
mparna, тільки з переставленимя 

компонентами. 

Мітра виступає і богом Сонця. 
Вважається, що в авестійській мі
фології зв' язок Мі три з сонцем 
частковий і лише передує форму

ванню його сонячних функцій. 
Найістотніше відхилення частини 
східноіранської традиції від "Аве
сти" в тому, що там Мітра утвер
дився саме як бог Сонця, хоча ли
шилося трохи й договірних функ-

Стеnан НАЛИВАЙКО .ІОВ. 



цій. Б інших іранських традиціях 
Мі тра незаперечно виступає як бо
жество Сонця чи й навіть як озна
чення Сонця. 
Якщо в індійців Асура Мудрий 

(Баруна) відтісняє Мітру, то в іран
ців навпаки- Мітра відтісняє Ба
руну-Асуру Мудрого (Ахурамаз
ду), повністю перебирає його функ
ції й мислиться як верховний бог 
Світла і Добра. Згодом Мітра шану
ється як бог-воїн, що стежить за 
дотриманням договору й безжально 
карає порушників його, брехунів і 
відступників, та як бог-суддя над 
людьми (і над померлими). Ще піз
ніше шанується як сонячне боже

ство, яке супроводжує Сонце в його 
небесному плині. У деяких ірансь
ких народів поклоніння Мітрі пов
ністю асоціюється з культом Сонця, 
а слова Міхра, Мехр, Міхр, Міср, Мі
ра, Мір - різновиди імені Mimpa -
означають тільки Сонце. Б ірано
мовних таджиків .міхр-.мехр означає 
"сонце", "любов", "дружба", "при
язнь", у них чимало жіночих імен із 
цим елементом: Мехріннісо, Мех
рнігор, Мехрігуль, Мехрібон тощо. 
Перське Mihr теж означає "Сон
це", "Любов", як і маніхейське 
Myhr - "Мітра", "Сонце", "Лю
бов" (СИЯ, 43). Така ж трансфор
мація сталася і в слов'ян: .мир, ви
дозмінене в .мил, стало пов'язува
тися з поняттям .милий, любов, 11:0-

хання (напр., польське milosc -
"кохання", "любов"). 

З часом культ Мітри поширився 
за межі Ірану, спершу до Вірменії, 

а тоді й далі на захід. У парфянську 
епоху виникає нова релігія - .міт
раїа.м, де Мітра повністю перебирає 
функції Ахурамазди й мислиться 
як верховне божество Світла й Доб
ра. У І ст. до н.е. мітраїзм поширив
ся серед римських легіонерів, по
трапив до Риму, а тоді сягнув най
віддаленіших околиць цивілізова
ного світу. У перші століття нової 
ери мітраїзм серйозно суперничав з 
раннім християнством, а з lV ст. за
непадає. Римський Мітра зобра
жався як чоловік з головою бика 
або юнак, що вбиває бика. Саме та
кі зображення властиві Північно
му Причорномор'ю. Атрибути Міт
ри - білий кінь і пролісок. 

За мітраїстським космологіч
ним міфом, Мітра народився зі 
скелі, його знайшли й зростили 
пастухи: дехто має це за прообраз 
християнського переказу про по

клоніння пастухів Немовляті 
Христу. Вважається, що Мітра на
родився 25 грудня, у день зимово
го сонцестояння, коли він "наро
джується", "повертає на весну" 
(пор. у католицтві: 25 грудня -
Різдво). З Мі трою пов' язане і зоро
астрійське осіннє свято врожаю 
.мехрган, відзначуване упродовж 

п'яти днів (як і всі свята), почи
наючи з осіннього рівнодення. 

Внаслідок релігійної реформи 
Заратуштри (VII ст. до н.е.) іран
ський Ахура.мазда ( інд. Асура Му
дрий = Баруна) став єдиним вер
ховним божеством, а Мітра зійшов 
до статусу другорядного помічни-
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ка Ахурамазди. Та на цьому ево
люція образу Мітри в Ірані не 
скінчилася. Він згадується з Аху
рамаздою в паписах перських ца

рів, які, за свідченнями античних 
авторів, поклонялися Мітрі -
Сонцю й Бічному вогню. На ку
шанських монетах Мітра навіть 
вручає правптелю символи влади, 

що пізніше робить Ахурамазда. 
Заратуштра відкинув культ Мі

три, як і інших давніх богів, але 
потім вони поновилися. Офіційно 
культи старих богів, і Мітри теж, 
узаконив Артаксеркс 11 ( 404-359 
до н.е.), коли ввів зороастрійський 
календар і проголосив зороас
тризм державною релігією. Бідто
ді Мітра ототожнюється з грецьки
ми Аполлоном та Геліосом, що за
свідчує в Мітри солярні функції, 
особливо розвинуті в античну добу 
(ЗМ, 489-490). Цим перекидаєть
ся місток до скіфського бога Гой
тосира, якого Геродот ототожню
вав з Аполлоном. 
Б іранському пантеоні Мітра 

посів чільне місце як бог-змієбо
рець, чим близький ведійському 
Мітрі, який теж іноді постає бо
гом-воїтелем. У Вірменії Мітра 
став героєм епосу, богатирем на 
ім' я Мгер, який убиває чорного би
ка, символа пітьми й потойбіччя. 
На Полтавщині (Лубенський р-н) 

є річки Мгар (права притока Су
ли) і Мгарець, селоМгар і Мгарсь
Іі:ий монастир (ЕДП, 525-527). Не 
виключено, що ці назви пов' язані 
з вірменським Мі трою-Мгером. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Образ Мітри вплинув на деякі 
аспекти ранньохристиянського 

вчення і концепції, що передували 
йому, а в християнській міфології 

він відбитий як Георгій Побідоно
сець. Чимало спільного в Мітри з 
архистратигом Михаїлом, нині 
офіційним небесним покровите
лем Ниєва. У деяких іранських 
мовах ім' я Mimpa має форму Міша 
або Меша. Що відповідає спроще
но-побутовій формі сучасного іме
ні Михаїл, Михайло - Миша, 
МишІі:о. Отож Mimpa, Мехр-Міхр, 
Михайло, Миша, МишІі:о - різно
види одного й того самого імені. 
У слов'ян ім'я Мітра-Мітр-Міхр 

прибрало форм Мир та Мил і відби
лося в низці давніх імен: Мирон 
(іран. Міхран), Володимир, Бої
мир, Бранимир, Радомир і Мило
рад, Драгомир і Милодраг, Любо
мир і Миролюб, Славомир і Миро
слав тощо, а також Дмитро, Дми
трій, Деметрій (інд. Дгімітра). І в 
багатьох українських назвах: Мир
город, Мирогоща, Миронівка, Се
томль, Боромель, 'JУшемля тощо, а 
на самій Житомирщині: Ушомир, 
Радомишль (ми сл - теж різновид 
міхр), Миропіль, Мирославль, Ми
рославка, Миролюбівка, Любо
мирка, Немиринці, Мирча. Най
давніші з них - Ушомир, Миро
славль, Радомишль і Миропіль 
(значеннєвий двійник назви Мир
город). Сюди ж і Гостомель на 1\и
ївщині, споконвічне древлянське 
місто, назва якого сходить до імені 
Гостомир. 
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4. Ведійські імена з другим 
компонентом .мітра 

Такі імена містить іще "Ріrве
да". Тому важливо з'ясувати, з 
якими ж першими компонентами 

поєднується Мітра, яка їх семан
тика. Характерна особливість 
"Ріrведи" та, що в ній боги поста
ють парами: Мітра може поєдну
ватися з Аrні (Аtні.мітра) й Бару
ною (Варуна.мітра), Індраз Аrні 
(Індрат'ні) й Баруною (Індравару
на), Сома з Рудрою-Родом ( Со.ма
рудра) й Індрою ( Со.мендра) тощо. 
Ножна така пара становить своє
рідну єдність протилежностей: 
обидва божества в такому імені 
зливаються в одне ціле, доповню

ють одне одного, а водночас ікон
трастують. Найбільш виразно це 
видно на прикладі винятково ва
жливого й показового ведійського 
імені - Варуна.мітра (слов. Воло
ди.мир), де Варуна - бог-охоро
нець світоладу, так званої ріти
арти (укр. лад). 

Світлий Мітра протиставлений 
у "Ріrведі" темному Баруні, як 
Небо - Землі, День - Ночі, Сон
це - Місяцю, Вогонь - Боді. Ці 
ведійські відмінності отримали 
розвиток і вибудувалнея в струнку 
протиставну систему: благий -
неблагий, правий - лівий, чолові
чий - жіночий, небесний - зе.м
ний, близмий - далекий, вну
трішній - зовнішній, верхній -
нижній, східний - західний, со

нячний - .місячний, літній - зи-
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.мовий, види.мий - невиди.мий, упо
рядкований - хаотичний, .,.оле.,.
тивний - індивідуальний, со
ціальний - природний, юридичний 

- .магічний, вогняний - водяний, 
білий - чорний, праведний -
грішний, істинний - облудний, 
добрий - злий тощо. 

Мітра й Баруна до певної міри 
класифікатори індоіранської, ба 
навіть індоєвропейської моделі еві
ту. Таке протиставлення властиве 
не тільки світові богів, а всій систе
мі космологічних і міфологічних 
уявлень "Ріrведи". Що відбиває ду
же архаїчну стадію мислення, яке 
виділяє протилежності в єдиних, 

раніше нероздільних поняттях. 
У "Рігведі" Мітра- бог Сонця і 

Мирного Договору, він утілює ми
лостивий, мирний аспект влади й 
владарювання, тоді як Баруна, не
віддільний від Мітри, втілює грі
зний аспект їх. Мітра уособлює 
мир і злагоду між людьми, його й 
Баруни іменами скріплювали 
міждержавні угоди, існувало два 
різновиди клятви - при вогні й 
при воді. Баруна охоплює космос 
іззовні, а все інше, зокрема, сонце 
й вогонь, як образи Мітри, яміще
не всередині ("Баруна у води по
містив вогонь, а в небо - сон
це",- мовить "Ріrведа"), Баруна 
проклав шлях для Сонця. Серед 
іншого- зв'язок Мітри з Індрою
Беретрагхною, котрий карає пере
ступників закону Мітри й Баруни. 

Ці означення-імена парних бо
жеств стали популярними й висо-
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костатусними іменами, які в ін
дійців побутують і досі. Саме такі 
імена характерні для "Ріrведи". 
Оrож санскр. Мітра (хінді Мітр) 
в індійському, а Міхр в іранському 
іменотворепні відіграють таку ж 

роль, як і Мир у слов'янському. 
Тому бодай побіжно глянемо на 
кілька імен "Ріrведи" з другим Мі
тра, як і в назві Житомир. 
Аrні.мітра (Аrні+Мітра) - Вогне-

.мир, де Аrні - бог Вогню, а Мі
тра бог Сонця (Небесного во
гню) і Мирного Договору. Тож 
ім'я Аrні.мітра може тлумачи
тися як Вогонь+Вогонь, тобто 
Вогонь Зе.мний ( Аrні) +Вогонь 
Небесний (Сонце-Мітра). 

Бгаrа.мітра (Бгат'а+Мітра), де 
Бгаrа - ще індоіранське боже
ство (іран. Вага, хінді Бгаr, укр. 
Бог). Інд. Бгаrадатта - "Да
ний Бгаrою-Богом" тотожне на
шому Богдан. Інд. Бгаrа.мітра 
й іран. Бага.міхр відповідають 
слов. Бого.мир, Богу.мир, Богу
мил. Воно може бути і з переста
вленими компонентами: авест. 

Мітхрабага, вед. Мітрабгат'а, 
тотожні укр. Миробог, Милобог. 
Бгаrа розподіляв блага, наділяв 
кожного його часткою. Санскр. 
bhaga первісно й означає "част
ка", а також "доля" (рос. участь 
"судьба") і "щастя". У весільно
му ритуалі Мі тра й Бгаrа - га
ранти шлюбу: Мітра мав забез
печити сімейну злагоду, мир, а 
Бгаrа - матеріальний бік шлю
бу, добробут. Зв' язки Мі три й 
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Бгаrи не уриваються й пізніше: 
перське свято .міхрат'ан на честь 

Мітри у согдійців - багаrан. 
Вішва.мітра (Вішва+Мітра) -

досл. Все.мир, Світо.мир. Де va у 
vishva "світ" - суфікс збірної, 

сукупної множинності, власти
вий і українській мові: .мураш
ва, братва, татарва, .мордва, 
рос. листва. А vish "усі", "рід", 
"плем'я", споріднене з укр. все, 
всі та весь "село" . 
Ім' я Вішва.мітра цікаве тим, що 

на теренах України в іранській 
формі Аспа.мітхар воно засвідчене 
в боспорських паписах ще lV ст. до 
н.е. Ім'я Вішва.мітра в "Ріrведі" 
має верховний жрець арійського 
царя Судаса, а прізвища Судас і 
Сдасю". побутують в українців і 
нині. Ім'я Со.ма". з "Ріrведи" уца
ря тієї ж династії, що й Судас, фік
сують козацькі "Реєстри" 1649 і 
1756 рр.: Василь і Петро Со.ма".и 
(РЗВ, 52), Юрко й Василь Со.м".о
вичі (РВЗ, 115). Сюди ж стає і 
прізвище Со.м".о, що його, зокре
ма, мав Яким Со.м".о, брат Ганни, 
першої дружини Богдана Хмель
ницького, прилуцький полков
ник, згодом наказний гетьман Ук
раїни (1660-1663). А за півтора 
тисячоліття до цього ім' я Сав.ма". 
(інд. Сау.ма"., Сав.ма". - "Син Со
маки", "Сомачук") зринає на пів
дні Давньої України: його мав ви
хованець боспорського царя Пері
сада V (ім'я має індійські парале
лі), який 108 року до н.е. повстав 
проти свого вихователя і захопив 
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владу на Боспорі. Тож ім' я Сав.мап 
і прізвище Со.мап фіксуються на 
теренах України упродовж при
наймні 22 століть. Причому імена 
Со.мап, Сав.мап саме індоарійські, 
бо іранська форма їх- Хо.мап, Ха-
о.мап. 

Таким чином, є підстави гадати, 
що й Жито.мир стає до цього ви
нятково давнього ряду, що ріІ'ве

дійські особливості й давні уяв
лення відбиті і в імені та назві Жи
то.мир. 3 погляду даних "Ріrведи" 
Жито.мир теж структурується як 
Бог+ Бог. Зміст другого Бог нам ві
домий - це Мітра-Міхр-Мир і 
комплекс його функцій. Тоді пер
ше Бог, тобто Жито, теж мусить 
бути божеством, проте такого бо
жества "Ріrведа" нібито не знає. 
Але зрозуміло: якщо друге Бог, 
тобто Мітра-Міхр-Мир, уособлює 
небесний світ, то перше Бог, тобто 
Жито, має уособлювати земний, 
людський світ. 

5. Волинські й балтійські 
факти - teйmna 

Рідкісне слово rейтпа в 60-х рр. 
ХХ ст. виявив мовознавець 
І.А.Дзендзелівський на Волині, в 
селі Нова Бижва. Це арготичне 
слово означає "хліб", "жито", а ві
домий балтист А. П. Непокупний 
вважає його західнобалтизмом. 
Він з' ясував, що від слова rейтпа 
утворені терміни гійтувпип -
приміщення, де тримали зерно, 

гійтувпий - житній, гійтувпа 
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.малига - житня мука. І що рання 
форма слова в пруських пам' ятках 
- geit(i)s "хліб". Форма rейтпа 
відбилася навітьупруському при
слів'ї: Deves does dantes, deves does 
geitka - Бог дав зуби, Бог дасть і 
хліб. 

Семема жито в арготичному 
rейтпа, зазначає дослідник, за
слуговує особливої уваги. (ейтпа 
саме по собі означає "житній 
хліб" або "жито на корені", як за
свідчує вислів одного волинсько
го інформатора: Хасайся в rейт
пу!- Ховайся в жито! Можливо, 
припускає вчений, тут арго збе
регло значення пруської лексеми 
(пруси - давнє балтійське пле
м'я), яка лишилася поза нечи
сленними західнобалтійськими 
джерелами. 

Цілком слушно вчений зазна
чає, що в зв' язку з волинським 
гейтпа - "хліб", "жито" постає 
лінгвогеографічне питання: звід
ки і як ця лексема з' явилася в да
ному арго. Її могли знати і в інших 
селах Волині, бо старі кожухарі з 
Нової Бижви казали, що їхні ко
леги із сіл Ратне й 1\олки (Ратнів
ський і Маневицький райони на 
Волині) вживали таку ж мову. 
Дослідник припускає, що на Бо
линь rейтпа могла прийти з Поль
щі, бо невеличкі гурти волинських 
кожухарів діставалися й околиць 
Лодзі. Чи доходили нововижі
вські шевці до північних районів 
Польщі, відомостей немає. Оскіль
ки ж серед польсько-східно-
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слов' янських арготичних систем 
саме в цьому арго багато запози

чень із німецької мови, то це дає 
певні підстави гадати: західнобал
тійський апелятив міг проникнути 
до Волині з німецьких говірок ко
лишньої Східної Прусії. 

Наостанок учений радить не 
нехтувати й тією промовистою об
ставиною, що зі Старовижівським 
районом і його гейт/Іі,ОЮ сусідує 
Любомльський район з його захід
нобалтійськими назвами tana, 
Пульмо, Голядип. "Чи випадково 
це?" - таким зовсім не риторич
ним запитанням завершує дослід

ник цю тему (БСС, 135-137). 
Запитання цілком доречне, бо 

все тут справді не випадкове. Ми 
вже мали нагоду казати про знач

ний індоарійський пласт на Воли
ні. Зокрема, у зв' язку з назвою 
озера Пуль.мо ми наводили ін
дійський міф про красуню Пуло
му, доньку асура Пуломана й дру
жину мудреця БгріІ'у. Батьком 
Шачі, дружини громовержця Інд
ри - володаря сварги-неба, ва
тажка небесного воїнства, теж був 
асур Пуломан. Індрута його свар
Гу добре знає "Влес-книга" (ТРС, 
51-57). 

Анатолій Непокупний, виходя

чи з ареальних міркувань, дійшов 
висновку, що назву волинського 

озера Пульмо слід пов' язувати з 
ятвягами, яких відносять до бал
тійських племен (БСС, 144). До 
такого ж висновку, тільки на осно

ві індійських міфологічних фактів 
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дійшли й ми. Мудрець Бгріrу був 
дідом Деваяні, матері легендарно
го Яду, родоначальника племені 
ядавів, з яких походили Крішна та 
його брат Баладева. А ядави то
тожні літописним ятвягам. Це під
тверджується і тим, що ядави ма
ють назви данави й сатвати, а 
ятвяги - дайнови й судовити ( су
дова). 
На Волині й Львівщині, Київ

щині й Чернігівщині є назви Ят
ва, Ятвяги, Ятвіж, Ятвяаь, Яду
ти, Ядутип. У Ніжинському пол
ку служили козаки Опанас Єдута 
й Іван Ядутен,/Іі,о, у Перелслав
ському - козаки Андрій Єдута, 
Федір Волудей та сотник Богдан 
Кришпен,/Іі,о (РВЗ, 340, 343, 472). 
Два останні прізвища відбивають 
зв'язок із богом-воїном Крішною і 
його братом Баладевою. 

Крішна-Чорнобог (пастуш-
ницьке й воїнське божество) та 
його старший брат Баладева-Біло
бог (землеробське божество) ціл
ком у ведійському дусі мають 
синьо-жовту символіку: Крішна 
зображається синьошкірим у жов
тому вбранні, а Баладева - золо
тавошкірим у синьому вбранні. 

Ім' я Крішна відбите в литовців як 
Кріш 'ян, а в українців як Кри
шень, дружину Крішни звати Ру/Іі,
.міпі, а в литовців побутує прізви
ще Ру/Іі,.м,ан,е, як і Брахмане та Іп

драпе. Батька Рукміні звали Бгіш
.м,а/Іі,а, а українці знають прізвище 

Буш.м,а/Іі,а. Столиця царя Бгішма
ки Купдіп, а Кудип - одне з так 
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званих "болоховських" міст на Бу
зі, назви яких мають виразне індо
арійське забарвлення. 

Певно, й польське жіноче ім' я 
Ядвіrа пов'язане з ятвягами, бо 
серед індійських імен із Яду, сто
совних Крішни, є і жіночі. Ядаві 
звалася богиня-воїтелька Дурrа, 
зображувана з тризубом, а ім'я 
Дурrадеві "Дурrа-богиня" на тере
нах Давньої України засвідчене 
ще в lV ст. до н.е. як Тіргатао. 
Його мала дружина сіндського 
царя, виходиця з меотського пле

мені біля Азовського моря, дав
ньої Меотиди (ІТУ, 89-94). Саме 
Дурrа (у пантеоні херсонесцін Ді
ва-Деві "Богиня", а у Володими
ровому язичницькому пантеоні 
Моr.оша: інд. Махеші "Велика бо
гиня") - була Захисницею, По
кровою, Матір'ю Корсуня-Херсо
несу, стольного Києва й усіх міст 
руських. І саме з літописного Кор
суня в Х ст. прийшло до Києва 
християнство. 

6. Скіфський Гойтосир і 
факти іранських мов 

Пізніші форми пруського geit(i}s 
"хліб", "жито" - geitko й geito, у 
зв' язку з чим привертає увагу Гой
то в імені скіфського божест,ва -
Гойтосир. Як на С. С. Бессонову, 
дослідницю релігійних уявлень 
скіфів, це найменш зрозуміле бо
жество. І скіфолог Д.С.Раєвський 
висновує, що інтерпретувати цей 

персонаж практично неможливо. 
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Низка скіфських назв, імен і реа
лій, досить рішуче заявляє скіфо
лог В.І.Абаєв, до тлумачення з 
іранських мов не надається. Ім'я 
Гойтосир саме з цього ряду, воно 
не має задовільної етимології. Що 
досить відчутно "підмочує" теорію 
іраномовпості скіфів. 

Геродот називає Гойтосира ві
дразу за трійцею верховних бо

жеств і ототожнює з Аполлоном, 
тобто він посідає у своєму пантеоні 
високе становище. Це підтвер
джує, вважає С. С. Бессонова, 
слушність співставлення Гойтоси
ра з Мітрою і Аполлоном, який у 
текстах класичної епохи постає бо
жеством утверджуваного патріар
хату й мислиться ледь не важливі
шим за самого Зевса. Тож при ре
конструкції основних функцій 
С. С. Гойтосира Бессонова вихо
дить із культів іранського Мітри й 
грецького Аполлона, функціо
нальна близькість яких загально
визнана (РПС, 43). 

Дослідники підкреслюють со
нячну природу Гойтосира. Грець
кий Аполлон, аналог Гойтосира, 
співставлявся і з Геліосом-Сонцем. 
А Мітра в "Авесті" й "Ріrведі" тіс
но пов' язаний із небом, сонцем, 
світлом, звідки й чотирикінна ко
лісниця Мітри та Геліоса, причет
ність їх до чотирьох сторін світу. 

Архаїчний зміст культів Мітри й 
Аполлона дозволяє реконструюва
ти й деякі інші функції Гойтосира. 
Функція пастуха, охоронця худоби 
виражена в епітетах Мітри й 
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грецького Аполлона. Важливість її 
очевидна - худоба була основою 
добробуту скіфського суспільства. 
Функція охоронця черід пов' язана 
з функцією лучника, подолувача 
чудовиськ. Про це свідчать побічні 
дані, як легенда про гіперборейця 
Абаріса, жерця Аполлона, який 
під час голоду й епідемії обійшов 
світ із священною стрілою Аполло
на в руці (lV 63), постійність і дав
ність цієї функції в Аполлона. 
"Лучник" - найбільш архаїчний 
його епітет. Іранський Мітра- по
кровитель воїнів, Аполлон- вата
жок армії, причому могутність 
Аполлона особлива: він вражає во
рогів, як і Мі тра, у чарівний, магіч
ний спосіб. Характерна й музична 
функція Аполлона, а пастух Кріш
на-Г опалан неперевершено грає 
на сопілці: тут його образ близький 
образові українського пастушка з 
сопілкою. 

Етимологи розкладають ім' я 
Гойтосир на Гойто+сир, де сир 
пов' язують з епітетом авестійсь
ких богів: sиra "могутній" або д.
інд. shиra- "герой". Що ж до Гой
то, то воно, кажуть іраністи, не 
піддається прийнятиому тракту

ванню. Хоча М.Фасмер вбачає у 
Гойто авест. gaetha- "все добро", 
"маєтність", "статки" і співвідно
сить з авест. gaosиra- "коровами 

багатий". Це порівняння, як вва
жається, явно зорієнтоване на епі
тети Мі три в "Авесті". 
Отож чи не єдиною вагомою 

підставою для інтерпретації імені 
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Гойтосир є Геродотоне ототожнен
ня скіфського бога з Аполлоном. 
Це істотна підмога, вона підказує, 
де можуть бути плідні пошуки, і 
скеровує їх в індоіранському на
прямку. Бо одне з найпопулярні
ших імен Крішни - tопала має і 
форму tопалап, тотожну грецько
му Аполлоп. Обидва божества то
тожні й функціонально, про що 
вже писалося (ТРС, 93-99). Але це 
ще не прояснює імені Гойтосир. 

На Гойтосира нас вивело во
линсько-балтійське гейт~а -
"зерно", "жито", пруська форма 
якого - geito. Вся різниця між gei
to - жито лише в початкових 

rjж. Тому ще раз придивимося до 
імені Гойтосир, у світлі волинсь
ко-пруського гейт~а-гейто. 

Гойтосир - грецька передача 
аборигенного, негрецького імені, 
яке, отже, має елементи Гой
то+сир. Де сир може відповідати 
санскр. sиr - "бог" (пор. в індій
ців сур "бог", а-сур "не-бог", хоча в 
іранців ахур, тотожне асур, озна
чає "бог"). Із sur споріднене Сур'я 
-назва Сонця й ім'я божества, ві
домих "Влес-книзі" й причетних 
до священного кшатрійського (во
їнського) хмільного напою, ве

дійської сури та давньоукраїнської 
суриці. Його приготування описує 
"Влес-книга", яка частину цього 
процесу означує терміном сурити

ся, бо він передбачає тримання йо
го інгредієнтів на сонці для фер

ментації. До cypu й суриці сходять 
укр. сурів~а, сурівець, сирівець та й 

Хшtнша ІПдППrІПП 



саме слово горіл".а (горів".а, гурів
".а, хурів".а; сюди ж і гуральnя). 
Щоправда, в останніх словах ма
ємо вже іранський вплив, бо інд. 
sиr "сонце" в іранців - hиr (де
тальніше про сурицю див.: ІТУ, 
161-170). 
Тож скіф. syr-sиr у Гойтосир -

значеннєвий двійник іранського 
Mihr, теж "Сонце". Вони синоніми 
й можуть взаємозамінюватися. У 
цьому разі бачимо: Геродот цілком 
слушно ототожнив скіфського Гой
тосира з грецьким Аполлоном, тіс
но пов'язаного з Сонцем. Та й чи 
не підтверджує зв' язку з зерном, 
збіжжям, житом Геродотоне пові
домлення, що гіперборейці, коли 
посилали на острів Делос свої да
ри Аполлонові, то загортали їх у 
пшеничну солому? 
Отож скіфське Гойтосир може 

мати й форму Гойтоміхр, яке ви
водить нас на давньослов'янське 
ім' я Гостомисл, украй важливе 
для вітчизняної історії. Його мав 
князь, на якому в середині ІХ ст. 
перервалася князівська династія в 
Новгороді, після чого знайшли но
вого князя, Рюрика. Але історич
на традиція вважає Рюрика сином 
середульшої дочки Гостомисла -
Уміли (є індійське жіноче ім'я Ур
міла). Тоді виходить, що Рюрик -
внук Гостомисла! Про це ж не раз 
наголошує і Татіщев: "Рюрик ... від 
руських попередніх князів пі
шов", "Рюрик ... як син дочки Гос
томислової, за спадком у Русі го
сударем учинився". Що явно запе-

розділ І 

речує міф про закликання на Русь 
чужоземців-варягів і саму нор
манську теорію (УЗ, 373-376). 

І водночас пояснює невипадко
вість досі малозрозумілих тісних 
зв' язків древлян із Новгородом, на 
що не раз вказували дослідники. 
У новому світлі постає тоді й похо
дження самого Володимира, мати 
якого - Малуша, донька дре
влянського князя Мала. Та й саме 
ім' я Володимир, династичне для 
Рюриковичів (його мали аж 18 їх
ніх представників), виявляється 
двійником імені Гостомисл, пара
лельна форма якого - Гостомир, 
відбита в назві Гостомель (пор. 
Житомель - варіант назви Жи
томир), стародавнього поселення 
біля річки Ірпінь, нині селища на 
шляху Київ- Коростень. Саме річ
ка Ірпінь розділяла колись дре
влянські й полянські землі, при
чому Гостомель лежав на дре
влянській території. 
Що ж означають слов. Госто й 

скіф. Гойто? Скіфів дослідники 
відносять до іраномонних племен, 
тож чи є сліди Гойто в іранських 
мовах? Як виявляється, є - і чи
мало, причому найдавніші. Це 
авест. gaetha "жива істота", у мно
жині - "власність, світ", давньо
перс. gaitha "особиста власність", 
"худоба" (пор. укр. живло, білор. 
живела, рос. живпость), "статки" 
(укр. живність "їжа", "харч"). У 
середньоперській мові вони відби
ті як gehan - "світ, маєтність, 
статки", у маніхейській і пар-
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фянській мовах- gyh "світ", мно
жина - gyh'n "світи" (СЯ, 57, 
183). Перс. gehan і тадж. гехоп 
"світ", яким відповідає рос. жиапь, 
теж стають сюди (НЯ,102). У них 
є двійник- jahan "світ", відбите в 
перському імені Шахджахап -
"Володар світу", яке мав, зокрема, 
могольський імператор в Індії, 
уславлений тим, що на честь коха

ної дружини Мумтаз звів знаме
нитий Тадж Махал- "Корону-па
лац". 

Санскрит знає слово janta -
"рід", "плем'я", "людність", "насе
лення", "народ", "людство", "світ" 
(досл. "все рожденне") від дієслів
ної основи ja-jan - "народжува

ти(ся)", від якої походять показо
ві для нашої розмови слова: jani, 
janиka - "жінка", "дружина" 
(укр. жопа, рос. жепа), досл. "яка 
народжує", janitva - "одружен

ня", "шлюб" (укр. жепитва, же
піппя, рос. жепитьба), janitar, 
досл. жепите.яь - "на родитель", 
"батько", jati - "плем'я", "рід", а 
нині - "нація", "національність" 
тощо (СРС, 217-218, 222-223). 

Janta, якому відповідає іран. 
аапту- "рід", "плем'я", входить 

першим компонентом у високо

статусні двоосновні імена. Жіноче 
індійське ім'я Лжаптуматі озна
чає "Земля", досл. "Населена жи
вими істотами" (HN, 170). На сло
в'янському Грунті інд. дж буде ж, 
тому імені Лжаптамітр відпові
датимуть іран. Заптуміхр і наше 
Житомир. І означатимуть вони: 

Степан НАЛИВАЙКО 
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"(Бог) Мітра людей", "Сонце лю
дей", "Мир-Злагода людей", "Світ 
людей", "Поселення людей", за
лежно від того, яка основна функ
ція давнього Мітри-Міхри стала 
переважати в того чи іншого індо

європейського народу, в тому чи 
іншому ареалі. 

З важливих соціальних термінів 
постали й воїнські імена Лжапта
паті й Лжаптапа.яап. Перше оз
начає "Батько/ /Оборонець наро
ду", "Цар", якраз із ним виявля-. . ' .. ' 
ють спорщнеюсть слов янсью ІМ я 

та назва Житобуд і Житобуж. 
Значення другого - "Захисник 
народу", "Цар". Ім'я цікаве й тим, 
що його па.яап бачимо в добре ві
домих нам князівських іменах 

Святопо.яп і Яропо.яп. Індійські 
двійники імені Святопо.яп - Віш
вапа.яап і Сарвапа.яап, де Сарва й 
Вішва - синоніми із значенням 
"Світ" ісуфіксом збірності ва, вла
стивим українській мові. Тож і 
ім'я Святопо.яп означає "Захи
сник світу", де Свят не від свя
тий, як вважається, а від світ 

(польське swiat). Тож цілком мо
гло бути й слов'янське ім'я Жито
по.яп- "Захисник світу". А Жито
мирщина знає літописне місто 

Яропо.яч, нині село Яроповичі. 
Зі сказаного випливають ва

жливі висновки фонетичного пла
ну: 

1) давнє іран. g у пізніших ірансь
ких мовах може залишатися 

без зміни, а може й переходити 
вj (дж); 
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2) санскр. й іран.j (дж) відповідає 
слов. ж і грец. g: санскр. jivit 
"живий" і чес. жівот, укр. жи
віт, живіття "життя"; грец. gеп 
і санскр. ja або jata "народже
ний": санскр. Devaja "Народже
ний богом", "Богород" і грец. 
Diogeп, санскр. Sиjata "Високо
радний" і грец. Еиgепоs, звідки 
й сучасні Євген та Євгенія; 

3) іран. Міхр та інд. Міхіру деяких 
іранських мовах прибирає фор
ми Міср, якому відповідає слов. 
Мисл. 
Отже, іран. gaetha означає жит

тя, живі істоти (пор. укр. живо
твір- "жива природа", "все жи
ве"), світ (живих істот, земний 
світ), утворених від дієслова жи

ти. Від жити утворене й жито
tейто як їжа, харч, як запорука 
життя й міра добробуту, достатку, 
багатства. Як бачимо, іран. gaitha 
має широкий спектр значень і від 
жити твориться багато різних 
слів, серед них і назва Жито.мир. 
Але ця назва пов'язана не з лексе
мою жито, як дехто твердить, а з 

лексемою світ. 

Авест.gаіtа- "світ", слов . .мир
теж "світ", обидва слова- синоні
ми. Gaita+Mihr складають Gaita
.мihr - наше Жито.мир. Структур
но в назві Жито.мир два однакові 
компоненти: Світ+Світ. Та одне 
Світ- це небесний, а друге- зем
ний Світ. Небесний Світ у ведах уо
соблює Мітра, Земний - Варуна. У 
такому разі й Жит тотожне слов. 
Мир - "Світ". Тобто Світ+Світ, 

розділ І 

або Жито+Мир, розшифровується 
як Світ зе.мний+Світ небесний 
(ТРС, 192-202). 

7. Житомир і сонячний 
Вішну 

Індійська міфологія знає боже
ство, яке впритул опікувалося зе
млею і земними справами. Це -
Вішну, у "Влес-книзі"- Вишень, 
Вишній, звичний нам Всевишній, 
якому іноді ми підносимо палкі 
благання й ревні молитви. Він по
кровитель землі й землеробського 
стану, барва його - жовта, як до
стиглі лани. Rоли землю перепов
нює неправда й зло, Вішну поси
лає на землю свої втілення-авата

ри, які наводять там лад. Найвідо
міші його земні втілення - Рама й 
1\рішна, відповідно сьома й вось
ма аватари. 

Одне з популярних імен 1\ріш
ни (Кришень у "Влес-книзі") -
tопал, tопала, досл. "Охоронець 
корів", "Пастух", а ще - "Захи
сник землі", "Цар", бо санскр. go 
означає і "земля". Імена Крішна й 
tопал-tопала рясно відбиті в ук
раїнських прізвищах Кришень, 
КришнеН/'і,О, Гупал, Гупало, Гупа
лов, Гупалю/'і,, Гупален/'і,о, у назвах 
Гупали, Гупалів/'і,а, Гупалівщипа 
(у Польщі є озеро Гопло). Не менш 

рясно в українців відбиті й імена 
старшого брата 1\рішни- Бала ра
ми, землеробського божества, чий 
атрибут - плуг, спадкоємця Рами, 
сьомої аватари Вішну. Його най-
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популярніші імена - Баладева 
(хі нді Бальдев) "Могутній бог", 
"Білобог" і Балавіра ( хінді Баль
вір) "Могутній герой" відбиті в ук
раїнських прізвищах Болудей, 
Білдей, Більдій, Білденк,о та Баль, 
Бальвір, Балвір, Балбир, Балби
ренк,о. Причому ім'я Балодей, з 
якого постало Болудей, засвідчене 
на теренах України в ІІІ столітті, у 
боспорському написі з Сіндики, 
країни сіндів-індів, про яку згадує 
Геродот у V ст. до н.е. 

Ім' я Вішну пов' язане з санскр. 
visha (хі нді vish) - "усі", "пле
м'я", "народ" (СРС, 606), збереже
не в нашому давньому весь - "се
ло", назвах Вишнопіль на Черка
щині, Вишгород під Києвом та 
Вишпіль на Житомирщині. Дві 
останні назви означають не "Ви
соке місто", а "Місто роду, племе
ні". Тобто вони справді високі, але 
насамперед у соціальному, не гео

графічному плані (ІТУ, 345-352). 
Значеннєві двійники їх - Мирго
род і Миропіль. З Вишгородом тіс
но пов' язана доля древлянського 
князя Мала і його дочки Малуші, 
матері Володимира, а Вишпіль і 
Миропіль - на Житомирщині. 

Із vish утворене vishva - "зе
мля", "світ". Синонім до vishva -
jagat і jagad "люди", "земля", 
"світ" (СРС, 216), споріднене з 
іран. gaita й скіф. goito, отже, й зі 
слов. Жито. В індійців найбільше 
імен з Вішва й Дж агат саме на оз
начення Вішну: 15 з Вішва й 13 із 
Джат'ат (HN, 164-165). Коли сю-
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ди долучити імена його дружини 
Лакшмі, Крішни і Рами, Землі, 
яку патронує і оберігає, бога ко
хання Ками - його сина, світово
го змія Шеші, на якому час від ча
су відпочиває, то таких імен набі
гає півсотні. Певно, й арготичне 
т'ейтк,а - "жито" із села Нова Ви
жва на Волині невипадкове тут: як 
воно не неймовірно, але санскр. 

vishva й укр. Вижва цілком мо
жуть виявитися спорідненими. 

Санскрит знає ім'яДжіта (хін
діДжіт) -"Переможний", "Зви
тяжний", якому фонетично має 
відповідати слов. Жита, Жит. Із 
ним є чоловіче ім' я Джітамітр 
(HN, 175), яке тлумачать і як 
"Звитяжний Мітра", і як "Пере
можне Сонце", і як "Завойовувач 
друзів" (бо мітра ще й "друг"). А 
Джітамітр, фонетично майже то
тожне нашому Житомир - одне з 
імен Вішну. Індійці мають і ім' я з 
цими ж, але переставленимя ком

понентами - Мітраджіт, по-на
шому Мирожит. Але означає воно 
вже "Мітрозвитяжний", "Як Мі т
ра переможний", по-нашому -
"Миро-, Світозвитяжний". 
Вішну має ще одне показове 

для нашої розмови ім'я - Мал, 
яке означає "Чорний", "Темний". 
Бо він пов' язується з землею, на 
яку посилає свої втілення карати 

зло й давати лад на ній. Як Рама та 
Крішна, і він зображається синю
ватошкірим. Тож ім'я Вішну -
Мал одразу сколихує цілий пласт 
української історії, бо викликає на 
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згадку і древлянського князя Ма
ла, і його доньку Малушу, матір 
великого київського князя Воло
димира, Хрестителя Русі, і назву 
Малип. Ім'я Мал - значеннєвий 
двійник імен Rpiшna й Ш'я.м, які 
теж означають "Чорний", "Тем
ний". Є і жіночі імена Кр ішпа й 
Ш'я.ма (наголос на кінцевому а), 
значеннєво тотожні слов' ян ським 
жіночим іменам Малуша й Чорну
ша. Назва ж Малин, тоді означає 
"Місто Мала", "Місто Вішну" й 
виявляється семантичним двійни
ком назв Вішпупур в Індії та Виш
попіль на Черкащині. 

Таким чином, назва Жито.мир 
означає "Світомир", "Світосвіт" і 
містить первісне значення Світ 
зе.мпий+Світ пебеспий, Світ лю
дей+Світ богів. Вона має ще індоє
вропейську структуру, яка відби
ває найдавніші уявлення про світо
будову, її складають два протилеж
ні за значенням комхії і не дозво
ляють котрійсь із них переважити. 
Задля благоденства й злагоди-миру 
своєї громади - теж миру, яка для 

кожного в цій громаді була і його 
життям, його світом - знову-таки 
миром. Бо інакше приходять війни 
і лихоликі половинки - синя і 
жовта. Де жовта уособлює Вогонь, 
Сонце, Богів і Небесний Світ, синя 
- Воду, Місяць, Людей і Земний 
Світ. А поєднання синього й жовто
го кольорів творить зелений колір 
- колір життя. 

Вогонь і Вода - дві могутні 
природні стихії. І коли жодна з 
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них не переважає, коли вони в рів
новазі, має місце світова й сус
пільна гармонія, поступ і благо
денство, злагода й порозуміння -
панує Мир. Ця ідея відбита в імені 
Володи.мир, династичному в Рю
риковичів, що його мали аж 18 її 
представників. Ця ж ідея закладе
на і в назві Жито.мир, що, як і ім' я 
Володи.мир, витоками своїми сягає 
сивої індоєвропейської давнини. 
Імена й назви цього зразка со
ціально значимі й високостатусні, 
їх мали суспільна верхівка й пле
мінні центри, бо відбивали праві
чні уявлення про світобудову. 
Тому жрець чи князь і мав дво

основне ім' я, яке уособлювало й 
унаочнювало цю украй важливу 

соціальну функцію його - через 
жертвоприносини, обряд, ритуал 
біля жертовного вівтаря, який 
вважався центром Усесвіту, поєд
нувати протилежні стихії і не до
зволяти котрійсь із них переважи
ти. Задля благоденства й злагоди
жиру своєї громади - теж .миру, 

яка для кожного в цій громаді бу
ла і його життям, його світом -
знову-таки .миро.м. Бо інакше при
ходять війни і лихоліття. 

Саме ж місце, де відбувалося 
священне й магічне дійство гармо
нійного поєднання Води й Вогню, 
Людей і Богів, Жінки-Землі й 
Батька-Неба, Світу Земного й Св і
ту Небесного, й могло називатися 
Више.мир чи Госто.мир, Мирогоща 
чи Радогоща. 
А ще - Жито.мир. 
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І. Індійські імена нajita, жалася найвродливішою в світі. 

jit Слов'янська форма - Жито-

Джіта Ui+ta) - "Звитяжний", 
"Переможний". Тотожне нашо
му звичному Віктор. Очевидно, 
одне з імен Вішну. 

Джіта.манью (Jita+тanyи "гнів") 
- "Хто приборкує гнів", "При
боркувач гніву". Бог Вішну. 

Джіта.мітра (Jita+Mitra) 
"Джіта й Мітра" або "Звитяж
ний Мітра", хоча Манека Гандгі 
тлумачить "Переможець воро
гів", вважаючи, що тут а-мітра 
- "не-друг", тобто "ворог". Та 

оскільки мітра - "друг", то, 
скоріше, "Здобувальник дру
зів". Вішну. Амітра - недруг, 
пор. слов. ім' я Немир та назву 
Немирів. Аджай-Нечай. 

Джітарі (Jita+ari "ворог") -
"Ворогозвитяжець", "Долаль
ник ворогів". Батько артхата 
Самбгави; син Авікшіта й онук 
царя Куру. 

Джіташатру (Jita+shatrи "во
рог") = Джітарі - "Перемо
жець ворогів". Батько архата 
Аджіти; Будда. 

Джітат.ма (Jita+atтa "душа") -
"Завойовник душ". Вішвадева. 
Махатма- "Велика душа". 

Джітат.мана (Jita+atтana "сам", 
"своя душа") - "Звитяжець 
над собою". Вішвадева. 

Джітаваті ж. (Jita+vati суфікс= 
укр. -ви ця) - "Звитяжниця", 
"Найкраща з-поміж жінок". Ім'я 
дочки царя Ушінари, яка вва-

Степан НАЛИВАЙКО 

ви ця. 

Джітаврата (Jita+vrata "обіт
ниця") - "Той, що перемагає 
обітницями". Син Хавірдгани. 
Хавірдгана- внук царя Прітху 
й син Антардгани й Шікхандіні. 

Джіта.мітра Uita+aтitra "не
друг") - "Долатель недругів". 
Вішну. 

Джіташатру Uita+shatrи "во
рог") - "Звитяжець над воро
гами", "Переможець недругів". 
Цар, батько Аджітанатхи -
другого джайнського тіртханка
ра (спасителя). 

Джітендра (Jita+lndra) - "Джі
та й Індра" або "Звитяжний Ін
дра". Є і ім' я /ндраджіт, тобто з 
переставленимя компонентами, 

яке тлумачиться вже як "Пере
можець Індри". Утворене за тим 
же зразком, що й ім' я Джітамі
тра, яке має варіант Мітра
джіт. Проте бачимо, що /ндра
джіт і Джітендра мають різні 
значення. 

Джіті (Jiti), Джітья (Jitya). Жі
ночі імена із значенням "Зви
тяжниця", "Переможниця" 
(HN, 175). Відповідає суча
сному ВіІ'іторія. 

Джіттана (Jit+tana "тіло") -
"Переможець (свого) тіла". 
Назва знака зодіака - Близню
І'іи. 

Джіту.ма (Jіt+ита) - "Сповне
ний звитяги". Назва знаку зоді
ака - БлизнюІ'іи. 
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Джітван (Jit+vaп - той самий 
суфікс, що і в слов. Милован, 
Радован, Селіван, Йван-Йован, 
Коливан, етрус. Купавон) -
"Переможець", "Звитяжець". 
Відповідає сучасному Віrотор. 

Джітварі (Jit+vari) ж. - "Най
краще серед звитяжних". Місто 
Баранасі (інші назви: Бенарес, 
Каші). 

Таким чином, бачимо, що З імені з 
компонентом Джіта-Джіт (Джі
та.манью, Джіта.мітра, Аджі
та) стосуються Вішну, по одно
му - Індри (Джітендра), Буд
ди (Джіташатру), онука царя 
Куру (Джітарі), священного 
міста Бенареса (Джітварі), З 
жіночі імені (Джіті, Джітья, 
Джітаваті), 2 вішведеви (Джі
тат.ма, Джітат.мана), 2 на оз
начення знаку зодіака Близню
ки (Джіттана, Джіту.ма). 

Джіта з богами: Джітамітра 
Джіта+Мітра, Джітендра 
Джіта+Індра, 

11. Індійські імена з другим 
компонентом jita, jit 

Абгіджіт (abhi "скрізь"+jіt) "По
всюднозвитяжний, Всеперемож
ний". Вішну. 

Санскр. abhi відповідає укр. пре
фіксу обі (обі-знаний, упі-зна
ний), об (об-носити, об-ходити, 
об-лога), о (о-город від об-город, 
о-горожа - від об-горожа). 

Абджіт (аЬ "вода"+jіt) - "Пере
можець вод". 

розділ І 

Агіджіт (ahi "змій"+jіt) - "Пе
реможець Агі", "Переможець 
змія". І ндр а, Крішна. 
Санскр. ahi споріднене з рос. уж, 

укр. вуж. Ahi - інше ім' я Врітри, 
битва з яким Індри складає основ
ний сюжетний стрижень "Ріrве
ди", "Махабгарати", "Рамаяни" та 
інших пам' яток Індії і став основою 
для виникнення давньоіндійського 
театру. Цей двобій відбив і укра
їнський фольклор - казки, вес

нянки, щедрівки, колядки й деякі 
танці весняного циклу. У них Врі
тра виступає як злий цар Верет, 
Ворот або Воротар, а Індра - як 
Іван Царевич, Іван Княжевич, І]ю
.мовиrо-воїн, Гро.мовиrо-пастух або 
Гро.мовиrо-зе.млероб. В основі міфу 
- календарні, землеробські уяв
лення, що засвідчує: його творила 
землеробська, осіла людність. 
Arnaджima ж. (agna "вогонь"+jі-

tа) - "Вогнезвитяжна", "Пере
можниця вогню". 

Аджіта (а "нe"+jita) -"Непере
можний". Вішну й Шіва. 

Аджітабга (a+jit+abha) - "Не
переможний діамант", "Нездо
ланна коштовність". 

Аджіrпаяатха (a+jita+natha "цар") 
- "Непереможний цар", "Не

подоланний владика". Другий 
джайнський тіртханкар-спаси
тель, син царя Джіташатру й 
Біджої з Айодг'ї. Айодг 'я -
царство і столиця Рами. 

Аджітапа.яа (a+jita+pala "воїн", 
"захисник") -"Непереможний 
захисник", "Нездоланний воїн". 

пв. українська Індааріка 



Аджітат.м,ап (a+jita+atman "ду
ша") - "Чия душа нездолан
на", "Чистий", "Праведний", 
"Стійкий", "Непохитний". 

Аяітраджіт ( a+mitra "друг" +jit) 
- "Переможець недругів", "До
лальник ворогів". Син Суварни, 
радника царя Дашаратхи, батька 
Рами. Також ім' я іншого царя. 

Апараджіта (a+para "навпаки"+ 
jita) - "Непереможний", "Без
поразний". Вішну й Шіва; син 
Крішни; син царя Дгрітара
штри; син Каш'япи й Кадру. Як 
жіноче ім'я: іпостась Дурrи; рі
ка в Шакадвіпі; північно-східна 
частина світу. 
Якщо санскр. ajita означає "не

переможний", то parajita означає 
"переможений", "подоланий", во
но споріднене з укр. пораз".а. У 
санскриті є основараrаjі (para+ji) 
- "завдавати поразки", "бути пе
реможеним" (пор. рос. поражепие, 
поразить; останнє, в такому разі, 

розкладається не на по+разить, а 

на пора+зить, де зить якраз і від
повідає санскр. j it). Очевидно, сю
ди ж стає і слово паразит. 

Аріджіт- "Переможець ворогів". 
Син Крішни й Субгадри. Сино
німи: Аяітраджіт, Шатру
джіт, Джіташатру, Джітарі. 

Тобто бачимо імена-синоніми 
Джіташатру й Шатруджіт, 

Аріджіт і Джітарі, які хоч і з 
переставленимя компонвнтами, 

означають те саме. 

Ашваджіт (ashva "кінь"+:ііt) 
"Кіннозвитяжний". 
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Ба".аджіта (baka+jita) -"Пере
можець Баки". Ім' я Бгіми й 
Крішпи. Бака, досл. "Жура
вель" - ім' я демонів, яких ра. 
Див. Агіджіт. 

Іпдраджіт (indra+jit) - "Перемо
жець Індри". Інше і.м' я Меr
ханади, сина Равани (Ревуна), 
який в одній із битв непадовго 
здолав Індру. Таке ж ім' я мав 
цар Кашміру і один данава. 
Данави, досл. "сини Дану" -
іпша пазва пле.мені ядавів, з 
яких па стріла" +jit) - "У якого 
переможна ваджра", "Ваджро
звитяжний", "Могутній". Бог 

Індра. 
Віджета, Віджетар ( vi+ji+tar) -

"Переможець". 
Віджіта (vi=su+jita) - "Здобу

тий перемогою", "Завойований 
звитягою", "Перемога". 

Віджіташва (vi+jit+ashva) -"По
коренокінний". Син царя Пріт
ху, уславився доблестю, його 
царювання вважається золотим 

віком в історії Індії. Прітху -
син Вени, чоловік Арчіс і бать
ко Віджіташви, Хар'якши, 
Дгумракеши, Вріки й Дравіни. 

Віраджіт (vira "герой", "богатир"+ 
jit)- "Звитяжець над богатиря
ми", ''Герой-переможець", "Не
перевершений", "Видатний", 
"Знаменитий", "Славетний". 

Вішваджіт (vishva "світ"+jіt) -
"Переможець світу". Ім'я ба
гатьох міфічних та епічних пер
сонажів, зокрема: син Брихас
паті, наставника богів; син царя 
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Джаядратхи; цар з династії Ля
ті; асура, який недовго правив 
світом. 
Цар Ялті - предок 1\рішни, 

тобто ім' я Вішваджіт має стосунок 
і до Нрішни та його старшого бра
та - Баладеви. Ім' я Джаядратха 
саме означає "Переможна коліс
ниця", його мав цар племені сін
дів-сувірів, які виступали на боці 
кауравів. А сінди-сувіри фіксу
ються на теренах Давньої України 
впродовж цілого тисячоліття, вони 
споріднені з українськими сівера
ми (детальніше див.: ТРС, 10-17). 

Слов' янська форма імені Віш
ваджіт мала б бути Всежит. 
Врітраджіт ( vritra+jit) = Агід
жіт - "Переможець Врітри". 
Індра. Див. Агіджіт. 

Іпдраджіт (indra+jit) - "Перемо
жець Індри". Інше ім'я Меrхан
ади, сина Равани (Ревуна), 
який в одній із битв ненадовго 
здолав Індру. Таке ж ім'я мав 
цар Нашміру і один данава. Да
пави, досл. "сини Дану" - інша 
назва племені ядавів, з яких по
ходив Нрішна. Дану - мати 
асурів і, зокрема, Врітри, вона 
виявляє спорідненість з укра
їнськоюДаною; їхні імена озна
чають "Потік", "Ріка" і відби
лися в назвах Дон, Донець, Ду
най, Дністер, Дніпро. 
Данави-лдави тотожні літопис-

ним дайновам-ятвягам. 
Кажаджіт (kama+jit) - "Звитя

жець над бажаннями" або "Пе
реможець Нами". Ім' я Шіви або 

розділ І 

Нартікеї, сина Шіви, бога війни 
в індійській міфології. 

Кама - бог кохання, якого спопе
лив своїм третім оком розгніва
ний Шіва, коли той перебив йо
го медитування. Номпонент Ка
.ма входить в імена Камасарія і 
Ко.мосарія, що їх мали дружини 
двох боспорських царів lV і 11 ст. 
н.е. на ім' я Перісад, яке теж має 
індійські паралелі (детальніше 
див.: ТРС, 100-117). 

Капсаджіт (kansa+jit) - "Пере
можець Нанси". Нрішна. 

Канса- син царя Уrрасени, дядь
ко Нрішни по матері. Він прагнув 
звести зі світу свого небожа, бо 
йому провістили, що один із си

нів його сестри скине його з пре
столу. Нрішна згодом убив його. 

Мітраджіт (mitra "друг" +jit) -
"Завойовник друзів". Це ім'я 
мав син Суварни, а Суварна -
радник царя Дашаратхи, батька 
Рами. 

Наmаджіт (nagna "жебрак"+jіt) 
-"Переможець жебраків". Цар 
rандгарвів і батько однієї з дру
жин Нрішни. А також - цар
кшатрій, народжений, за леген

дою, від часточки асура Ішупади. 
Пападжіт (рара "гріх" +jit) 

"Подолувач зла, гріхів". 
Пуруджіт (puru "багато" +jit) 

"Багатозвитяжний". Вішну. 
А також: брат царя Нунтібго

джі, прийомного батька Нунті, ма
тері пандавів; син Ручаки, а Руча
ка- син Ушанаса-Шукри, дочка 
якого, Деваяні, була матір'ю Лду й 

українська Індоаріка 



Турвашу; а Яду - родоначальник 
ядавів, племені 1\рішни. А ще -
син Анаки, воїн-ядава. 
Ранаджіт (rana "битва" +jit) -

"Звитяжний у битві". Жіночий 
варіант- Ранджіта, "Звитяж
на в битві". Прізвище Ранджи
да засвідчене в запорозьких ко

заків. 
Ратхаджіт (ratha "колісниця"+ 

jit)- "Переможець колісниць". 
Сабгаджіт (sabha "зібрання"+jіt) 

- "Покоритель усіх", "Услав
лений", "Знаменитий". 

Сададжіт (sada "завжди"+jіt) -
"Вічнозвитяжний", "Завжди 
переможний". Цар із племені 
врішніїв, до якого належав і 

1\рішна. 
Саджітван (sa+jit+van) - "Пе

реможний", "Звитяжний". 
Санджіт (san "разом"+jіt) -

" Винятковозвитяжний". Жіно
чий варіант - Санджіті. 

Саптаджіт (sapta "ciм"+jit) ж. 
- "Семизвитяжна", "Перемож
ниця семи ( сутиостей) ". Дочка 
Наш'япи й Дану, деДану- мати 
а сур ів-данавів, наймогутніший 

представник яких - Врітра. 
Число "7" взагалі символізує 

цілокупність усесвіту Стосовно ж 
імені Саптаджіт (пор. рос. одним 
.махом се.мерьtх побивахо.м) мають
ся на увазі 7 елементів світу: зе
мля, вода, вогонь, повітря, ефір, 
свідомість і "я". 
Сарваджіт (sarva "всі", "вce"+jit) 

- "Усепереможний" = Вішва
джіт. 
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Сатьяджіт (satya "правда"+jіt) 
- "Переможець правдою". Ін
дра. А також син 1\рішни, син 
Амітраджіта (див.) і цар-ядав. 
Цікаво, що Сатьяджіт - і 
брат царя панчалів Друпади, 
батька Драупаді, спільної дру
жини п'ятьох братів-пандавів. 
Ім'я Друпада означає "Де
рев'яна нога" (санскр. pada = 
укр. n'ята), а інше ім' я його -
Сав.мак, "Син Сомаки". Прізви
ще Со.мак засвідчене в запо
розьких козаків (звідси й Сом
ко) та сучасних українців. А 
ім' я Сав.мак мав вихованець 
боспорського царя Перісада: 
він 108 р. до н.е. повстав проти 
свого вихователя і захопив вла
ду на Боспорі. 

Сахасраджіт (sahasra "тисяча"+ 
jit)- "Тисячозвитяжний". Віш
ну. А також: син 1\рішни; цар із 
династії Бгарати, син Махабго
джи, царя-ядави; син Бгаджа
мани, де Бгаджамана - теж 
цар-ядава, син Сатвата й 1\ау
шальї, чоловік сестер Бах' яки й 
Упабах' яки. Цікаво, що боспор
ський напис якраз у контексті з 
сіндами фіксує жіноче ім' я Кас
салія. А сатвати - ще одна 
назва ядавів-данавів. Балтійсь
кі ятвяги-дайнови теж мають 
назву - судовити, судова. 

Сварджіт (svar"нeбo"+jit)- "Пе
реможець неба", "Покоритель 
небес", "Небодосяжник". 

Сварнаджіт (svarna "золото"+jіt) 
-"Золотий звитяжець". 
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Сепаджіт (sena "сила", "війсь
ко" +jit) - "Переможець ар
мій". Син Крішни й син Вішва
джіта (див); синКрішашви (Чор
НО1>ОНЯ); син Брихаткармана, 
царя країни Анrа (БенГалія); 
син Вішади, котрий, у свою чер
гу, син Джаядратхи, царя сін
дів-сувірів. 
Жіночий варіант імені - Се

паджіта. Таке ім' я мала апсара 
- небесна танцівниця. Апсари 
відповідають українським русал

кам. 

Стріджіта (stri "жінка"+jіtа) 
- "Покорений жінками"? 

Суджіта (su+jita) - "Славний 
звитяжець", "Великий перемо
жець". До цього ж ряду: Суджіт
хава (su+jit+hava) - "Спорідне
ний із великим тріумфом", Су
джая (su+jaya "перемога") -
"Цілковита перемога". 
ТараІЄаджіт (taraka+jit) - "Пе-
реможець Тараки". Сканда, 
син Шіви, бог війни, юний ва
тажок війська богів-девів. У б
денному віці прибрав подоби 
могутнього юнака, розбив асур
ське військо і позбавив життя 
затятого ворога богів - Тараку. 
Дружина Сканди - Девасена, 
донька Індри. Зображається 6-
ликим, 12-руким, сидить на па
вичеві (іноді на слоні). Атрибу
ти його: спис із червоним ві
стрям, квіткова гірлянда, пра

пор із зображеним півнем. 
Юдгаджіт (yudha "битва" +jit) -
"Переможний у битві". Ім'я 
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мали: син Крошту (син Яду) й 
Мадрі; цар Удджайні; цар пле
мені кекаїв, брат Кайкеї, дру
жини Дашаратхи, і дядько 
Бгарати; цар Аванті, брат Ша
труджіти; цар-ядава, син Пріт
хи й Анамітри (ядав); син 
Врішні; батько Врішні й Анд
гаки. 

Врішпі - знаменитий цар ди
настії ядавів, син Мадгу й чоловік 
Мадрі й Гандгарі, засновник ди
настії, в якій народився Крішна. 
Врішні також - ім' я Вішну-
1\рішни, Індри, Шіви й Аrні. Апд
га1>а - цар із ядавів, предок 

Крішни. 
Ютаджіт (yuta "приєднаний"+ 

jit) - "Супроводжуваний зви
тягою", "Переможний". Син ца
ря-ядава Бгоджі, родоначаль
ник племені ( бгоджів). 

Я.маджіт (yama+jit) - "Перемо
жець Ями". Шіва. Я.ма - бог 
смерті й правосуддя в індійсь
кій міфології 

ШаІЄраджіт (shakra+jit) - "Пе
реможець Шакри". Меrханада, 
син Равани-Ревуна, якого здо
лав Рама. 
Ша1>ра, досл. "Могутній", інше 

ім'я Індри, а його дружини Індра
ні- Шачі, тобто "Могутня". В ос
нові обох імен санскр. shak (хінді 
V 

0 k) " " "б и Іран. sa - могти , ути мо-

гутнім"; воно ж у санскр. ша1>и 
(іран. ca1>u) -"скіфи", тобто "мо
гутні". 
Шатаджіт (shata "cтo"+jit) 

"Стозвитяжний". Вішну. 
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Ім'я мали: цар із ядавів, син Са
хасраджіта й батько синів Маха
хая, Венухая і Хехая; син Джам
баваті й Крішни; син Віраджи; син 
Бгаджамани; якша. 
Шатраджіт (shatra "постійно"+ 

jit)- "Завждизвитяжний". Цар
ядава, син Німни й брат Прасе
ни, удочерив Сатьябгаму, коли 
та виходила за Крішну. 

Шатруджіт (shatru "ворог"+jіt) 
- "Переможець ворогів", "До

лальник недругів". Шіва. Ім' я 
мали: син Раджадгідеві; син 
Дгрувасандгі й Лілаваті; батько 
Кувалаяшви. 

Раджадгідеві, "Верховна богиня ца
рів"- дочка царя Сури з Соняч
ної династії і Маріши, дружина 
царя Джаясени з Аванті. Дгрува
сандгі, "Несхитний у слові" -
цар Кошали, чоловік Манорами 
й Лілаваті, батько Сударшани й 
Шатруджіти. Кувалаяшва, "Си
ньолотоснокінний" - царевич 
Пратардана з династії Пуру. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Джаяшва Uaya "перемога" +ashva 
"кінь") "Конезвитяжний", "Пе
реможний кінь". Син царя Дру
пади, батька Драупаді, інше 
ім' я якого - Сау.ма~а. 
Як бачимо, імена з другим 

компонентом джіт високостатус
ні, він творить імена богів, міфіч
них та епічних персонажів. По
казово, що серед них бачимо Ін
дру, Шіву, Вішну й Крішну, ша
нування яких рясно засвідчене в 
Україні. 

Місто Джітварі ( Бенарес), Апа
раджіта "Безпоразна", "Непере
можна" - ріка в Шакадвіпі. 

Імена Вішну:Джіта.манью, Джі
та.мітра, Апараджіта, Аджіта, 
Пуруджіт, Сахасраджіт. 

Імена Крішни: Ба~аджіта, Кан
саджіт. 

Пов' язані з Крішною: Апарад
жіта (син), Аріджіт (син), Са
тьяджіт (син), Сахасраджіт 
(син), Сенаджіт (син), Шатад
жіт (син). 
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СЛІДАМИ ДРЕВЛЯНСЬКОІ ЛЕГЕНДИ 

1. Загадкова річка ПудречІЄа 

Як зазначає невтомний дослід
ник Житомирщини М.Брицун
Ходак, у старих селах Житомир
щини існує переказ про княгиню 
(пані), яка колись пливла з малим 
сином по тамтешній річці (озеру), 
а дитина впала у воду й потонула. 

Зрозпачена мати від безмежного 
горя прокляла річку (озеро), і та 
стала міліти, заболочуватись, за

ростати травою і очеретом (ЛЗД, 
27-28). До цього переказу, що віє 
глибокою давниною, виявляє при
четність річка Пудречка на Ли
плянщині, колись судноплавна, 
про яку місцеві перекази мовлять: 
"кораблі ходили глибокою водою 
Пудречки". 

Назва ПудречІІіа нині тлумачить
ся як ПідрічІ'іа, тобто менша річка, 
притока більшої річки. Але легенда 
про княгиню та П сина спонукає 

мене, індолога, поглянути на цю 
назву дещо інакше. Бо на Закар
патті є річка Путреда, на Київщині 
- село ПутрівІ'іа, а в українців і 
нині побутують прізвища Путра, 
Путря, Путро, ПутраІІі, ПутриІІі, 
ПутреnІ'іо, ПутричеnІ'іо та ін. Всі 
вони вважаються непрозорими, то

му й досі переконливо не витлума

чені. А тим часом путра наявне в 
назві індійської річки Брах.мапу-

тра, важливого для давньоіндійсь

кої історії міста Латаліпутра й 
імені Апаtапутра, яка мала видат
на постать індійської міфології та 
епосу. В індійців з давніх часів за
свідчені також імена Путра й Пу
траІ'і,численнівисокостатуснідво

основні імена, де путра виступає 
другим компонентом. 

У санскритіриtrа означає "син", 
putri- "дочка". Тобто назва Брах
мапутра означає "Син Брахми". 
Де Брахма - бог-творець світу, 
який уособлює в тризубі праве ві
стря (ліве уособлює Вішну- захи
сник світу, а середнє- Шіва, руй

нач старого і зароджувач нового 
світу). Особливо цікава назва 
Апаtапутра "Син Апаrи", деАпат'а 
- інша назва священної :ІанІ'и, 
тобто Апаtапутра означає і "Син 
Ганги". Назва Апаtа відразу ско
лихує могутній індоарійський 
пласт в Україні, де має низку ети
мологічних двійників: річки Апа

/'іа в басейні Сейму, ОпаУіа (Опа
Уіа) на Львівщині (бас. Дністра), 
де й ліс ОпачІ'іа й населений пункт 
ОпаІ'іа, у Криму АпоІ'іа, де й гора 
ОпуІ'і і руїни античного міста Кі.ме
ріІІі, Апажа в басейні Десни, Опоч
па в басейні Південного Бугу, річ
ка й село Опішпя на Полтавщині, 
яр ОпаІ'іівсьІ'іий (бас. Сіверського 
Дінця) (СГУ, 399). 
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Apaga в санскриті означає "рі
ка, потік", дослівно "Водоплин
на" або "Плинновода" (ара "вода" 
+ ga "текти, плинути"). У ведах 
ара означує найперший із п'яти 
елементів світу - воду. Різнови
дом ара є арsи, його містить слово 
ancapa - так називається водна 

діва, наша русалка. Як і русалки, 
апсари зваблюють і занапащають 
людей, вони й небесні танцівниці, 
що розважають у сварзі, небесно
му царстві-раю Індри, геройськи 
полеглих воїнів. На Закарпатті є 
річка Апшиця, притока Тиси, що 
тече з-під гори АпецьІ'і:ий П.лаєць 
(Рахівський р-н). В цьому ж ра
йоні були села Апшиця ( суч. Во
диця), Вишня Апша (суч. Верхнє 
Водяне), Середня Апша (суч. Се
реднє Водяне), НижняАпша (суч. 
Діброва) - в Тячівському районі. 
Варіанти їх: Anca, Апсиця, Апса
виця. Там же потічок Апшинець, 
гребля Апшинец, гора Апшенес/'і:а 
( СГУ, 23). До всіх цих гідронімів 
приєднується і річка на Полтав
щині Псьо.л (Пс.ло). 

Ім'я Anatanympa "Син Апаrи
Ганrи" у "Махабгараті" має могут
ній воїн Бгішма, полководець кау
равів, ім'я якого тотожне укра
їнському прізвищу Вуш.ма. Як 
Бгішма став сином Г анrи мовить 
романтичний міф. 

Якось цар Шантану прогулю
вався берегом священної r анrи й 
зненацька побачив юнку, що ви
далася йому втіленням дівочої 
краси на чарівному лотосі. Хвиль-

ку він захоплено дивився на неї, а 
тоді лагідно мовив: 

- Хто б ти не була, красуне, 
стань мені любою дружиною! 

- Л можу вийти за тебе, але з 
однією умовою, - відповіла вона. 
- Не стримуй і не картай мене, що 
б я не чинила. Пристаєш на цю 
умову, і я - твоя дружина. 

- Авжеж, пристаю! - згукнув 
щасливий цар. 
Юна красуня стала дружиною 

царя Шантану. Обоє нестямно ко
хали одне одного й не помічали, як 
летять дні, тижні, місяці й роки. У 
них народилося семеро синів, але 

дружина щоразу відносила ново
народжене немовля до річки й ки
дала в бурхливі хвилі. Шантану 
бачив те, але мовчав - боявся 
втратити кохану. Та коли й з вось
мим сином-немовлям дружина 

метнулася до річки, Шантану все 
ж не витримав і наздогнав її: 

- Не губи безневинної дитини! 
Хто ти, що так безжально позбав
ляєш життя моїх синів? Схамени
ся, не бери на душу неспокутиого 
гріха! 
Дружина прибрала своєї справ

жньої подоби й мовила: 
- Ти хочеш знати, хто я? Тоді 

знай - я річкова богиня, втілення 
Небесної Г анrи, мати восьми на
півбогів, які через прокльон муси

ли жити на землі. Л стала твоєю 
дружиною, щоб сповнити божий 
замір- зняти той прокльон, бо їх
німи батьками могли бути лише 
ми двоє і ніхто інший. Я позбавля-

Степан НАЛИВАЙКО ·~· ХШІШСН IПдDRriRR 



ла дітей земного життя і вже вря
тувала сімох наших синів. Але 
восьмого не встигла, бо ти завадив, 
тож він і лишиться при тобі. Назо
ви його на мою честь, рости його -
він стане могутнім воїном. А зараз 
я назавжди полишаю тебе, бо ти 
порушив дане слово. 

Мовила так річкова богиня і 
зникла. А невимовно засмучений 

цар повернувся з немовлям до сво

го палацу й назвав сина taнtany
тpa "Син Г анrи". А що інша назва 
Г анrи - Anata, то його називали й 
Anatanyтpa "Син Апаrи" або 
Anateя "Апажин". Потім, коли він 
виріс і став могутнім воїном, його 

назвали й Бгіш.ча - "Кого боять
ся (вороги)", "Грізний". 
У цьому індійському міфі чи

мало точок дотикання з Украї
ною. Зокрема, воїнське ім' я Бгіш
.ча відповідає українському пріз
вищу Буш.ча, де bhish (синонім 
bhaya) споріднене з укр. боятися. 
Оскільки в Україні прізвище Бу
ш.ча має і різновид Бучма, то 
можна згадати озеро Буч.чани 
(Буш.чани) на Житомирщині, за 
переказами, судноплавне колись. 

Імені Бгіш.ча відповідає інше во
їнське ім' я - Бгіш.ча".а, тотожне 
українському прізвищу Буш.ча
".а. Його мав цар, батько Рукміні, 
дружини Крішни, ім' я якої спо
ріднене з латиським прізвищем 

Ру"..чане. А божества Кришень і 
Вишень знає "Влес-книга", різні 
імена Крішни і його старшого 
брата рясно відбиті в українських 
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прізвищах і назвах, про що вже 

писалося. 

Дід Бгішми мав ім'я Пар'яшра
вас, тотожне нашому Переяслав. 
Тільки в нас назву його виводять 
від переяти славу, а в Індії воно 
означає "Багатославний, Пресла
вний". Внука брата царя Шан
тану звали Бгурішравас, а це ім' я і 
собі тотожне українському імені 
Борислав, відбитому і в назві су
часного міста на Львівщині, і в 
імені відомого сучасного поета 
Борислава Степанюка. Тільки в 
нас, знову-таки, його виводять від 
виборювати славу або славний у 
битвах, а в Індії воно означає, як 

і Пар'яшравас, "Багатославний, 
Преславний", що, звичайно, ближ
че до істини. Бгурі в цьому імені 
також - імена Брахми, Вішну й 
Шіви, а ця трійця богів (трімурті) 
уособлює тризуб і відповідно пра
ве, ліве й середнє вістря у ньому. 
Тож ім'я Бгурішравас-Борислав 
може означати й Брах.чослав, 
Вішнуслав, Шівослав, або Родо
слав, бо Шіва - спадкоємець ве
дійського Рудри, тотожного сло
в'янському Родові. 

І в дренляпській легенді, і в ін
дійському міфі задіяний прокльон: 
у легенді княгиня (пані) прокли
нає річку (озеро), в якій втопився 

її малий син, і вона пересихає, а в 
епічному міфі Небесна Ганга (ча
сто уособлює і символізує Молоч
ний Шлях) через прокльон спу

скається на землю, стає річковою 
богинею, а тоді прибирає подоби 
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земної жінки, щоб вийти заміж за 
царя Шантану, народити з ним 
вісьмох дітей, покидати їх у річку і 
в такий спосіб повернути на небеса 
вісьмох напівбогів. Втім, і Бгішма 
завершив своє життя через про

кльон. Він колись у дружини зве
деному брату викрав трьох царі
вен, але одна з них, як виявилося, 

вже була заручена, тож її відпус
тили. Але жених-цар не прийняв 
її, мовляв, вона побувала в палаці 
іншого царя і зганьбила себе. І тоді 
дівчина-царівна прокляла Бгіш
му, якого вважала призвідцею 
всіх своїх лих. 

Прокльон фігурує в епічній 
оповіді з "Рамаяни" про країну 
Дандаку, якою правив цар Данда: 
він закохався в доньку верховного 

жерця Шукри й силоміць викрав 
її, за що батько дівчини прокляв 
царя і його царство занепало. 
Прикметне те, що квітуче місто 
Дандаку засвідчують у Нриму-Та
вриці автори 11 й lV століть Птоле
мей та Амміан Марцеллін, що ім' я 
Дапда із санскриту означає "Жезл, 
Скипетр", що індоарійське плем'я 
дапдарії "жезлодержці, кияни" 
фіксується античними авторами 
на берегах Південного Бугу та Ну
бані ще в середині І тис. до н.е., а 
назва Дапда/'іа - семантичний 
двійник назви Київ. 

Прокльон фігурує і в епічній 
оповіді про царя Я яті та п'ятьох 
його синів. Яяті мав двох дружин, 
одну законну- брахманку Девая
ні, а другу потаємну - кшатрійку 
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Шарміштху, про яку законна дру
жина (теж, до речі, дочка верхов
ного жерця Шукри) до пори до ча
су не знала. Від обох дружин Яяті 
мав п'ятеро синів - двох від Де
ваяні і трьох від Шарміштхи. Но
ли розкрилося, що в царя є і пота
ємна дружина, тесть прокляв мо

лодого ще царя на довічну ста
рість, сказавши, втім, що він змо

же стати молодим, якщо котрийсь 
із його синів візьме собі його ста
рість, а натомість віддасть свою 
молодість. Яяті звертався до кож
ного сина з цим проханням, але 

четверо старших синів відмовили 
йому, і Яяті їх прокляв. Лише 
наймолодший син Шарміштхи -
Пуру змилувався над батьком і 
віддав йому свою молодість. Тися
чу років Яяті насалоджувався 
життям, а тоді повернув синові 

молодість, а на віддяку посадовив 
на трон, хоча традиційно його мав 
посісти найстарший царський син 
У цьому романтичному й пов

чальному міфі, що став темою для 
безлічі художніх, мистецьких і му
зичних творів, є низка цікавих мо

ментів. По-перше, імена п'ятьох 
синів Яяті відДеваяні й Шарміш
тхи - Яду, Турвашу, Any, Друх'ю 
та Пу ру - тотожні назвам п'яти 
племен, згадуваним ще у ведах -
яду, турвашу, any, друх'ю і nypy. 
По-друге, Яду, старший син Де
ваяні та Яяті, став родоначальни
ком ядавів, тотожних літописним 

ятвяга.м, ятвязі. Бо як індійські 
ядави щодо себе мають іще назви 
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сатвати й данави, так і ятвяги, 
яких відносять до балтійських 
племен, щодо себе теж мають дві 
інші назви - судовити (судова) і 
дайнови (дайнова). Зрозуміло, що 
така потрійна відповідність, з од
ного боку, не може бути випадко
вою, а з іншого - засвідчує, що 

ведійські племена не тільки жили 
в Давній Україні, а й брали безпо
середню участь в етногенезі бал
тійських і слов' янських народів, 
серед них і українського. В різних 
ареалах України (на Волині, Ль
вівщині, Рівненщині, Чернігів
щині) засвідчені назви Ядути, 
Ядутин, Ятва, Ятвіж, Ятвяги, 
Ятвязь, і нині побутують прізви
ща Ядута-Єдута, Ядутенко-Єду
тенко. Є вони в Білорусії, Прибал
тиці, Польщі. Польське жіноче 
ім'я Ядвіtа має безпосередній 
стосунок до ятвягів .. 
Міф про царя Яяті цікавий і 

тим, що назви п'яти ведійських 
племен, тотожні іменам п'яти си
нів Яяті, відповідають назвам 
балтійських і слов' янських пле
мен, які ще в літописні часи роз

міщувалися фактично поряд. Як
що ядави тотожні ятвягам, то по 
сусідству з ними жили туровці, 
співвідносні з ведійськими тур
вашу, ану співвідносяться з анта
ми, др ух 'ю - з дреговичами, дрег

вою. Показово, як цар Яяті про
кляв Друх'ю, коли той відмовив 
батькові у його проханні: "Ти зі 
своїм родом підеш у місця, де єди
ним засобом пересування буде 

розділ І 

човен або пліт, а сам ти будеш у 
своєму племені не царем, а лише 

ватажком". Що дивовижно точно 
характеризує ареал, на якому лі
тописи застають дреговичів. Та й 
древлян. 

Ведійське плем'я nypy відпові
дає полянам (санскр. риги "всі; 
плем'я, народ" тотожне грецькому 
poli "багато"). В індійському міфі 
Пуру протиставлений своїм бра
там, отже, й плем'я nypy протиста
влене їхнім племенам: він наймо
лодший, єдиний зважив на бать
кове прохання, посів царський 
престол. А в давньоруських літо
писах відчутне протиставлення 

. ' 
полян Іншим слов янським племе-

нам. Полянам, на противагу, ска
жімо, сіверянам чи древлянам, 

властива мирна й лагідна вдача, 
шанування батьків, вони мають 
шлюбний звичай, а не викрадають 
собі дружин на "бісівських ігри
щах" тощо. 'fУрвашу-туровці біль
ше тяжіють до ятвягів, у них 
спільні батьки. А дреговичі, поля
ни і анти й собі близькоспорідне
ні, бо в них теж спільні батьки. А 
загалом вони братні племена, бо в 
них спільний батько-воїн-цар, хо
ча матері різні. 
Іншими словами, міф про царя 

Я яті й п'ятьох його синів на міфо
логічному рівні підтверджує бал
то-слов'янську єдність, яку давно 
обстоюють найбільш компетентні 
й авторитетні вчені. Справді-бо, 
матері у п'ятьох братів різні, але 
батько - спільний, він - кшат-
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рій, походить із воїнського стану. 
Матері ж належать до різних со
ціальних верств: Деваяні, мати 
Яду й Турвашу - брахманка, зі 
жрецького стану, Шарміштха, ма
ти Ану, Друх'ю та Пуру, з воїнсь
кого. А саме між брахманами
жерцями і воїнами-кшатріями то
чилася постійна боротьба за вер
ховну владу. 

За соціальним статусом брах
манка Деваяні стоїть вище від 
кшатрійки Шарміштхи. Проте 
шлюб брахманки з кшатрієм, як у 
Деваяні з Яяті, не схвалюють ін
дійські приписи - пошлюбники 
мусять належати до одного сус

пільного стану. А шлюб брахман
ки з кшатрієм небажаний. І нав
паки, шлюб Яяті й Шарміштхи 
природніший, хоч обоє і не відбу
ли належного весільного обряду. 
Бо вони належать до одного стану. 
Отож виходить, що ведійські 

племена any, др ух 'ю і пур у -
кшатрійські, вони належать до 
воїнського стану. А яду й турва
шу- напівжрецько-напіввоїнсь
кі й належать до кшатрійсько
брахманського стану. Іншими , . 
словами, слов янсью племена -
воїнські, кшатрійські, а балтійсь
кі - жрецько-воїнські. Цим до 
певної міри можна пояснити, чо
му саме балтійські племена най
довше опиралися християнству, 

чому проти них здійснювали по
ходи вже схристиянізовані київ
ські і галицько-волинські князі 
(ТРС, 51-57). 

Переказ із Межирічки на Жи
томирщині мовить, що 1\нягиня з 
сином пливла на кораблі по дав
ній річці Шипіпь, яка єднала 
Черняхов із береговими селища
ми Тетерева. Паралельно Ши
пінь-ріці текла інша річка- між 
ними й розташоване селище Ме
жирічки. У плані по течії Ши
пінь-ріки було озеро, яке потім 
стало болотом Краспобор".а -
назва у жіночому роді свідчить, 
що це колись була річка, а не озе
ро чи болото. 
На цій Шипінь-річці дитина й 

потонула, течія винесла вже без
живне княжа на сіножать, а мати
княгиня невтішно заголосила й 
спересердя прокляла річку: 
Де ішла вода, щоб очерет аарос, 
Щоб піс".о.м все аапесло, аа.мило, 
Бо пе.ма вже .мого сипа ... 
Але що ж може означати назва 

Шипіпь? Можна припустити, що 
ця назва не вигадана і що вона 
двокомпонентна, оскільки непо
далік є річка /рпіпь, колись суд
ноплавна, яка розмежовувала 

древлянські й полянські землі. В 
обох цих назвах наявний компо
нент -піпь. Наявність компонен
та піпь у двох річкових назвах, 
нехай одна з них і легендарна й 
не зафіксована, дозволяє припу
стити, що він, найімовірніше, оз
начає "ріка" або "вода". А якщо 
так, то в якій мові? Відповідь од
нозначна - в індійських. 3ва-
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жаючи на могутній індоарійсь

кий пласт в Україні загалом і на 
Житомирщині зокрема, пінь ціл
ком можна пов' язати із санскр. 
рапі "вода, річка". Тоді пінь у 
назвах Ірпінь і Шипінь означати
ме "ріка". Але чи є інші факти, 
що підтверджують це? 

Є. Геродот ще в V ст. до н.е. оз
начує дві нинішні річки - Пів
денний Буг і Нубань - однаковою 
назвою Гіпаніс. Впадає в око фо
нетична подібність назв Кубань і 
Гіпаніс, особливо компонентів 
бань і пані (без грецького закін
чення с). Південний Буг і Нубань 
у давнину називалися однаково, 

тобто й давня назва Південного 
Бугу містила компонент бань, пані 
чи пінь. У сі вони - пінь в Ірпінь та 
Шипінь, бань у Кубань, пані в Гі
паніс - різновиди слова, спорід
неного з санскр. рапі "вода, ріка". 
І те, що в деяких переказах Нняги
ню названо Пані, може бути від
лунням давніх уявлень про пані
воду-ріr;,у. Гіпаніс (Гі+пані) і Ку
бань (Ку+бань) етимологічно то
тожні, у них спільне походження 

й однакове значення. Тож назви 
обох давніх річок - Гіпаніс-Пів
денний Буг і Гіпаніс-Кубань- оз
начають Бичі Води, Биr;,-ріr;,а. Де 
Гі та Ку споріднені з санскр. go, gu, 
gаи "бик, корова". Навіть в укр. 
r;,овбаня, як на нас, баня означає 
"вода", а r;,ов "бик" (пор. англ. 
cow), як і в назві річки на Івано
Франківщині - Калабаня -
"Чорна вода", "Чорна річка". А 

розділ І 

Чорних річок на Закарпатті і При
карпатті, в інших ареалах України 
надзвичайно багато. 
Чи відбите пінь іще десь в Укра

їні? На Закарпатті є річка Пиня, 
утворена злиттям Малої й Великої 
Лині, яка має варіанти Пеня й Лі
ня. В тому ж ареалі потоки Ланьо
ва (Панів), Паніїв і Пінr;,а. Річка 
Пинянr;,а - на Дніпропетровщині, 
Піна - на Сумщині, де й с. Пінян
r;,а. Тож річкові назви на Піп, Пан, 
Пен засвідчені у басейнах Дніпра, 
Дністра і Дунаю. 

Цікавою в світлі цього видаєть
ся назва Ірдинь, що її мають дві 
річки на Черкащині, де й населені 
пункти Ірдинь та Ірдинівr;,а. У цих 
назвах бачимо те ж Ір, що й у наз
ві Ірпінь. І якщо Ір в обох назвах 
однакові, тотожні, то й динь в Ір
динь може означати те саме, що й 
пінь в Ірпінь. 

І справді, санскрит знає слово 
dапи (іран. dап) "ріка, потік", зга
дуване ще в "Ріrведі" й відбите в 
назвах українських річок - Дон, 
Донець, Дунай, Дністер, Дніпро. 

Підтримують це міркування інші 
форми назви Ірдинь: Ірдень, Рдень, 
надтоJrdеп і Єрдан, які відразу на
віюють на згадку біблійну річку 
Йордан (різновид назви - Вар
дан). У Ниєві між Десною і По
чайною є річка Йордансма, на 
Полтавщині- Іорданr;,а (Йордан
r;,а, Йорданська, Ярданка, Яр
дань), лівий рукав Дніпра, нині 
затоплений Кременчуцьким во
досховищем. На Полтавщині і річ-
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ка Вердин (басейн Псла), очевид
ний двійник назв Ірдин, Ірдинь. 
Тоді до ряду річок Ірпа-Верпа, Ір
пінь-Вірпінь стає і Ірдин-Вердин. 
Струмок Берепуть у Чернігові має 
й варіант Верепінь, з чого вихо
дить, що путь тотожне пінь, що й 
путь означає "вода, ріка". І це під
тверджує санскрит, який пояснює 
рапі "вода" як "те, що п'ють", "що 
придатне для пиття" і зводить сло
во до дієслівної основи ра "пити". 
Тобто виходить, що річкові назви 
на путь можуть мати й форми на 
пінь - і навпаки. 

А оскільки на означення Дні
пра засвідчені назви Вар, Варож, 
Варух, де Вар означає "Бик, Са
мець", то й назва Верепуть-Вере
пінь означає "Бик-ріка", як і наз
ви Дніпро, Дністер, Кубань, Гіпа
ніс- Південий Буг та Епсажпей на 
ньому- теж означає "Бик-ріка", 
"Бичі води". Тобто й назви Ірпа
Верпа, Ірпінь-Вірпінь, Ірдин-Вер

дин й подібні їм мають це саме 
значення. А оскільки назва Ірпінь 
має і форму Орпень, то сюди, пев
но, долучаються і назви з початко
вим Ор, скажімо, річки Оршиця та 
Оршинпа на Київщині, яким, оче
видно, тотожні Оржиця й Оржин
па. Річка Оржиця (притока Сули) 
є на Полтавщині, де й селище Ор
жиця. 

Ір бачимо в назвах українських 
річок Ірдинь на Черкащині (2) та 
ІрІU,ія, Ірва на Тернопільщині й 
Ірванець на Чернігівщині, дві Ір
шиці, Ірша й Іржавпа на Жито-
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мирщипі (там же нп Ірша й Ір
шансм), вісім Іржавців на Київ
щині, Чернігівщині та Полтав
щині, Іршава на Закарпатті, Ірпа 
й Ірпиця на Чернігівщині, Ірпінь 
на Київщині та Житомирщині, 
яка має зафіксовані форми Ір
пень, Орпень, Рпень, Ропін, Рупін, 
Вірпінь. Останній факт наштов
хує на думку, що до ряду річко
вих назв на Іра стають і річкові 
назви на Вір, Вор, Вере: Верпа 
(Житомирщина, де й с. Верпа), 
Вереп, Верепуть, Вертеча, Бере
соч, Вересня, Ворспла тощо. Існу
вання на Чернігівщині назви Ір
па, а на Житомирщині Верпа, а 
для назви Ірпінь - форми Вірпінь 
свідчить, що ці назви мають 

спільне походженя і однакове 
значення, тобто вони етимологіч
но тотожні. І коли розглядаються 
назви на Ір, то неодмінно треба 
зважати, що вони можуть мати 

форму і з початковим в чи й г 
(пор. Ужань-Вужань-Гужань). 

У Далмації є острів Шіпан, а 
далжати - іллірійське плем'я. І 
якщо замість гіпер-супер у назві гі

пербореї підставити супер, то буде 
супербореї. У свою чергу, якщо за
мість супер підставити тотожне йо
му су, то назва звучатиме субореї, 
сувореї, а оскільки су може мати й 
форму гі - то гібореї, гівореї, гіжо

реї. Тобто виходить, що субореї -
ті ж сівери, а гібореї - ті ж піжери. 
Таким чином, субореї-сівери вия
вляються тотожними гібореяж-пі
жераж. 
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4. Дивип, Димип, Дівошип 

На Липлянщині, Олевщині, 
· Черняхівщипі знають переказ про 
Княгиню-Пані та її малого сина 
іноді з істотними подробицями, 

як, наприклад, з Берестків-Ли
плянщини, буцімто княгиня зве

ліла закрити джерела-животоки 
залізною сковородою, і річка змі
ліла, заросла болотом-травою. Або 
істотна деталь із Великого Дивли

на, що княгиня з сином пливла до 

церкви в Вереr;,одовичі, тобто Біло
коровичі. Останнє уточнення до
зволяє пов'язати княгиню-пані з 
богинею Дівою, поклоніння якій 
рясно відбите по всій Україні в 
назвах річок, гір, скель, пагорбів і 

населених пунктів. І назва Відоr;,о
ровичі підтверджує цю думку, бо 

чоловіком індійської Діви-Деві 
"Богині" був Шіва, їздова тварина 
і уособлення якого - білий або 
сивий бик. Тому зрозуміло, що йо
го дружина мала асоціюватися з 

білою коровою. "Язичницькі" наз
ви Водосів, Водосівr;,а й Стрибіж і 
собі підтримують таке міркуван
ня, бо інше ім'я Шіви, "скотьєго" 
бога в індійській міфології - Вріш 
"Бик". А воно тотожне імені Вдес
Ведес-Водос у давньоукраїнського 
"скотьєго" бога, яке теж означає 
"Бик" і яке після охрещення Русі 
прибрало форми Вдас-Удас-Вда
сій на означення християнського 

покровителя худоби. Ці факти до
зволяють і сам образ княгині-пані, 

і переказ про її потонулаго сина 

розділ І 

віднести ще до язичницького пла
ста вірувань, бо є різні іпостасі бо
гині Діви - одні добрі й прихиль
ні до людей, інші- грізні, похму
рі, яким приносили й людські по
жертви. Одна з таких грізних іпо
стасей богині називалася Каді 
"Чорна", у зв'язку з чим до назв 
Водосів, Водосівr;,а і Стрибіж, Ді
вошип, Дівочr;,и, Дивип і Ведиr;,ий 

Дивдип стають і інші назви Жито
мирщини: Кадепсьr;,е, Черпявr;,а, 
Черпяхів і Чорпорудr;,а, Карабачип, 
Карабчиїв і Kapanьr;,a (бо r;,apa теж 
"чорний"). Не виключено, що до 
цього ряду приєднуються і 6 ту
тешніх Кадипівоr;,, Кадипавичі й 
Надиповий Гай. Зазначимо, що ріка 
Каді "Чорна" є в Індії, що друга 
назва священної річки Ямуни -
Кадіпі, а ще одна - Кадіпді "Ка
ліндина", Кадіпдаr;,апья "Дочка 
Калінди", де Кадіпда - гора, від 
якої починається річка. Інші фор
ми назви Ямупа - Джамупа, 
Джампа, Нмпа, у зв' язку з чим при
вертає увагу назва Нмепець на Жи
томирщині (Ємільчинський р-н). В 
індійській міфології ім' я Кадіпі 

має дочка Сур'ї-Сонця і одна з 
дружин Крішни, імена якого ря
сно відбиті в українських прізви
щах та назвах і якого знає "Веле

сова книга". Ім' я Каді має і Шіва, 
і його дружина, поклоніння якій 
відбиває і знамените ім' я Кадідаса 
"Відданий Калі", що його мав зна
менитий санскритський поет V 
століття, твори якого перекладали 

Гнат Хоткевич і Павло Ріттер -
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перший український санскрито
лог. Лише на Житомирщині є 3 
річки Чорна, а ще Чорняn1'іа, Чер
няв1'іа, Черпич1'іа, Чорподуб. 

Остання назва цікава тим, що 
компонент дуб може пов'язувати
ся не зі словом дуб, бо принаймні 
незрозуміло, що воно таке за диво 
чорний дуб, а з індійською дієслів
ною основою dиЬ "тонути, порина
ти, потопати", звідки dиbava "гли
бина" й сучасні dиЬЬі "водолаз, 
пірнальщик" і рапdиЬЬі "підвод
ний човен" (досл. "поринач у во
ду"), де рап якраз і є те рапі "во
да", про яке мовилося попереду. У 
такому разі підтверджуються сло
ва літописця про те, як під час хре
щення бога Перуна топили, а кия
ни гукали: "Видибай, боже!", що 
нібито мало означати - "Випли
вай, боже!". Справді, якщо дуба
ти, близьке нашому топити, оз
начає "тонути, поринати", то виду
бати має означати "випливати, 
виривати". Недарма й місце, де ні
бито Перун пристав до берега, наз
ване Перунова Ріпь, де ріпь може 
споріднюватися з українською ос

новою рип, наявному в дієсловах 
порипати і вирипати. Згадаймо 
класичне Шевченкове: пепаче чо
вен в сипім .морі то вирипав, то по

топав. Де потопав цілком замі
нюється словом поринав, а вирипав 

- словом витопав. Утім, на моєму 
рідному Рівненському Полісеї по
бутують і слова видубитися, адуби
тися у не зовсім зичливих поба
жавнях на зразок: щоб ти здубив-
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ся, а адубилося б вопо, Я1'і да.м, то 
видубишся тощо. Проте вони, схо
же, споріднені з усе ж і досі загад
ковими фразеологізмами дати ду
ба, врізати дуба. А адубитися тут 
означає не "втопитися, потонути", 
а "загинути, померти". Хоча й не 
виключено, що й вони якимось, не 
зовсім зрозумілим чином пов'яза
ні з водою. Цікаво, що значення 
тонути в сучасній мові хінді, лек
сика якої на 75 % санскритська, 
передається дієсловами dиЬпа (-па 
- показник інфінітива) і dиЬ jапа 
(досл. "пірнувши, піти"), топити 
- dиЬопа, а топитися (тобто кін
чати життя самогубством) 
складними дієсловами dиЬ тата, 
dиbkar тата, дослівно "пірнув
ши, поринувши, померти", де таr
па відповідає укр . .мер-ти. Тобто 
український фразеологізм щоб ти 
адубився цілком міг первісно озна
чати щоб ти втопився, а вираз да
ти дуба може означати дати пур
ця, пірпути й ne випірпути. А наз
ва річки Чорнодуб може означати 
Чорповода, хоча б у тому розумін
ні, що ця річка небезпечна і в ній 
тонуть люди й худоба. Вона, до ре
чі, притока річки, яка має назву 
Глибіч1'іа, а та, в свою чергу, прито
ка Тетерева, назва якої, вважаєть
ся, походить від птаха тетері. Сан
скрит знає птаха tittira, але це сло
во там означає "куріпка". 
На Житомирщині є Ви1'іів, Ви-

1'іів1'іа й Вичева, Свипобичі, Вулів 
(пор. англ. bиll "бик") і Гошів 
(іран. гош, гуш "бик", звідки й 
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гушт "м'ясо", первісно ~~:оровипа, 
воловина), Білошиця, Біло~~:орови

чі, Карвипів~~:а, Коровищі й Вели~~:і 
Коровипці, дві Волиці, Турова, Ту

ровець і Турчип~~:а, Усове, Усолуси, 
Волосів і Волосів~~:а. А найголовні
ше - невеличка річка Госира в 
Любарському районі, де й села 
Бичева та Вели~~:а Волиця. І де, до 
речі, й села Вели~~:і Деревичі, Мала 

Деревич~~:а, Корост~~:и, річка Дере
вич~~:а й Горопаї. А ще село Авра
тип, назва якого може спорідню

ватися з іран. оврат, aypam "жін
ка", при тому що на Житомирщи
ні засвідчені й назви Дівошип і Ді
воч~~:и, Дивип і Вели~~:ий Дивлип. А 
про роль і значення Бика-Тура в 
уявленнях давніх українців та ін

ших народів, зокрема, індійців, 
вже писалося (ІТУ, 21-28, 29-42). 

5. Деякі інші назви по темі 
з індоарійським 
забарвленням 

Госира (варіанти: Осира, Госи
ра; Осирсьпе торфовище) на Жи
томирщині - притока Случі (бас. 
Горині-Прип'яті). Кілька слів 
про неї. Ця невеличка річка ціка
ва кількома аспектами. Спорідне
ним із цією назвою може бути по
тік Госелів на Закарпатті, прито
ка Тур'ї (бас. Ужа-ТИси, там і мі
сто Тур'ї Ре.мети), бо тут, як і на 

Житомирщині, маємо річки Уж і 
Тур 'ю. Взагалі назви Житомир
щини часто мають своїх закар

патських двійників. Скажімо, на 

Житомирщині село Гошів, а на 
Закарпатті - потік Гошовець (де 
й село Торупь) і потічок Гошівце
ва. Село Гошів в Овруцькому ра
йоні, де й інші цікаві назви: Під
бичі й Усове, Сирниця і Сирпівщи
па, Велипий і Малий Кобилип, Лу
чаппи і Лупішпи, Дівошип і Маг
дин,, Верпа і Соропопепь, Хайча, 
Деревці, Кирдапи, Гептари, Лич

.мапи, Норипсьп, Коптівщипа, Гу
пичі, Хлуn.ІLЯnи, Олепичі, Чере
пин,, Шоло.мпи, Збрапьпи. 

Gokshira (go "кopoвa"+kshira) у 
санскриті - "коров'яче молоко", 
санскр. kshira (хінді kshir) означає 
"молоко" (СРС, 181, 196), тобто 
виявляється певний семантичний 
зв' язок із укр. сир, який і робиться 
з молока. У давніх індійців термі
ном папчат'ав'я "п'ять коров'ячих 
харчів" означувалнея 5 продуктів, 
які дає корова: молоко, сир, масло, 

гній і сеча. Вони вважалися свя
щенними, наділеними магічною 

очисною силою і широко задіюва

лнея в ритуалах. Тому невипадко
вими видаються назви Сирниця і 
Сирпівщипа в тому ж Любарсько
му районі, де й річка Госира. Ін
дійські джерела знають річку Кші
раваті "Молочниця", в українсь
кій інтерпретації - "Сировиця". 
Потік Сировиця є на Львівщині 
(бас. Дністра), річка Сирова - на 
Закарпатті (бас. Ужа-ТИси), Сиро
ватпа й Сирець - на Сумщині ( Си
рець- і притока київської Почай
ни й частина Києва), Сирепь- на 
Рівненщині, дві річки Сириці -

розділ І .ІЧ. українська Індааріка 



на Херсонщині й 3апоріжчині, 
болото Сирувата в басейні Сівер
ського Дінця. А про "молочні" 
річки годі й казати. Річка Моло
чавr.а й село Молочr.и є, зокрема, й 
на Житомирщині. 

Ім'я Кшіраджа "Народжений з 
молока" має Місяць і світовий 
змій Шеша (пор. Шешори на При
карпатті), на якому в проміжках 
між твореннями світу відпочиває 
Вішну - бог-захисник землі і лю
дей, який уособлює в тризубі ліве 
вістря і якого "Велесова книга" 
знає під іменем Вишепь. Уособ
ленням змія Шеші є старший брат 
Крішни-Чорнобога - Баладева 
(хінді Бальдев) "Білобог" або "Мо
гутньобог", сьоме земне втілення 
Вішну (Крішна - восьме), імена 
його рясно відбиті в українських 
прізвищах, причому вони засвід
чені ще в боспорських паписах 
ІІІ століття із Сіндики біля Кер
ченської протоки. 
Дружина Вішну - богиня ща

стя, багатства й сімейної злагоди 
Лакюмі має імена Кшірабдгіджа й 
Кшіраджа "Народжена з Молока". 
Що сходить до міфу про те, як бо
ги-деви (нові боги) й асури (пер
вісні боги, старші брати богів-де
вів) сколочували Молочний оке
ан, аби повернути скарби, втраче
ні під час потопу. Одним із цих 
скарбів була Лакшмі, тотожна 
балтійській Лай ме і слов' ян ській 
Ладі- вона стала дружиною Віш
ну. Відомий ще з ведійськи:v.: qасів 
народ ушіпари мав другу назву 
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r.шірапапи "молокопивці", а їхня 
країна - Ушіпара. Що навіює на 
згадку Гомерові слова про кіме
рійців, що вони - .молоr.оїди. Вод
ночас r.шipanana, r.шipanan - по

судина для молока, глек. Індійсь
кий міф розповідає, що якось Дья
ус ( грец. Зевс), бог Неба, прийшов 
з дружиною у священний гай і по
бачив там чарівну корову Нандіні, 
сповнювачку всіх бажань - її му
дрець Васіштха отримав у дарунок 
від богів. 

- Поглянь, - мовив дружині 

Дьяус, - он пасеться чарівна ко
рова. Людина, скуштувавши її мо

лока, десять тисяч років не знати
ме недуг і старості. 
Дружина Дьяуса стрепенулася: 
- Є в мене чудова подруга, ца

рівна племені ушинарів, - і я хо
тіла б їй подарувати цю чарівну 
корову. 

І Дьяус, аби догодити своїй ло
тосоокій дружині. викрав у му
дреця Васіштхи чарівну корову. А 
той, повернувшися додому й не 
знайшовши її в священному гаю, 
впав у розпач, а потім силою зосе

редження з'ясував, хто скоїв цей 
злочин. Нечуваним подвижниц
твом Васіштха досягнув такої мо
гутності, що перевершив Дьяуса і 
прокляв його - той позбувся вер
ховної влади в небесному царстві 
й довгі роки мусив жити на землі 
як проста смертна людина (ТРС, 
82-92). 

Дьяус прославляється в "Рігве
ді" у парі з Прітхіві, богинею 3е-
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млі. Їхній нерозривний зв'язок 
виражається складним словом 

Дьявапрітхіві "Дьяус і Прітхіві", 
тобто "Небо й Земля". Це відбиває 
надзвичайно давнє уявлення про 
первісний устрій всесвіту. Небо й 
Земля - всезагальні батьки, поро
джувачі всього живого, вони -
первісна подружня пара, де Дьяус 
- Чоловік, Батько, Бик, Небо, а 
Прітхіві - Дружина, Мати, Коро
ва, Земля. Ця найдавніша ідея, по 
суті, вичерпує їхню ідеологію в 
"Рігведі". Дощ, що ним Небесний 
Бик-Дьяус зрошує дощем-сім'ям 
Корову-Землю-Прітхіві, і тоді на
роджується все живе. Дьяус і 
Прітхіві розглядаються як неви
черпні джерела життєвої сили, як 
ДВі ПОЛОВИНКИ КОЛИСЬ ЄДИНОГО Й 

нероздільного Всесвіту (ОБЛ, 53-
55). Індійська традиція на запи
тання, що виникло раніше - Небо 
чи Земля, першість віддає Землі. 

Образи Батька-Неба-Бика й 
Матері -Землі- Корови, що поро
джують усе живе на світі, мають 
типологічні паралелі в багатьох мі
фологіях і склалися ще в спільно
індоєвропейський період (деталь
ніше див. у статті про Полтаву). 
Саме ім'я Васіштха означає "Най
багатший, Наймаєтніший" і схо
дить до санскр. vasи "багатство, 
добро, статки", яке пізніше стало 
означати й "земля, держава" (СРС, 
571). Наше Василь й санскр. vasи
ra "багатий" - споріднені, грец. 
василеве-базилевс "цар" теж стає 
сюди. Наше побутове Вася цілко-
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вито відповідає санскр. vasи "ба
гатство, скарб". Давньоіндійські 
тексти відзначають ту особливість, 
що нащадки мудреця Васіштхи 
носили пасмо волосся на виголе

ній голові, тоді як нащадки інших 
мудреців носили таких пасем два і 
більше. Що навіює на згадку і за
порозьких козаків, і київського 
князя Святослава, і воїнів з країни 
Пали на панно у Венеції, і зобра
ження полонених хеттів на давньо
єгипетських пам' ятках - з такими 
ж самими "оселедцями". 
Тож назваГосира первісно ціл

ком могла означати "Коров'яче мо
локо", а щодо річки це могло мати 
семантику "Добра Вода, Доброво
да, Добро водка". У такому разі, Го
сира буде семантичним двійником 
гідронімів Супій "Добра вода" та 
Супоєць "Доброводка". А також 
СуджuлІ'іа, яка може споріднюва
тися з санскр. sи+jal, дejal означає 
"вода", а sи - префікс, який надає 
основному слову вищої якості. 
Тобто sиjal, отже, й річкова назва 
СуджилІ'іа, теж означає "добра во
да". У Пенджабі є річка Джелам, а 
в Криму біля Сімферополя - ручай 
Джольмап, де й населений пункт 
Джальмап (нині ПіоперсьІ'іе). До 
цього ряду, очевидно, стають і річ
ки Желе.мепів на Івано-Франків
щині, Желе.м 'яnІ'іа на Львівщині й 
Жалюпь на Сумщині. 
До ряду "добрих" стають й укра

їнські "медові" річки: МедвиnІ'іа й 
МедуnІ'іа (до речі, притока річки 
Молочної) на Київщині, МедуnІ'іа 
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й на Вінничині, Медувата на Чер
кащині тощо. Є і 4 болота Медова, 
які, судячи з назв у жіночому роді, 

колись були річками, причому три 
з них у басейні Азовського моря, 
де й річка Молочна з її знаменитою 
Кам'яною Могилою. Давньоін
дійські джерела знають річки Мад
гу~'>улья "Медовий потік" і Мадгу
діва "Медобожественна", Мадгу
.маті "Щедромеда" й Мадгувахіні 
"Медоноша" (пор. на Черкащині 
річку Золотоноша, яка має ін
дійського двійника Хе.мавахіні, де 
санскр. hета- "золото"). 

Чоповичі - смт на лівому березі 
Ірші (притока Тетерева), за 4.5 км 
від залізничної станції Чоповичі і 
за 25 км від Малина. Уродженцями 
Чоповичів є письменниця Лариса 
Письменна, художник С. А. Кири
ченко, доктор філософії М. В. Ду
ченко та ін. 

Територія, на якій розташова
ні Чоповичі, була заселена ще в 
IV тис. до н.е., про що свідчить 
неолітичне поселення тут. Упер
ше згадуються 1519 року як село 
Овруцького замку. Жителі його 
належали до так званої оІ'>оличної 
шляхти, яка займалася військо
вою справою, не мала кріпаків і 
земельних наділів і майже нічим 
не відрізнялася від селян. За Ли
тви, на початку XVI ст. чоповп
чани виділилися в категорію так 
званих зе.м 'ян, які на заклик кня
зя мусили "конно й оружно" да
вати "дві служби земські війсь
кові". Інших повинностей не ма-
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ли, але старости Овруцького зам
ку часто примушували їх нести 
замкову службу. 
В один ряд із назвою Чоповичі 

на Малинщипі стає річка ЧопівІ'>а, 
притока І рші (бас. Тетерева), на 
якій і стоять Чоповичі. Сюди ж, 
певно, стають і річки на Жито
мирщині- ЧабаІ'> у тому ж басей
ні Тетерева і ЧепелівІ'>а (Чепалів
~'>а) - в басейні Случі. З остан
ньою виявляють спорідненість 
річки з віддаленіших ареалів: Ча
пель ( Чепіль, Чепель, ЧепелІ'>а, Че
поль, Шепель) -у басейні Сівер
ського Дінця, Чепелиха на Черні
гівщині, Чепин на Львівщині, по
токи Чепелів, ЧепелівІ'>а на Закар
патті, водотік ЧепинІ'>а, Чопаше
вий Поті~'> і потік ЧоплашиІ'> на 
Івано-Франківщині. 
На Київщині є річка Чапець -

притока Вересні (бас. Ужа-При
п'яті). Як із річкою Уж пов'язу
ється річка Чапець, так і з річкою 
Уж, вже на Закарпатті, пов' язу
ється потік ЧопаІ'>ів, варіант назви 
якого - Шопа~'>ів. Що дає певні 
підстави залучити сюди річку Ша
пова (бас. Росі) на В інничині й бо
лото Шоп на Київщині (Обухів
щипа). У басейні Кальміусу є бо
лото Чапохо.ма, а Чапоху.ма (наго
лошене о) - стара назва села Фе
дорівка на Донеччині (СГУ, 601, 
610). З топонімів, які можуть сто
суватися нашої розмови, можна 
назвати відоме місто Чоп, села Чо
пове, ЧопілІ'>и й Чабель (Рівнен
щина). 
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Сюди ж стають: прізвище Чап
сьf>і, безпосередньо пов' язане з 
Житомирщиною- його мали гра
фи, які після Люблінської унії 
1569 р. володіли землями Миро
поля і мали тут заводи й фабрики. 
На l\иївщині зафіксовані прізви
ща Чаплю,. і Чапалов, на Рівнен
щині - Чоп 'я1>, Чопен1>о й Чоnе1>. 
Останнє прізвище навіює на згад
ку, що були й l\арел Чаnе1> - ві
домий чеський письменник і 
Бранко Чопич - відомий хорват
ський письменник, ім' я якого, до 
речі, перегукується з річкою Бра
ниця на 1\иївщині, ручаєм Бра
ничf>а на Чернігівщині (тут і село 
Браниця) і з потоками на Закар
патті - Бранища і Бранців. 

Назви Чоповичі, Чопів1>а, Чопо
ве, Чопіл1>и, Чапець, прізвища Чо
пенf>о, Чоn1>о, Чоп 'я1>, Чоnе1>, Чо
пич, Чаnе1>, Чапсь1>і тощо дозволя
ють виділити в усіх них основу 
Чоп-Чап і водночас засвідчують, 
що ця основа відбита не лише в 
східних, але й у західних і півден
них слов' ян. 
Що ж може означати чоп-чап у 

цих назвах і прізвищах? Зважаю
чи, що жителі Чопович належали 
до шляхти й несли постійну во
їнську службу, можна припусти
ти, що вони були пов' язані звійсь
ковою справою, а чоп відбивало 
якийсь їхній статус чи якусь їхню 
особливість, специфічність. Хор
ватське прізвище Чопич вочевидь 
утворене від терміна чопич, як і 

чопов, де ич та ов вказують на при-

розділ І 

належність до когось або чогось, 
вираженого словом чоп, яке, пев

но, відбивало якесь воїнське по
няття або означувало підрозділ 
війська. 
На слов'янському грунті досить 

складно підшукати військовий 
термін, бодай фонетично близький 
до основи чоп-чап. Але такий тер
мін ми знаходимо в санскриті -
chapa ( чапа, хі нді chap) "лук". Він 
творить терміни чапін "лучник, 

стрілець", чапаведа "лукознав
ство" - мистецтво виготовлення 
луків і стрільби з них, чападгіро
пан "натягування або згинання 
лука" тощо. Оскільки синонімом 
до чапа "лук" є дгануш, дганур, то 
й синонімом слова чапаведа є дга
нурведа. Чапа (чап) "лук" у сан
скриті означає і "райдуга", яка має 
інші назви індрачапа й індрадга
нуш, дослівно "лук (бога) Індри". 
Знак зодіака Стрілець у санскриті 
означується назвами Чапін "Наді
лений луком", "Із луком", "Луч
ний", Чаппані "Лучник", Чапад
гара "Лукодержець" (СРС, 209; 
HN, 88). Тож якщо виходити з ін
дійських мов, слідів яких в укра
їнських назвах і прізвищах не 
бракує, чап означає "лук" і тво
рить низку термінів і назв із зна
ченням "лучник, стрілець". У та
кому разі сербське прізвище Чо
пич означає "Лучник, Стрілець" й 
синонімічне прізвищу Лучич, а 
українське прізвище Чоп1>о - си
нонімічне прізвищу Луч1>о. Отож 
чопичі, чоповичі, чоповці - лучи-
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чі, лучники, а Чоповичі - Лучичі, 
Лучничичі. Тоді назва Чопов- Чопів 
виявляється семантичним двійни
ком назви Луць~'> (літописний Лу
чесьJІ>). Родова шляхта Ви го ва на 
Житомирщині - старий боярсь

кий рід, походив з Луцьк о- Во
линської землі, з лучан, лучичів. 
Виговські-Лучичі, бояри Овруча, 
мали спадкову власність Виговщи
ну ( 1631 р.). Документальна згад
ка, коли Кирик Лучич отримав 
грамоту від Сигізмунда І на зе
мельні угіддя тут датується 1541 р. 
Микола Брицун-Ходак, автор 

дослідження "Літописна земля 
древлян", вважає, що Чоповичі -
шляхетське село, назване за дав

нім воїнським родом Чопів-Чопо
вичів, сподвижників Мала Дре
влянського. 3 ними дослідник 
споріднює Ушчопів-Ущеповичів, 
які- ті самі Чопи-Чоповичі, тіль
ки з берегів Уші, бо Чопи-Чолови
чі були й на Ірші. І вважає прізви
ще Ущап і назву Ущапи давньо
слов' янськими, а не татарськими, 
як гадає дехто з дослідників, бо 
Чоповичі посилаються на ще дота
тарські дарчі грамоти (Л3Д, 262). 
Тож і назва Ушчапи може містити 
чап "лук", хоча русичі знали й та
ку зброю, як ощеп. 

Та чи правомірно пов'язувати 
назви ЧопівJІ>а й Чоповичі з луком? 
На Житомирщині бачимо річки 

ЛуJІ>авець, ЛуJІ>авJІ>а, ЛуJІ>овець, Луц.я, 
Лущавиц.я, Случ, притоками якої є 
чимало тамтешніх річок. По сусід
ству, на Київщині, - ЛуJІ>ава, Лу-

JІ>арець, ЛуJІ>ач, ЛуJІ>івJІ>а, ЛучJІ>и, Лу
чиц.я. Населені пункти Лучиця є 
на лівому й Лучисте на правому 
березі Случі, Лучин - на Калинів
ці, притоці Ірпеня, ЛучанJІ>и - на 
Словечні, а ще ЛуJІ>и, ЛуJІ>ішJІ>и, Лу

JІ>овець. На Житомирщині побуту
ють прізвища ЛуJІ>иша, Слуць~'>ий, 
Стрільчу~'>, СтрільченJІ>о, хоча не
має назв СтрілJІ>а, Стрілиця, як на 
Черкащині, Сумщині, Тернопіль
щині й Чернівеччині. 

Археологічні дані й писемні 
джерела свідчать, що основною 
зброєю воїнів-древлян були булава 
й лук і стріли. Про давніх воїнів
лучників досі живе пам' ять на Жи
томирщині: "луками стріляли в сі
чах давніх", "луками в старих вій
нах воювали", "списами й луками 
воювали в давні часи". М.Брицун
Ходак у своєму дослідженні від
значає, що в селищі Стрибіж і ни
ні живуть нащадки воїнського ро
ду Стріличів-СтрільченJІ>ів, ко
лись вправних лучників. Стріли
чі-СтрільченJІ>и жили на притоках 
ріки Світлиці, а з ними проживав 
ще один воїнський рід - Чуяни. 
Дослідник вважає покровителем 
їх Стрибога, що загалом слушно, 
але з невеличким уточненням. 

Стрибог насправді - покровитель 
усіх воїнів - і булавників, і луч
ників, і списників, і пращників, і 

самих князів. Недарма й "Слово о 
полку Ігоревім" називає русичів, 
тобто воїнів, Стрибожими внука
ми. Прикметнай назва Стрибіж, 
яка унаочнює цей зв' язок боже-
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ства з воїнською верствою. Жи
тель села Каленського розповів 
йому, що стріли колись робилися з 
дерева-куща свиді, свидипи, тож і 
назва села Свидя на Черняхівщи
ні, як на автора, воїнська. Свидя
свидипа- невеличке дерево-кущ, 

довговічне, міцне, його не бере 
шашіль, і з нього в давнину роби
ли стріли й зуб' я для грабель -
його багато росло під селом Ка
ленським. Калепичі, за якими й 
назва села Калепсь"'е - старі вої
ни, родова верхівка Древлянсько
го князівства, добре зналися на 
цій справі. 

Простежується зв'язок і з полов
цями, бо на Житомирщині засвід
чена назва Копча"'и й рід Копча.",ов
сь.",их, вочевидь пов' язані з поло
вецьким князем Кончаком. Копча
.",и-Михал.",овичі жили вс. Михай
лівка під Коростенем - рід бояр, 
шляхти околичної. Документи 
1692 р. згадують Василя і Григорія 
Кончаковських- гайдамаків пол
ковників Ловчинеького (укр. Лу
чипсь.",ий) й Палія (ЛЗД, 265). 
Прізвище Кончаковський воче
видь сходить до імені половецького 
князя Кончака, з дочкою якого, 
красунею Кончаківною, одружив 
свого сина оспіваний у "Слові" 
новгород-сіверський князь Ігор. 
Сестра Кончака - Гурапдухт бу
ла дружиною грузинського царя 

Давида Будівничого (1073-1125) 
й прабабусею знаменитої цариці 
Тамари (Тамар). І Кончак і Гуран
духт - внук і внучка половецько-
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го князя Шарукана, в імені якого 
компонент Шару означає "Стріла" 
( санскр. shara "стріла", первісно 
"очерет, комиш", з якого робилися 
стріли; відбите воно і в назві "Ча
ри-.",о.миші" - відомої збірки но
вел Олеся Гончара). Половці мов
но й етнічно тяжіють не до тюрк
ських, а до індоарійських народів, 
зокрема, до раджпутін - "індійсь
ких" козаків. Саме в раджпутін іс
нувала розгалужена система во

їнських родів, а назви деяких із 
них якраз і означали "лучники", 
"списники", "мечники" тощо. Са
ма назва раджпути сходить до 
первісного raja-pиtra "царський 

син". Це pиtra "син" ми й схильні 
вбачати в назві Пудреч"'а - річки, 
в якій потовув малий княжич із 

древлянськоїлегенди . 
І наостанок. Чеський історик 

Людвік Нідерле у "Слов'янських 
старожитностях" пише, що в VI ст. 
писемні джерела востаннє згаду
ють фракійців і що лише деякі їх
ні племінні назви збереглися в 
болгарів, зокрема, беси і сапи. У 
примітці Л.Нідерле уточнює, що 
назва беси збереглася в околицях 
Пазарджика, а шопів - біля Софії 
(СД, 63). 

Від себе додамо: беси й шопи 
згадуються разом, поряд, тож са

пи-шопи цілком можуть бути ча
пи-чопи, а беси - бехи, беци, а 

прізвища Чоп 'я,.,, Чопеп.",о, Чопе"' 
та Вех, Вес, Вец, Вець теж побуту
ють у сусідніх ареалах - на Жито
мирщині й Рівненщині. За 9 км 
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від Коростеня розташовані Вехи, 
село (й залізнична станція), перша 
згадка про яке датується 1545 р. 
'ІУт, як і біля Чоповичів, виявлено 
поховання доби міді, знаряддя 
праці доби бронзи й давні кур га
ни, а в нинішні часи село славить
ся художнім ткацтвом, майстри 

цієї справи на прізвище Бех не 
раз експонували свої вироби на 
різних виставках. Принагідно за
значимо, що в Польщі є воєвод
ства Бешув і Бихево, а на Полтав
щині - річка Бихів, ліва притока 
Групі (Грунь-Черкесу). 
На думку деяких істориків і 

дослідників, етнонім беси - інша 
назва печенігів. Карамзін етнонім 
беси ототожнює з етнонімом пече
піги (naцunar>u, беси, бісепи). Як
що так, то печеніги, як і половці, 
мовно й етнічно тяжіють до індо
арійських племен. А бес напрочуд 
близьке до тюрк. беш "5", а етно
нім печепіги теж містить компо
нент із значенням "5" (пече = 
санскр. папча "5"). 

Фастів - місто на річці Унава, 
правій притоці Ірпеня. Вперше 
згадане в історичних джерелах під 
1390 роком, час заснування неві
домий. Походження назви оста
точно не з'ясовано, вона вважаєть
ся загадковою і непрозорою на
самперед через те, що українських 
слів з початковим ф обмаль, а ті 
слова, які починаються на ф - або 
запозичені, або звуконаслідуваль
ні. Тому, вважається, що правиль
ніше читати не Фастів, а Хвастів. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Один із переказів пов'язує назву 
міста з фастівським полковником 
Семеном Палієм, який у бою ніби
то власноруч поклав сім сотень во
рогів, а потім ходив по місту й хи
зувався цим - хвастався. Проте 
тут виходить нестиковка, бо якщо 
полковник ходив і хвастався в 
цьому місті, то воно ще до нього 
називалося Фастів. "Славним мі
стом" назвав Фастів Тарас Шев
ченко. І, як на нас, поцілив у самі
сіньку десятку, бо назва Фастів, 
як побачимо далі, справді "Славне 
місто". 

За іншим переказом, назва по
ходить від слова хвіст "бунчук", 
бо нібито після розгрому половців 
тут залишилося багато хвостів
бунчуків. Проте писемні джерела 
не засвідчують у цих місцях таких 
подій, тож це пояснення - народ
на етимологія, яка пояснює незро
зуміле слово першим-ліпшим зро
зумілим і сучасним словом. Фа
стів. Інші дослідники зводять наз
ву Фастів до антропоніма Фаст 
(Хваст), яке в XI-XVII ст. побуту
вало в давньоруському і в українсь

кому іменнику. У систематизовано
му каталогу імен, укладеного ака
деміком І. І. Срезневським 1863 ро
ку, зустрічаємо імена Фауст, Фео
дор, Феодот, Феодул, сучасна фор
ма яких - Федір, Федот, Федул. 
Тому вважається, що ім' я Фауст, 
Фаост втратило звуки у-о й при
брало форми Фаст. Тому припу
скається, що при допомозі присвій
ного суфікса -ів від неї і утворено 
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назву Фастів. А вже від неї поста
ла назва Фастів-ка, що її має річ
ка, права притока Унави, на якій 
розташований Фастів (ТСУ, 369). 
Українська дослідниця Алла Но
валь додає подробицю, що в чесь
кій мові є слово упава "втома" і є 
слово хваст "бур' ян". Тому висно
вує, що назва Фастів прийшла із 
заходу- її приніс поселенець-чех 
Хваст, який прибув сюди століть 
шість тому. Тож дата заснування 
міста - десь XIV століття. 

І це пояснення має свої слабкі 
сторони. Насамперед сумнівно, 
що чоловіче ім' я може означати 
"бур'ян", а назва річки- "втома". 
У назві Упава бачимо суфікс ва, 
наявний у багатьох українських 
назвах (Іршава, Водава, Неретва, 
Моства, Полтва, Сипява), отож 
лишається основа Упа, відбита в 
річкових назвах Упява на Івано
Франківщині і двох - Упячка на 
Львівщині. Сюди ж стають і село 
Упіж на Івано-Франківщині, осо
бове ім' я Упєг ( Опєг), літописне 
місто Упепєж у Ниївській землі, 
назва якого споріднена з давнім 
слов' ян ським чоловічим іменем 
Упепєг. У колишньому Мглинсь
кому повіті згадується річка Упе
ча, ліва притока Іпуті, у цьому ж 
повіті було й село Упашеве. Пи
семні джерела XVIII ст. відзнача
ють, що в річку Ірпінь впадає без
ліч джерел, а в Унаву впадають 
річки, які витікають з бору, де ба
гато джерел або криниць (01\Н, 
169). Були імена Упета й Упята, 

розділ І 

є так звана упетицька археологіч
на культура і племена цієї культу
ри - упетицькі, названі за місце
вістю Упетичі під Прагою. Є давні 
чоловічі імена Упіслав, Упе.мир 
(Вупе.мир), Упегост (у Чехії було 
місто Упгощ), причому Упіслав то
тожне імені Болеслав і В'ячеслав 
(пор. польське Wif(ce "багато; біль
ше", рос. более). Тобто й yne озна
чає "багато, дуже, більше". Що за
свідчує виняткову давність назви 
Упав а. 
У Польщі було rданьське воєвод

ство Хващизпо. Неподалік москов
ського кремля колись було село 
Хвостова (Хвостовське). В пізніші 
часи побутувало прізвище Хвост 
(тисяцький московський), Хвостов 
Василь (воєвода), Бокей Хвостов
ський, воєвода Вовчий Хвіст. В той 
же час були імена Хв ал (воєвода), 
Вогухвал, Хвалибог, Хвали.мир. У 
поляків засвідчені імена Хвалеп
та, Хвалібуr, Хвалі.мір, Хвалєх, 

Хваліш, Хвалішув. Вони стоять в 
одному ряду зі словом хваст, звід
ки й хвастати, тобто хизуватися, 
хвалитися, прославляти себе, як і 
укр. хвалько, рос. бахвал тотожні 
рос. хвастун та укр. хизуп. Тож 
якщо поряд із високостатусними 
Слав, Хваліснували хвалько, бах
вал, то поряд із нині семантично 

заниженим хваступ цілком могло 
існувати й ім' я Хваст. Є місто Хва
липськ, Наспійське море колись 
називалося Хвалипсме, а народ 
хвалиси називався капгли - його 

' • u 
дехто пов язує з печеюгами и ку-
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манами-половцями, яким нібито 
й завдячує назвою місто Хва
липсьх:. А етнонім х:апгли безпосе
редньо стосується і половців, і 
раджпутів, що й не дивно, адже 
вони мовно й етнічно споріднені. 

У Раджастхані - країні раджпу
тів, індійських "козаків", було ко
лись князівство Kantpa, інакше 
Капrла. А 1\остянтин Багрянород
ний уХ ст., коли пише про пече
нігів, уточнює, що вони ще нази

ваються x:anrap. 
У світлі цього цікавий зв' язок 

Фастова з половцями, які залиши
ли по собі сліди: село Малополо
вецьх:е за 20 км від Фастова на річ
ці Субодь, притоці 1\ам' янки. Є і 
село Велих:ополовецьх:е, за 35 км від 
Сквири на річці 1\ам' янці. Село 
Половецьх:е є в Богуславському ра
йоні на 1\иївщині. Села Малополо
вецьке й Великополовецьке поєд
нує річка 1\ам'янка, а на Берестей
щині існувала історична Половець
х:а волость (ХІІІ-ХІХ ст.), яка 
увійшла в нинішній 1\ам' янець
кий район (райцентр Кам 'япець 
"Фортеця"), повністю українсь
кий, який на заході прилягає до 
Підляшшя, а на півночі - до Біло
везької пущі. У цій Половецькій 
волості були села Половці (нині 
Голя) й Половецьх:а (нині Піщат
х:а). Прикметно, що Малополо
вецьке під Фастовом стоїть на річ
ці Субодь, у назві якої Су семан
тично тотожне Упа в назві Упава, 
на якій стоїть Фастів - обидва 
слова, суфікс і слово передають од-
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не значення "дуже, багато, вкрай, 
винятково". Тож назва Субодь оз
начає "Добра Вода", якщо зважи
ти, що бодь - різновид водь. Саме 
для половецької мови властива мі
на в-6, що підтверджує раджпутсь
ко-половецьке ім'я Балвір "Могут
ній герой". Воно має і форму Бал
бір і точнісінько так відбите в ко
зацьких і сучасних українських 
прізвищах- Балвір, Бальвір, Бал
бир, Балбирепх:о. Гідронім Субодь у 
такому разі - семантичний двій
ник річкової назви Супій. 

Сама Сквира свого часу назива
лася Половеччипа. За документами 
кінця XIV ст. Сквира поряд із Яго
типом, Трилісами й іншими селами 
- власність 1\оримана, нащадка 
половецького князя 'fУгоркана, з 
дочкою якого, за літописом, 1094 
року одружився київський князь 
Святополк. 1390 року, коли більша 
частина українських земель опи
нилася під Литвою, литовський 
князь Володимир Ольгердович 
своєю грамотою підтвердив право 
володіти Сквирою та іншими зе
млями на південний захід від 1\иє
ва "Юрію Івантичу Половцю зе 
Сквири - Рожиновському". Тож і 
село Великополовецьке біля Скви
ри, і село Малополовецьке біля Фа
стова, і сам Фастів належали на
щадкам половецького князя 'fУгор
кана - Ружипсьх:им-Рожипсьх:им
Рожиповсьх:им, українсько-польсь
кої шляхти половецького похо

дження. Половці мовно й етнічно 
тяжіють не до тюркських, як досі 



вважалося, а до індоарійських на
родів. Що засвідчує і назва с,.вира, 
яка з індійських мов означає "Мо
гутня фортеця", і прізвища Ро
жинсь,.ий, Рожиновсь,.ий. Вони 
вважаються непрозорими і з тюрк
ських мов непояснимими, зате пе

реконливо пояснюються з індійсь
ких мов. Рожиновсь,.і - половець
кі князі, а шtяаь, цар в індійських 
мовах -радж, раджін, слов' янсь
ка форма яких - раж, ражин, а з 
українським оканням - рож, ро
жин. Звідки й Рожиновсь,.ий, Ро
жинсь,.ий чи Ружинсь,.ий ( польсь
ка форма). Терміни рож, рожин 
"князь, цар" відбиті в назвах на 
Броварщині Рожни, Рожнів, Рожі
в,.а, Ружин, які сусідують з назва
ми Цареве, Царів Яр, Цареве горо
дище (біля Рожівки), Княже горо
дище, Княжичі. Пагорби на Десні 
біля Рожнів (Броварщина) і досі 
називають то Половець,.і, то Кня
жі. Отож є всі підстави підійти з ін
дійською міркою і до назви Фа
стів. 

РікаХвостів,.а на Житомирщи
ні (бас. Случі-Прип'яті) має і фор
му Фастов,.а, тож вона прямо 
причетна до назви Фастів. Річка 
Фасточ,.а є на Сумщині (бас. Іво
ту-Десни). Фосен,.а (Хвасен,.а) на 
Житомирщині, знаходить двійни
ка аж на Новгородщипі (Росія) -
річку Хвоаан,.а, але це не дивно, бо 
колись туди переселилося багато 
древлян, особливо після силового 
навернення їх до християнства. 
На Новгородщипі й ріка Хвошня, 
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а притока Ірпеня - Хвосниця
Фосниця, водотік Хвош,.и й річка 
Хвощин,.а на Житомирщині. Ли
ше на І\иївщині маємо 7 річок Фо
са - назва має і варіант Хвоса, во
чевидь правильніший і давніший. 
А всього річок Фоса засвідчено аж 
26: на Тернопільщні - 1, Жито
мирщині, Рівненщині й Хмель
ниччині - по 2, Черкащині - 3, 
Чернівеччині - 4, Вінничині - 5. 
На І\иївщині ще є річка Фасів 
(Хвасів), притока Тетерева, і село 
Фасів. Звісно, що така кількість 
річок Фоса саме показова, вона 
має про щось промовляти. А це 
щось може означати одне: у цій 
назві приховується якийсь важли
вий соціальний, військовий чи ре
лігійний термін. 
Як бачимо, за назвами Фоса

Хвоса перед веде І\иївщина, а най
більше їх у басейні Росі: 
1) л. Росави л. Росі 
2) л. Росі п. Дніпра 
3) п. Росави л. Росі 
4) п. Росі п. Дніпра 
5) п. Росі п. Дніпра 
6) п. Росі п. Дніпра 
7) п. Роставиці л. Росі 
8) п. Торча п. Росі 

Отже, назву Фоса-Хвоса має 8 
приток Росі, а річка Сквирка, на 
якій стоїть Сквира - теж притока 
Росі. А оскільки Сквира пов' язана 
з половцями й один час називала
ся Половеччина, оскільки назва 
с,.вира знаходить пояснення з ін
дійських мов як "Могутня фор-

" о ... 

теця , лопчно припустити, що и 
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назва Фастів-Хвастів пов'язана з 
половцями (і це справді так) і що 
вона може мати пояснення з ін
дійських мов. Крім того, річка Фо
са-Хвоса тече і в селі Роставиця на 
Житомирщині (Ружинський р-н), 

чим теж перекидається місток до 
половців, Ружинських-Рожино в
ських, Фастова й Сквири. Привер
тає увагу, що одна Фоса на Київ
щині - притока Торчи, а інша Фо
са - на Вінничині, в селі Торііів 
(Тульчинський р-н). 

Село Фасова на Київщині (Ма
карівський р-н) завдячує назвою 
річечці Фоса-Хвоса, що тече через 
село. Тут бачимо невеличку фоне
тичну відмінність - міну а-о, з чо

го можна припустити, що Фастів
Хвастів могло мати варіант Фо
стів-Хвостів. У цьому ж районі 
ес. Ражів, Королівііа, Вишеград (і, 
до речі, й Наливайііівііа), Чорного
родііа на Ірпені. Селищу Макарів 
підпорядковане село Фасівочііа. 
Біля села Велиііа Фосня на Овруч
чині, якому підпорядковане село 
Мала Фосня, також знайдено зна
ряддя праці доби бронзи. 
У селі Фастівець за 1 О км від 

Фастова, виявлено 26 високих мо
гил-курганів, з яких ще 1845 року 
було розкопано 5, серед них відо
мий курган скіфських часів "Пе
реп' ят" (VI ст. до н.е.), в якій у ду
бовому саркофазі знайдено кілька 
скелетів, кістки коня, глиняний 

посуд, зброя тощо. У Васильків
ському районі є курган Переп 'я
тиха, згадуваний літописом під 
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1151 р. Тут теж знайдено багато 
посуду й золоті бляшки у вигляді 
крилатого грифона, залізну зброю, 
бронзове дзеркало й інші речі. За 
місцевою легендою, княгиня Пе
реп'ятиха в нічному бою помил
ково вбила свого чоловіка Пе
реп' ята, який повертався з похо
ду, подумавши, що то ворог. А 
вранці, побачивши свою помил
ку, заподіяла собі смерть. Воїни 
над ними насипали дві високі мо
гили. Курган біля с. Мар'янінки в 
народі назвали Переп'ятиха, а бі
ля Фастівця - Переп 'ят. У роз
копках Переп' ятихи брав участь 
Тарас Шевченко, а в Мар' янів ці 
народився знаменитий співак Іван 
Козловський. 
Таким чином, маємо варіанти 

назв Фоса-Хвоса, Фошііи-Хвоспи, 
Фосниця-Хвосниця, Фасів-Хвасів, 
Фастів-Хвастів, Фасточпа-Хвас
точпа, Фастовпа-Хвостівпа, Фо
щинпа-Хвощинпа, Фосенпа-Хво
сенпа-Хвозанпа. Цікава в цьому 
плані й річкова назва Квоса (бас. 
Тетерева) на Житомирщині, яку 
можна співвіднести з річковою 

назвою Свіс (Свеса, Свиза, Света) 
в бас. Івоту-Десни (пор. Унеча, 
притока Іпуті, Фастів на Унаві, 
Малопаловецьке на Субоді, Су
бодь=Іпуть, Унеча-Унава). Що 
дозволяє припустити для назви 

Фаса-Хвоса ще один різновид -
Квоса. Річка Хуса є на Сумщині 
(Хоружівка, рідне село Віктора 
Ющенка, нинішнього президента 
України). Там же й Хусь. 
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Тетерів (Тетеров, Тетер-,;,а) -
права притока Дніпра, тече на 
Житомирщині та Київщині, й од
нойменне місто на ній. Права при
тока Тетерева - річка Тетерів-,;,а, 
притока Тетерева й річка Тетерів
сь-,;,ий Стари-,;, у Києво-Свято

шинському районі Києва. Річка 
Тетеряч-,;,а ( Титиряч-,;,а) є на Чер
нівеччині (бас. Прута). На Жито
мирщині є населені пункти Тетір
-,;,а, Тетерів-,;,а й Тетерівсь-,;,е, село 
Тетерів-,;,а є на Черкащині. Таким 
чином, основний "тетерячий" ма
сив назв припадає на Житомир
щину, де маємо гідроніми Тетерів, 
Тетерів-,;,а й Тетерівсь-,;,ий Стари-,;,, 

топоніми Тетір-,;,а, Тетерів-,;,а й Те
терівсь-,;,е (тут виявлені поселення 
доби неоліту й бронзи і слов'янсь
ке поселення VI-VII ст.). Прик
метно, що річка Тетерів-,;,а тече бі
ля села Волосів-,;,а, а неподалік се
ла Тетір-,;,а - село Стрибіж. У 
назвах цих двох сіл відбиті два різ
ні імені одного язичницького бо
жества - Влеса-Велеса-Волоса, 
інше ім' я якого - Стрибог. 
Перша літописна згадка про Те

терів відноситься до 1150 р. Назва 
остаточно не з'ясована, щодо неї 
існує кілька версій: одні дослідни
ки вважають її переосмисленням 

якоїсь стародавньої назви, інші 
виводять від слов' янського кореня 
tьr "жерти", треті етимологізують 
від тетеря (праслов. tetervь) -
птаха з родини курячих, нібито по
ширеного в тутешніх лісах. Проте 

всі ці пояснення відхиляються, 

розділ І 

останнє, зокрема, на тій підставі, 

що в слов'янських мовах топоні
ми, похідні від назв птахів, тва
рин, рослин нібито завжди мають 
суфіксовану структуру (ТСУ, 351; 
ЕС, 158). Проте саме останню вер
сію підтримує санскрит, де tittira, 
tittiri- "куріпка" (СРС, 242), теж 
птах з родини курячих. Ім' я Тіт
тіра, Тіттірі мають в Індії міфо
логічні, епічні й історичні персо
нажі, зокрема, мудрець, член цар

ської ради в "Махабгараті", інший 

мудрець із таким іменем (історич
на особа) вважається учнем знаме
нитого давньоіндійського мовоз

навця V ст. до н.е. Леки (HN, 440). 
У зв' язку з цим відзначимо, що ук
раїнці мають прізвища Тетеря, 
Тетьора, Тетеру-,;,, Тетерчу-,;,, Тете
риця, Тетерпи-,;,, Тетерип, Тетер
чев, Тетерпи-,;,ов. Причому прізви
ще Тетеря ще в XVII ст. засвідчене 
не тільки серед простих козаків, 
але й серед козацької старшини. 

Можна припустити, що й прізвище 
Татарчу-,;,- трансформація (при
наймні в деяких випадках) рані
шого Тетерчу-,;,. Можливо також, 
що поширені в українців прізвища 
Титар, Титарчу-,;,, Титареп-,;,о теж 
не завжди сходять до слова титар 

(церковний староста, ктитор), а 

іноді утворені від слова тетеря, 
яке має різноманітні форми. Що 
засвідчує і давність слова, і важли

вість для давніх уявлень птаха, 

якого воно означує. 

В українській мові слово тете
ря має форми тетера, тетерваr;, 
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(тетервачо".), тетеру"., тете
рю"., тетерець, тетір".а, тетер

".а, самка означується тетериця, 

тетеруч".а, тетерюч".а, пестливі 
форми - тетеронь".а, тетероч
".а, тетерень".а, тетереч".а. При

клади з Бориса Грінченка на деякі 
з цих означень: 

- тетера: Летіла тетера, не вчо
ра - тепера; упала в лободу, 
шу".аю - не знайду; 

- тетеря: Я"_ дома "_ури, та"_ у лі

сітетеря. 
Тетеря також - різновид їжі з 

борошна або сухарів: Троянцям 
всім дали тетері ("Енеїда"). 
-тетеря (пташеня): Повна хата 
тетерят, та ні".уди й не ле
тять. 

- тетеру".: Глухий, як тетеру". 
(СУМ lV, 259). 
У мові хінді прислів'я adha titar 

аиr adha bitar, досл. напів".уріп".а -
напівперепіл".а, а що первісно titar 
в індійців цілком могло означати не 
".уріп".а, а тетір".а, то й напівте
тір".а - напівперепіл".а. Прислів'я 
має значення ні те ні ее, ні с~аду 
ні ладу. 3 перепілкою (bitar) теж є 
при слів' я хінді: aпdhe ke hath bater 
lag gayi, досл. сліпому раптом - та 
перепіл".а вру".у (ХРС І, 718). Пере
піл".а й ".уріп".а мають в українсь
кому фольклорі високий статус, 
особливо часто вживані пестливо 
щодо дівчат і молодих жінок. Ос
кільки в українців поширене пріз
вище Перепелиця, то так само могло 
бути поширене й прізвище Тете
риця тощо. На означення перепела-
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перепілки в санскриті є синоніми 
lava, lavaka, lavak і vartaka, varti
ka. Одного з двох синів Рами якраз 
і звали Лава "Перепіл", а другого -
Куша, де ".уша означує священну 
гостростеблу траву (різновид осо
ки), на якій сидять царі й знамени
ті мудреці, застеливши її шкурою 
чорної сарни, і яку використовують 
при жертвоприносинах, важливих 

обрядах і ритуальних дійствах. 
Три річки - Тетерів, Тетерів

".а, Тетерівсь".ий Стари". зосере
джені на Київщині-Житомирщині 
(природним рубежем між полян
ськими й древлянськими землями 
колись була річка Ірпінь), причо
му дві з них - притоки Тетерева. 
Осібно стоїть Тетеряч".а в басейні 
Пруту-Дунаю, зате одна з форм її 
назви - Титиряч".а (СГУ, 562) 
винятково близька до санскритеь
кого слова tittira, мовою хінді - ti
tar, як і назва села на Житомир
щині - Тетір".а. У санскриті titti
ra означає "куріпка", але й неоз
броєним оком помітна його фоне
тична близькість з укр. тетеря. 
Tittira, taittira у давньоіндійських 
джерелах - і назва народу. Тіт
тіра звали мудреця, члена царсь

кої ради при цареві Юдгіштхірі, 
найстаршому з п'ятьох братів
пандавів, спільну дружину яких 
звали Драупаді і війну яких зі сво
їми двоюрідними братами-каура
вами описує "Махабгарата". Ім'я 
Драупаді "Дочка Друпади" пев
ним чином причетне до древлян, 

якщо назву їх пов' язувати зі ело-
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вом дерево. Оскільки батька царів
ни звали Друпада, або Друпад -
"Дерев'яна Нога", "Древоп'ят", де 
санскр. dru споріднене з укр. "де
рево", а pada, pad "нога" - з укр. 
п'ята. 

Тіттірі звали й учня Яски -
давньоіндійського мовознавця, 
який жив у V ст. до н.е. Taittira, 
Taittiri - патронім від Tittira, Tit
tiri, що означає "Належний Тітті
рі, Тіттірин" (пор. прізвище Тете
рин), "Син Тіттірі, Нащадок Тітті
рі". Ім' я Тайттіра мав син Капо
та романа, який, у свою чергу, був 
сином легендарного царя Шібі, 
уславленого своєю щедрістю й 

саможертовністю. Прикметно, що 
kapota в імені Капотарожан у сан
скриті означає "голуб". 

Ім' я Тайттіра мав старший брат 
мудреця Вайшампаяни, а Вайшам
паяна - один із чотирьох найвідо

міших учнів махарші (великого му
дреця) В' яси, який вважається упо
рядником і редактором вед, автором 

пуран (індійських билин) і "Маха
бгарати". Саме він, за традицією, 
дав початковий варіант "Махабга
рати", його учень Вайшампанна 
розширив його, а тоді остаточно до
повнив Сауті й епічна поема при
брала теперішнього вигляду. Кож
ному зі своїх чотирьох найкращих 
учнів В' яса нібито передав знання 
однієї з вед: Пайлові - "Ріrведи", 
Джайміні - "Самаведи", Суманту 
- "Атхарваведи", а Вайшампанні 
- "Яджурведи", веди замовлянь і 

священнодійств. 

розділ І 1ЧВ 

Мудрець Вайшампаяна, в свою 
чергу, передав отримані від В' яси 
знання 86 своїм учням - одним із 
них був Яджнявалк' я. Пурани 
розповідають, що якось Вайшам
паяна несамохіть скоїв найбіль
ший гріх, який тільки міг бути -
убив брахмана. Його учні виявили 
готовність взяти на себе найсуворі
ші обітниці, аби спокутувати вчи
телеву провину. Але Яджнявалк' я 
заявив, що всім цього робити не 

варто, бо він сам чудово впораєть
ся з цим. Вайшампанні не сподо
балась така його самовпевненість і 
зарозумілість, і він звелів учневі 

повернути йому набуті в нього 
знання. Тоді Яджнявальк'я ви
блював із себе пізиані науки, а ін
ші учні Вайшампанни перекину
лися куріпками-тіттіра й поскльо

вували їх. Згодом ці науки стали 
відомими під різними назвами, а 

одне з відгалужень "Чорної Яд
журведи" стало називатися Тайт
тірія "Куріпчане, 1\уропатчине". 

Із чотирьох вед найпершою і 
найважливішою вважається "Рі
гведа", а другою "Яджурведа", яку 
складають дві частини - "Чорна 
Яджурведа" й "Біла Яджурведа". 
Автором "Білої Яджурведи" вва
жається Яджнявалк' я, автором 
усієї "Яджурведи"- Вайшампая
на. "Чорну Яджурведу" ще нази
вають "Тайттірія-самхіта", вона 
має три різновиди текстів, які ко
ментують цю пам'ятку- "Тайтті
рія-брахмана", "Тайттірія-аранья
ка" і "Тайттірія-упанішада". 
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"Яджурведа" містить молитви
мантри, замови й замовляння, які 
супроводжують жертвоприносини 

і яким приписується магічна сила. 
Зміст "Яджурведи" присвячений 
відбуттю ритуальних дійств, роз
роблених до найменших подро
биць, орієнтований на ритуальний 
календар, який визначає цикл річ
них свят. Деталі описуваних обря
дів тлумачаться тут як символи бо
жественних сил і стихій, а симво
лізація базується на ототожнен
нях, які сходять до найархаїчні
ших форм людської свідомості. 
"Чорна Яджурведа", окрім свя
щенних мантр і опису обрядів, мі
стить і найдавніші оповідні тексти 
- легенди, притчі, світотворчі мі
фи, причетні до тлумачення обря
дів і ритуалів. 

Знаменно, що "Велесова книга" 
знає термін тривіди, якому відпо
відає санскр. triveda. Наявність у 
давньоукраїнській пам' ятці ІХ ст. 
слова тривіди "три веди" винятко
во важливе насамперед тому, що 

недвозначно засвідчує - давні ук

раїнці знали веди. Водночас цей 
термін - і своєрідний часовий ін
дикатор, бо засвідчує й інше: "Ве
лесова книга" знає і пише про ча
си, коли термін тривіди-тріведа 
превалював, коли індійці та укра
їнці шанували лише три веди, ко

ли лише три веди були канонічни
ми. Бо четверта веда додалася зго
дом, через що поряд із терміном 
тріведа постав і термін чатурведа 
"чотири веди". А це відбиває най-
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раніший період людської історії, 
бо й ведійські арії спершу знали 
лише три веди - "Ріrведу", "Яд
журведу" й "Самаведу". "Атхарва
веда" додалася пізніше, і вона зде
більшого повторює "Ріrведу". Ін
шими словами, термін тривіда
тріведа сягає найдавніших часів. 
Є всі підстави казати, що "Велесо
ва книга" містить подієві пласти, 
які сходять до ведійсько-кіме
рійсько-трипільських часів. 

Веди - загальне означення ви
щих сакральних знань, вони відби
вають найдавніші уявлення і віру
вання. Світоглядні уявлення їх та 
міфологія, особливо "Ріrведи", зна
ходять прямі паралелі в Трипільсь
кій культурі. Веди складають най
головнішу частину шастр - свя

щенних книг. А шастри, як і веди, 
теж знали давні українці. У ІІІ ст. 
до н.е., за 1200 років до створення 
"Велесової книги", тавроруси, жи
телі Херсонеса Таврійського, літо
писного Норсуня, звідки в Х ст. ве
ликий київський князь Володимир 
приніс до Ниєва християнство, у 
своїй ХерсопесьІіій присязі клянуть
ся "охороняти для народу састер і 
не розголошувати нічого потаємно

го ні еллінові (!), ні вар ва ру". Оце 
састер і є шаетри-священні кни
ги давніх індійців та українців. 

Так що предки сучасних укра
їнців безпосередньо причетні до 
того огрому світоглядно-філософ
ських, релігійних, морально-етич
них, суспільно-політичних уяв

лень, які містять веди й шастри. 
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САРНИ, САРНІВКА, САРНОВИЧІ 

Сарни й споріднені з ними назви 
досить рясно відбиті в Україні -
вони є на Житомирщині, Ниївщи
ні, Львівщині, Рівненщині, Сум
щині, Черкащині. Є вони і в Поль
щі. Найбільше й найвідоміше з 
них - місто Сарни на Рівненщині, 
на річці Случ (басейн Прип'яті), 
нині райцентр і великий залізнич
ний вузол. Історія його почалась у 
1885 р., з будівництвом залізниці 
Рівне-Лунинець. Назву спершу 
залізничній станції, а тоді й місто
ві дало село Сарни неподалік, яке є 
і зараз. 
Майже по сусідству, в Олев

ському й Норостенському райо
нах Житомирщини є населені 
пункти Сарпів".а й Сарповичі (від 
Олевська до Сари - 80 км). На 
Житомирщині є річка Сарпів".а 
(п. Нивної п. Случі п. Горині п. 
Прип'яті п. Дніпра). Сюди ж, пев
но, стає і Зарпів".а (первісно, ма
буть, Сарпів".а), річка в Носто
пільському районі Рівненщини 
(л. Горині п. Прип'яті п. Дніпра; 
СГУ, 207). Річка Сарпавщипа є на 
Сумщині (л. Нлевені п. Сейму л. 
Десни), а на Львіщипі - річка 
Сарпочо"., або Сарпоч".а (л. Захід
ного Бугу п. Вісли) й потік Сар
павсь".ий (варіант Capn".a) - л. 
Бібрки л. Дністра. Хутір Серпав
щипа був у колишньому Ноното-
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пському повіті ( ОЛУ, 244). Ріки 
Сернач і Серпава згадують ро
сійські літописи XIV-XVI ст. 
(ИГР, т. VII, прим. 88). Українці й 
поляки знають прізвища Сарно
вич, Сарпець".ий (польський пись
менник XVI ст. Станіслав Сар
нецький), чехи й хорвати- пріз
вище Srna (у донецькому "Шахта
рі" нині грає хорватський футбо
ліст Дарі о Ср па). У Польщі є воє
водство Сарпово. 

Назва Сарни й похідні виво
дяться від слова сарна (Rиpicapra, 
Zиpicapra) "чорна коза", яку має 
тварина з роду антилоп, що води

лася в цих місцевостях (ТСУ, 312). 
У чеській мові srna - козуля, 
srnec - самець козулі, srnce -
сарненя, оленя, козуленя, srnci -
сарни, козулі. Srnci (і довге) -
сарнячий, козулячий (ЧРС, 552). 
У поляків м'ясо сарни - сарпипа. 
Польський мовознавець Алексан
дер Брюкнер подає польські різ
новиди слова sarna: sarenka, sarni
na, sarn; він вважає це слово пра
слов'янським і зазначає, що в ли
товців воно має форму sirna. За 
ним, sarna споріднене з прус. sir
wis "олень", латин. cervиs, а вони 
сходять до cornи - "ріг". Тобто 
сарна первісно - "рогата (твари
на)", "рогач, рогань, рогаль" (SE, 
482; прізвища Рогач, Рогаль, Ро-
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гань побутують в українців). Тоб
то бачимо типове відбитrя мовних 
груп сатем і кентум: у мовах сатем 

звуки ш, с відбиваються як k і h у 
мовах кентум (слов'янські й ін
дійські мови - сатемні). Рос. сер
па (укр. сарна й серпа) пояснюєть
ся як "гірська коза", це - пра
слов'янське слово, з давнього sьrna 
"серна", тобто "рогата", споріднене 
зі словом .",орова - теж "рогата". 
Що, В СВОЮ чергу, СХОДИТЬ ДО ker
пa - "яке вивищується", звідки й 
"ріг". Із ним споріднені латин. соr
пи "ріг", гот. haиrn "ріг", нім. й 
англ. horn, авест. srи, srva "ріг" 
(звукова відповідність k-s-h-c) 
(ЗС, 420). Авестійська міфологія 
знає персонаж Срвара, дослівно 
"Рогатий" (ЗМ, 218-220, 504). 

Українська мова знає два варі
анти слова- сарна й серпа у зна

ченні .",озуля, .",осуля ( Cervиs capre
olиs), причому .",осуля вважається 
запозиченням із російської мови. 
В українській мові .",озуля- і ма
ленька корівка із загнутими назад 
рогами, а .",озій - назва вола з ро

гами, що розходяться в сторони й 

закручені досередини. Самець 
сарни, козулі зветься серпю.",, сам

ка серпи - серпиця (у Головаць
кого: С/'і,а/'і,аЛа би ',м у три бОІ'і,и, Я/'і, 
серпиця при пото.",и; .",оп.",ала би '.м 
под.",ов.",а.ми, я.", серпиця .",опит.",а

.ми; СУМ, lV 266). 
Має сарна своє місце і в літера

турі: в українців та інших слов' ян 
стійке порівняння ситуацій і від

чутrів людини саме з сарною: по-
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лохлива, ЛЯ/'і,Лива, бояжа, стрі.м.",а, 
спритна, я.", сарна; паля.",апа, я.", 

сарна; .мчати, я.", сарна; ті.",ати, 

я.", наполохана сарна; я.", пересліду
вана вов.",а.ми ( соба.",а.ми) сарна 
(відповідає зображенням на давніх 
пам' ятках); пищить, жалібно .",ри
чить, я.", сарна тощо (SF, т.ІІ, 92). 
У Шевченка: Незрячі прозрять, а 
.",ривії, .мов сарни в гаю по.майпу

ють; у Гребінки: Сарна під байра.", 
вті.",ає. В індійському фольклорі й 
епічній поезії сарна - образ безпо
радності, беззахисності, особливо 
жіночої. Героїня тут са.мотпя, паче 
сарна, що відбилася від гурту, або 
затремтіла, .мов беззахисна сарна, 
цар убитий в лісі, пе.мов сарна -
стрілами (ПДЗ, 106). 

Зрозуміло, що уявлення про 
сарну (оленя) сходять до сивої 
давнини - це підтверджують ар
хеологічні й мистецькі пам' ятки 
на теренах Давньої України. А ще 
- український фольклор. "Най
давніша міфічна форма грізних 
зимових сил в українському фоль
клорі, - пише І.Нечуй-Левиць
кий у праці "Світогляд українсь
кого народу" (1876),- то дивний 
звір тур-олень з дев'ятьма рогами, 
котрого нагледіла у віконце Гос
подиня (Сонце) і звеліла застре
лити ... Той звір ходить у лісі, на 
звірі стоїть стільчик, а на стільчи

ку сидить красна панна. Звір тур
олень часом у колядках зветься 

царем, котрого Громовик волочить 
по чагарях і пожарищі прив'яза
ного до сідла. Той міфічний цар, то 
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образ зими з чорними хмарами, з 
снігом, з вітром, морозами, - то 
індійський лихий Врітра, ворог 
Громовика Індри. Зима здавалася 
народові звіром, що краде сонце й 
блискавку і держить їх у себе, в 
образі красної панни на золотому 
стільчику. В колядках Білорусі 
говориться про такого самого зві
ра, котрий гадиною лежить у чи

стому полі під білим каменем. Ту 
гадину знаходить славний панич 
(Громовик), хоче її застрелити, 
тобто розбити зимові хмари своєю 
стрілою-блискавкою" (СУН, 42). 

Цей самий сюжет з оленем -
головна сюжетна лінія в індійсь
кій "Рамаяні". Злий демон Равана 
"Ревун" звелів своєму родичеві 
перекинутися чарівним оленем і 
крутитися біля лісової хижки Сіти 
(Рама й Сі та тоді були у вигнанні), 
щоб та помітила його. А коли та 
справді помітила оленя, то відразу 
звеліла Рамі і його братові Лакш
ману спіймати його. Ті кинулися 
на лови, а Равана тим часом при
брав подоби відлюдника підступ
но викрав Сіту, за що врешті-решт 
і наклав усіма своїми десятьма го

ловами. 

Золотим оленем тут перекинув
ся дядько Равани на ім'я Маріча, 
чим прирік його на смерть, бо Ра
ма, зрозумівши, що перед ним не 

олень, а перевертень, вразив його 
стрілою. Ім'я Маріча має і данава, 
тобто нащадок Дану. А Дану -
мати демонів-асурів, наймогутні

ший з яких і є Врітра. Асури -
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старші брати богів-девів, з якими 
постійно ворогують і воюють. 
Старшинство асурів над девами 
означає, що вони пов'язуються з 
найдавнішим періодом суспільно
го розвитку - матріархатом, а де

ви -з пізнішим, патріархатом. 

Ведійська Дану уособлює первіс
ну водну стихію, як і Дана україн
ского фольклору, наділена орео

лом шаноби й святості. Що засвід
чують назви найбільших укра
їнських водних артерій -Доп, До
нець, Дупай, Дністер, Дпіпро. 
В обох випадках (українському 

й індійському) олень відіграє пев
ну негативну роль: він, так би мо

вити, знаряддя в руках темних сил 

і сприяє тому, що Господиню-Сон
це (або її уособлення - царівну 
Сі ту) підступно викрадають саме 
тому, що вона прагне мати собі ча
рівного оленя. Це промовляє за те, 
що олень, сарна високо шанува

лися в світлих сил, і темні сили 
добре розуміли: викрасти Царів
ну-Сонце можна тоді, коли вима
нити її чимось дуже близьким і до
рогим для неї. 

Дослідники давно помітили, що 
конфлікт Рами й Равани через Сі
ту- це ще ведійський міф про би
тву Індри з Врітрою, де Індрадолає 
суперника й вивільнює ріки, які 
перегородив злий змій Врітра. Цей 

міф зберігають українські веснян
ки, колядки й щедрівки та деякі 
народні весняні танці ("Ворон", 
"Володар", "Воротар"). Причому в 

них збережені навіть первісні іме-
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на: Врітра, зокрема, у весиявках 
- злий цар Верет, Ворот чи Воро
тар. І.Нечуй-Левицький пише: 
" ... колядчаний цар Во рот змінив
ся у весиявках на царя Воротаря. І 
Воротар і Ворот то царі якогось 
ворожого города, котрі держать у 
себе якесь срібне та золоте боже
ство. В них можна бачити давньо
го індійського лихого Врітру, бога 
холоду й темних сил, ворога світ
лого громовика Індри" (СУН, 32). 

Індра своєю ваджрою (громо
вою стрілою) вбиває Врітру, і саме 
цей двобій відтворюють українсь
кі, індійські й іранські новорічні 
ритуали, мета яких - відродити 

природу до життя після періоду 
холодів і застою, утворити з хаосу 
новий, налагоджений, упорядко

ваний світ. 
Окрім сюжета з оленем є низка 

й інших індійсько-українських 
паралелей. Ім' я Раван означає 
"Ревун". Раван викрав Сіту зі свя

щенного лісу Дандака, а ця назва 
має свого українського двійника: 
місто Дандака знають античні ав
тори ІІ- lV ст. на південно-західно
му узбережжі Криму. Нині це 
Очеретяна бухта в Севастополі, а 
нинішній Севастополь - на місці 
літописного Корсуня, колишнього 
Херсонесу Таврійського, столиці 
загадкових таврів. Назва Дандака 
згадується в "Махабгараті", її по
яснюють від санскр. данда "жезл", 
"скипетр", як символ царської 
влади. А коли так, то й кий, бо ще 
у XVIII ст. В.І\.Тредіаковський, 
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дослідник російської історії, від
значає: "Кий есть жезл по-славян
ски: а слово сие и доньше в упо

треблении у малороссиян сим зна
мением". НазвиДандака й Київ
значеннєві двійники. Знаменно й 
те, що обидві назви означували 
столиці: Дан дака-Херсонес-Кор
сунь у Криму був столицею таврів
русів, а Київ - полян-русів. Між 
ними, тобто між землею таврів і 
землею полян, з давніх давен існує 
тісний зв'язок. Таври- грецький 
переклад назви руси, яка означає 

"бичичі, туричі", таври-руси й по
ляни-руси - одне й те саме плем'я, 
вони близькоспоріднені, і цю спо
рідненість підтверджують факти. 
Слід додати, що в ІІІ ст. до н.е. та
ври-руси називали свої священні 
книги састер. А шаетри - суто 

індійський термін на означення 
священних книг. 

Сіта виходила заміж за Раму за 
обрядом сваямвари, тобто вона са
ма обирала собі чоловіка. А такий 
звичай відзначає в українців 
француз Боплан ще в XVII ст. Ра
му й Сіту у їхньому вигнанні су
проводжував брат Лакшман, а це 
ім' я і нині побутує в латишів як 
Лайман. Рама - сьоме земне вті
лення Вішну, дружина якого, що з 
нею ототожнюється Сіта - Лакш
мі, богиня щастя, багатства й сі
мейної злагоди. Її ім' я відповідає 
латиському Лайма. Восьме земне 
втілення Вішну- Крішна, а "Ве
лесова книга" знає божества Ви
шень і Кришень, імена яких зараз 



побутують в українців як прізви
ща (місто Вишнопіль є на Черка
щипі). Дружину 1\рішну звали 
РуІ'і-.міні, а в прибалтів і нині побу
тує прізвище РуІ'і-.мане (як і Індра
не, Брах.мане). Батьком Рукміні 
був цар Бгіш.маІ'і-а, а це ім' я відпо
відає українському прізвищу Бу
ш.маІ'і-а. Матір Рами звали Кауша
лья, а боспорські написи знають 
жіноче ім'я Кассалія у виразно ін
доарійському контексті. 

На грецьких скульптурах lV ст. 
до н.е. Артеміда, сестра Аполлона, 
зображається з сарною. Грецький 
міф мовить, що богиня вимагала 
собі в пожертву Іфігенію, дочку 
Агамемнона, полководця ахейців 
у поході на Трою, бо той убив свя
щенну сарну Артеміди. Розгніва
на Артеміда наслала безвітря, і 
ахейські кораблі не могли плисти 
на Трою. Замість цієї сарни Арте
міда й вимагала собі в пожертву 
юну Іфігенію, та коли її вимогу бу
ло виконано, грізна богиня остан
ньої миті підмінила дівчину на 
жертовнику іншою сарною. А Іфі
генію перенесла в Таврику (1\рим), 
де та стала жрицею в її храмі. Пе
ред Аполлоном і Артемідою мусив 
виправдовуватисяй Геракл, одру
жений з дочкою ріки Борисфен і 
предок скіфів-кравенців-україн

ців. Бо він спіймав керінейську 
сарну (третій подвиг Геракла), 
яка теж належала Артеміді й мала 
золоті роги та мідні копитця. Ге
ракл цілий рік переслідував її, 

дійшов до гіперборейської землі 
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(Північне Причорномор'я) і таки 
зловив її, порапивши стрілою. Ар
теміда й Аполлон хотіли одібрати 
сарну, але Геракл не віддав, бо, 
мовляв, не може порушити наказу 

царя Еврісфея принести її в Міке
ни на 1\ріт. Як бачимо, Північне 
Причорномор'я "сарново" досить 
насичене. Причому, схоже, у ви
разі І'і-ерінейсьІ'і-а сарна перше сло

во теж означає сарна, як те засвід
чують кентумні варіанти його: ker
na, cornи, гот. haиrn, нім. й англ. 
horn- "ріг". 

Подібні факти можна наводити 
ще, але видно й так, що в Україні 
наявний могутній індоарійський 
пласт. Тому до дослідження дав
ніх і сучасних українських реалій 
необхідно залучати різноманіт
ний індійський (та іранський) 
матеріал. Що вже робиться, і в ба
гатьох випадках дає позитивні ре
зультати. 

Такий матеріал виявляється і 
по назві Сарни та інших, де най
перше увагу привертає санскр. 

shringa (шрінга) "ріг". 

2. Санскр. shringa, хінді 
shring "ріг" 

Санскр. shringa (хінді shring) 
має значення "ріг, ікло, бивень, 
вершина, пік, шпиль, першість, 

вищість, серп місяця" (СРС, 653). 
Останнє має українські паралелі 
- пор. у Бориса Грінченка: Моло
диІ'і--.молодиІ'і-, в тебе роги золоті; У 
.місяця-.молодиІ'і-а гострі ріжІ'і-и. 
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Shringa "ріг" та shringak "рі
жок" - музичні інструменти, як і 
в українців. Ріг - атрибут бога 
Шіви, він Шріпtапрія "Роголюб" 
( санскр. priya й укр. приє.мпий, 
прияапь, приятель- споріднені). 
Інше ім'я Шіви- Вріш "Бик", то

тожне нашому Влес, а в українців 
ріжоr;, - назва вола з тонкими й 

прямими рогами, які мало розхо

дяться в боки (СУМ, lV 21). 
Ім'я Шpinta, або Шріпt "Ріг" 

має святий мудрець, якого в дея
ких районах Індії закликають на 
допомогу, коли випадає посушли

ве літо. В українців поширене 
прізвище Ріг і численні похідні від 
нього: Роговий, Роговець, Рогов
сьr;,ий, Рожоr;,, Рожr;,о, Poжenr;,o, Ро

галь, Рогапь, Рогач, Рогачиr;,, Ро
галевич, Рогальсьr;,ий, Рожr;,івсь
r;,ий, Рогатюr;,. Прізвища Рижr;,о, 
Рижуr;,, Рижепr;,о й інші, теж, пев
но, первісні Ріжr;,о, Ріжуr;,, Piжen
r;,o. Стріла в санскриті шріпtаджа, 
досл. "народжена з рогу", з чого 
видно, що наконечники стріл пер

вісно робилися з рогу. Шріпtап
тар - відстань між рогами коро

ви чи вола, чим визначалася цін
ність їх. 

Shringa-shring у мові хінді має 
різновид sing, що також означає 
"ріжок", а singra - "ріжок для по
роху" (козаки знали рогову поро
хівинцю), singna - "впізнавати 
вкрадену худобу по рогах" (чи не 
звідси англ. sign "знак" і наше роа
ріа-н.яти, де ріа - різновид відріг). 

Фразеологізм хінді sing-punchh 
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(сіпt-пупччх), досл. "роги-хвіст", 
означує крайні злидні, де санскр. 
пупччх "хвіст" споріднене з укр. 
бупчуr;,. Sing - і трубка з рогу для 
кровопускання чи видалення гною 

(ХРС 11, 711). Українські гончарі 
воловим рогом, наповненим фар

бою, зі вставленим у тонкий кінець 
гусячим пером, розфарбовували 
свої вироби. 

Санскр. shringa (хінді shring) 
"ріг, верх, вершина, пік" творить 
імена богів, царів, мудреців та 
епічних героїв, причому воно мо

же бути в них як першим, так і 
другим компонентом. 

І. Індійські імена й назви 
з першим компонентом 

шpiura 

1 . .Бш.І& 
Шpintin, Шріпtі (shring+in, су

фікс наділеності) "3 рогами, 
Рогатий, Рогач, Рогань". Ім' я 
бога Шіви, атрибут якого - ріг. 
Таке ж ім'я має в "Махабгараті" 
мудрець, пов'язаний з перека
зом про сарну. Цар Парікшіт на 
полюванні поранив сарну і пог
нався за нею. У лісі він побачив 
відлюдника й запитав, чи не 
пробігала тут сарна. Але в того 
була обітниця мовчання, тому 
він не відповів. Розгніваний цар 
підчепив луком мертву змію і по
клав мудрецеві на плече. Шрін
І'ін, син відлюдника, вирішив по

мститися за батькову ганьбу. 
Міф каже, що й Парікшіт діяв 
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так само, як і колись Рудра 
(слов. Род), коли з луком і стр і
лами по всьому небу пересліду
вав поранену сарну. Тобто ма
ємо очевидні сліди давнього ас
трального міфу. 

Шріптеша (shringa+isha "бог, вла
дика") "Владика вершин". Ші
ва, оселя якого - в Гімалаях. 
Ім'я може означати й "Рогатий 
бог", бо їздова тварина його -
бик, а атрибут - ріг. 

2. Міфологічні й епічні персо
нажі: 

Шріптавап (shringa+van, суфікс) 
"3 рогами, Рогатий". Ім'я муд
реця. Суфікс van тут той самий, 
що і в слов'янських іменах /вап 
(Йовап), Миловап, Селівап, Ра
довап, Коливап, Поживап. 

Шріптавета (shringa+vega "стрім
кість") "Стрімкорог". Ім'я змія. Є 
також змій Шашаро.мап "Зайце
шерстий" iXapina "Олень, Сарна". 

Шріптавера (shringa+vera "дуже, 
багато", англ. very) "Багаторо
гий, Гіллясторогий". Ім' я демо
на-змія (поклоніння зміям по
в'язане з родючістю і дощем). 

Шріптавіта (shringa+visha "про
живання", укр. весь "село") 
"Який живе на вершині". Ім' я 
мудреця, з живота якого нібито 
народився Індра. 

Шріптотпадіпі (shringa+utpadini 
"робителька") "Рогоробка, Яка 
робить рогатими". Жіноче на
півбожество-якшіні, що пере
творює людей на рогатих тварин. 

розділ І 

Зі shringa "ріг" пов'язаний тер
мін шріпrара "любов, кохання, еро
тичне почуття", важливий у теорії 
давньоіндійської поетики й дра

ми. Він відбитий здебільшого в 
іменах бога кохання Ками: 
Шріптараджапмап ( shringara+ 

janman "народжений") "Наро
джений з любовного бажання". 

Шріптарайопі (shringara+yoni "ло
но") "Лонолюб". 

Шріптаравfl.ІІ.Іr,і ж. (shringara+ aval
li "гірлянда, вінок") "Гірлянда 
кохання". Ім' я матері відомого 
тамільського поета Камбара. 

Шріптаріка (shringar+ika, суфікс) 
"Яка викликає кохання, Спо
кусниця". Жіноче ім'я. Санс
критський суфікс -ika тотож
ний українському суфіксу -иця. 

Є також дерево харашріптара 
(hara "Шiвa"+shringara "окраса") 
"жадання Шіви", латинська назва 
якого Nyctantes arbor-tristes. 

З. Назви: 
Шріптавапт (shringa+vant, су

фікс) "Рогатий, Багаторогий, 
Багато-вершинний". 

Шріптаверапур (shringa+vera "ба
гато" +pur "місто") - "Місто з 
багатьма вершинами". Сучасний 
Cinrpayp над Ганrою, за 37 км 
від Праяrа, священне місто й 
місце про щі, пов' язане з Рамою 
і Сітою. Йдучи у лісове вигнан
ня на 14 років, вони відпустили 
тут свого візничого, перепливли 
човном річку й пішки подалися 

в тамтешні ліси. 
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Шріш'ават (shringa+vat, суфікс упо
дібнення= укр. -витий) "Шпиля

ста, Рогувата". Назва гори. 
Шріпrата, Шріпт'аmаІ'іа (shriп

ga+ataka) "З багатьма верши
нами". Назва гірського хребта. 

Шріпт'і (shriпg+i "-ий") "Рогатий, 
З вершинами". Назва міфічного 
гірського ланцюга, що оперізує 

Землю. 

4. Рослини: 
шріпт'а.мохіп (shriпga+тohiп "лю

битель") "Бишинолюб, Берши
но-люб". Дерево чампака, цвіте 
жовтими квітами; 

шріпт'іпі (shriпg+iпi, суфікс жіночо
го роду, як у богиня, r>нягиня, гра
финя) "рогата; корова". Різно
вид ясмину (Jаsтіпит sатЬас). 
Є чимало рослинних назв від ріг, 

ріжоr> і в українській мові. Ріжr>и 
- стручкова рослина: Купував я 
дівці ріжr>и та горішr>и; Яr> є в хлібі 
ріжr>и, будуть і пиріжr>и; відростки 
при корінні очерету, вживані в їжу: 
Ласощі дістає.мо з води ... спичаr>и, 
рогіз, ріжr>и; рогачr>а - рослина Sі
sітЬrіит раппопісит; рогіз - бо
лотна рослина; рогульr>а - рослина 

Trapa паtапs (СУМ, IV 20, 21). 

11. Індійські імена з другим 
компонентом shringa, 
shring "ріг" 

1. Боги: 
El'iaшpinra ( eka "один" +shriпga) 

"Одноріг, Одноікло". Ім'я Віш
ну, яке отримав за те, що в подо-

Степан НАЛИВАЙКО • 1ST 

бі вепра (третя аватара) пірнув 
на дно моря й іклом підійняв 
затоплену землю. 

МапішріиГа (тапі "коштовність"+ 
shriпga) "Ноштовноріг". Сонце
Сур' я. 

Прішпішріпт'а (prishпi "земля"+ 
shriпga) "Ріг землі, Бершина зе
млі" або "Плямисторогий". Ім'я 
Вішну або f анеші (син Шіви і 
його дружини Парваті). Прішпі, 
досл. "Пістрява, Плямиста" -
епітет Землі. 
Санскр. прішні ще означає: "ря

ба корова, хмара, молоко, зоряне 
небо, промінь". Жіноче ім' я Прішні 
(наголошене і останнє) мали: мати 
Марутів (у "Блес-книзі" Мариці); 
дружина бога Савітара (Сонця); 
дружина царя Сутапаса, яка в по
передньому народженні була Дева
кі, матір'ю Нрішни. Є чоловіче ім'я 
Прішні (наголос на першому і). 

Прішні входить в імена Вішну й 
l\рішни: Прішнібгадра, Прішнідга
ра, Прішніrарбга. Можливо, що на
ше Пріснодіва споріднене із санскр. 
Прішнідеві "Земля-Богиня", "Бо
гиня Землі", бо санскр. devi "боги
ня" й укр. діва - тотожні. Деві та
кож- ім'я дружини Шіви-Рудри, 
а по всій Україні багато "дівиних" і 
"дівочих" назв. Індійські імена 
Прішніrу, Прішадашва й українсь

кі прізвища Рябовал і Рябоr>опь -
семантичні двійники. Є українські 
назви: Рябоr>онева (болото в басей
ні Дніпра, з назви видно, що то бу
ла річка), два яри Рябоr>онів, теж у 
басейні Дніпра (СГУ, 481). 
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2. Міфологічні й епічні персо
нажі: 

Amiшpinta (ati "дyжe"+shringa) 
"Первісноріг, Першоріг". Один 
із двох помічників (другий -
Учхашріпtа) бога війни Скап
ди, сина Шіви. 

Kemyшpinta (ketu "cтяг"+shringa) 
"3 рогом на стязі, Рогостяжний, 
Рогостяг". Ім'я царя в "Махаб
гараті". 

Ріш'яшріпtа (rishya "сарна-са
мець" +shringa) "Оленерог, Сар
норог". Епічний персонаж, при
четний до Рами та його батька 
Дашаратхи і чоловік Шанти, 
дочки Дашаратхи. Саме Ріш'я
шрінІ'а здійснив жертвоприно
сини, завдяки яким у бездітного 
доти царя Дашаратхи народило
ся четверо синів, а найперший 
- Рама. Ріш' яшрінІ'а народився 
від сарни, бо його батько-по
движник не втримав сімені, ко
ли омивався в річці й побачив 
красуню-русалку Урваші. В цей 
час прибігла сарна й напилася 
води, а потім народила хлопчика 
з ріжками (АП, 239 і далі). По
казово, що Ріш' яшрінІ'а всадо
влював шанованих гостей на 
священну траву куша, застелену 

шкурою чорної сарни. Про диво
вижне народження Ріш'яш
рінІ'и мовлять і буддійські па
м'ятки (DI, ІІІ, 282). 

Учшріпtа (uchha "вгopy"+shringa) 
"Пряморог". Один із двох по
мічників Скаяди (другий -
Amiшpinta). 

розділ І 

Шаташріпtа (shata "100"+shrin
ga) "Сторогий, Сторіг". Ім'я кіль
кох персонажів, серед яких му
дрець-муні (мовчальник), який 
прокляв царя Панду, батька 
п'ятьох синів-пандавів, війну 
яких зі своїми двоюрідними бра
тами-кауравами описує "Махаб
гарата". 1\оли цар Панду підко
рив численні країни, то захотів 

трохи відпочити від державних 
справ. Якось на полюванні він 
підетрелив дві сарни - самця й 
самку, що якраз парувалися. Але 
виявилося, що самець - син му

дреця ШаташрінІ'и, який при
брав подоби сарни. Перед смер
тю син мудреця прокляв Пандуй 
провістив, що і він, і його дружи
на помруть, щойно зійдуть на по

дружнє ложе. Засмучений цар 
після цього став відлюдником, 
оселився на горі ШаташріиГа 
("Сторогій") й віддався ревному 
подвижництву. Але прокльон 
збувся, щойно він наблизився до 
однієї з двох своїх дружин, яка 
знала про цю чоловікову пригоду 
й свідомо пішла на смерть. Є і го
ра в Гімалаях Шаташріпtа 
"Сторога, Стовершинна". 

ІІІ. Санскр. sharnga, sarn
ga "з рогу", "роговий", 
"рогатий", "лук" 

Санскр. sharnga ( шарн,tа) має 
багато значень, серед яких " ( зро
блений) з рогу, рогатий, вигнутий, 
молодий місяць (досл. "рогатий"), 

українська Індоаріка 



лук". Може означувати музичний 
інструмент (ріжок), ріг для пиття 
(ритон), є птахи шapntal'i,U- тря

согузки. Є міф про мудреця Ман
дапалу, який провів відлюдницьке 

життя й помер бездітним. Та коли 
в обителі бога смерті Ями він діз
нався, що його подвижництво бу
ло марне, бо він не залишив по со
бі нащадків, то в подобі самця
трясогузки спородив із самкою
трясогузкою чотирьох синів -
шapntal'i,iв. 

Та головне значення слова 
шapnta або capnta (різновиди шa
panta, шapant, capanta, сарапг) -
це "лук", причому лук особливий, 
який належить богам Бітну й 
1\ріmні і який дав обом чимало епі
тетів-імен (СРС, 642). Якось боги 
підбили Бітну й Шіву побитися об 
заклад, хто з них краще володіє лу
ком. Божественний майстер Біm
вакарман поробив обом луки: лук 
Бітну називався шapnta, а Шіви 
- шайвачапа, досл. "mівин лук" 
(санскр. chapa "лук"). Завдяки лу
кові mарнІ'а переміг Бітну, і Шіва 
спересердя віддав свого лука зем

ному цареві Джанаці, батькові Сі
ти. Згодом той лук став випробу
ванням для Рами на Сітиній еваям
иарі (обряд, коли дівчина через ви
пробування вибирає собі чоловіка) 
-він мавнатягнутийого й урази

ти ціль. Рама так натягнув лук, що 
зламав його, через що навіть вини

кла суперечка з прихильниками 

Шіви, які ревниво оберігали пре
стиж свого божества. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Цар Джанака, названий батько 
Сіти, мав іще трьох дочок: Урмілу, 
Мандаві й Шрутакірті, з якими 
одружилися троє братів Рами: 
Лакmман - з Урмілою, Бгарата -
з Мандаві, ШатруІ'хна- з Шрута
кірті. Лук mарнІ'а врешті-решт 
опинився в мудреця АІ'астьі, і ко
ли Рама, Сіта й Лакmман були у 
вигнанні й провідали мудреця в 

його лісовій обителі, той подару
вав Рамі лук-mарнІ'у, божествен
ну стрілу Брахми й сагайдак Ші
ви. Атрибутами Шіви, до речі, є 
оленятко й лук аджаtава "захи
сник худоби" ( aja "коза" +gava 
"корови-бики"). 

Імена Вішну й 1\рішни з 
Ш4Jlп1'а "дук": 

Шарпrабгріт (sharnga+bhrit " 
держець") "Лукодержець, Луч
ник". 

Шарпrадгапва (sharnga+dhanva 
"лук") "З луком mарнІ'а". 

Шарпrа-дгапурадгара (sharnga+ 
dhanura "лyк"+dhara "-дер
жець") "Тримач лука mарнІ'а, 
ШарнІ'олучник". 

Шарпrадгапус ( sharnga+dhanus 
"лук") "ШарнІ'олукий". 

Шарпта-Гадапапі (sharnga+gada 
"палиця, булава" +pani "рука, 
тримач") "Тримач mарнІ'и і І'а
ди", "Лукобулаводержець". 

Шарптапапі ( sharnga+pani "-три
мач") "ШарнІ'отримач". 

Шарпtаюдга (shamga+ayudha "оз
броєний") "Озброєний mарн
І'ою". 
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Шарпtі, Шapntin, Шарапtіп 
(sharng+in, суфікс наділеності) 
"Наділений луком-шарнrа", 
"Лучник". І Аполлон "Луч
ник", як і Крішна, причому й 
імена їхні - Аполлон і tопалан 
- етимологічно тотожні. 
Самець оленя, сарни, газелі, ан-

тилопи - також saranga, самка -
sarangi. Saranga й "лук", "земля", 
"музичний інструмент сараю'", 
"павич" (зачіску Крішни прикра
шають павпні пера). Від saranga 
теж є імена: 
Capanta - імена Шіви й Ками -

бога кохання. 
Сарапtалочапа ( saranga+lochana 

"око") "Сарноока, Газелеока". 
Сарапtарава, Шарапtарава (sa

ranga+rava "рев") "Сарноре
вий, Що реве як олень". Ім' я 
мудреця-ріші. 

Capвacapanta (sarva "увесь, усе"+ 
saranga) "У цятках, як сарна", 
"Плямистий, як сарна". 

4. Українські "рогаті " пріз
вища й назви 

Багато українських прізвищ 
утворено від ріг: Ріг, Рожоr;,, Рож
r;,о, Рожr;,овсьr;,ий, Рожr;,івсьr;,ий, Ро

галь, Рогалюr;,, Рогалевич, Ро
гальсьr;,ий, Рогальов, Рогач, Рога

чиr;,, Рогачиr;,ов, Рогатюr;,, Рого
вець, Роговсьr;,ий тощо. Певно, й 
прізвища Рижуr;, і Риженr;,о - пер
вісно Ріжуr;, і Ріженr;,о. 

Що ж до назв від ріг, то їх теж 
багато, як гідронімів, так і топоні-
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мів. З-поміж них вирізняється 
назва потоку на Чернівеччині -
Рингач (л. Пруту л. Дунаю; там і 
село Рингач), варіанти Ринга, 
Ryngacz, Rynkacz. Дуже велика 
ймовірність того, що Ринга й Рин
гач - давні форми, близькі до 

санскр. шрінrа. У деяких мовах 
початкові ш, с переходять ух, а то 
й зовсім зникають. Якщо укр. ріг і 
санскр. шрінr споріднені, то суча
сна форма давнього Рингач - Ро

гач. Під 1142 роком у Київській 
землі згадується Рогачів (нині мі

сто Рогачів на Могилівщині; у Бі
лорусі є села Рогач, Рогачі, сіно
жать Рагачова, урочище Рагачов
r;,а). На Житомирщині є Рогачі й 
Рогачів, неподалік якого, біля села 
Острожок, виявлено поховання в 
кам'яних гробницях доби міді. Се
ло Рогачів є на Рівненщині, біля 
якого теж виявлено поселення й 
курганний могильник доби ран
ньої бронзи. Назву Рогачів по
яснюють тим, що місто стоїть при 

злитті Дніпра й Друті, тобто біля 
рогу (НДГ, 148). Але ж рогач в ук
раїнській мові означає і оленя, і 

лося. Є тут і жук-олень, або рогач 
(СУМ, lV 27). На тій же Жито
мирщині є село Роги й дві Рогівr;,и. 
У Київській землі під 1194 роком 
фіксується місто Рогов. Інші укра

їнські назви, похідні від ріг: 

Один ручай Ріг є на Сумщині 
(бас. Сули), другий -на Рівнен
щині (бас. Горині), болото Рога
ниr;, (бас. Сіверського Дінця), річ
ка Рогань (Жирогань, Нижерогань, 

українська індааріка 



РогаnІ'іа) - притока Уди (бас. Сі
верського Дінця), тут і с. Верхня 
РогаnІ'іа, смт і с. Рогань - на Хар
ківщині. Назву виводять від ріг 
(нібито через роздвоєне русло в 
нижній течії) і суфікса -апь (ТСУ, 
300). Жирогап якраз і може спо
ріднюватись із санскр. шрію'а. 
Рогатип- місто, райцентр на Іва-

но-Франківщині, на річці Гнила 
Липа (бас. Дністра). Відоме з 
1200 р., похоження назви не 
з'ясоване. Пов' язують з першо
поселенцем на ім' я Рогата, що 
вважається найбільш вірогідним 
(ТСУ, 300). Тобто визнається, що 
існувало давнє ім' я Рогата. Наз
ву Шріпrата "Рогата, Багато
вершинна" має в Індії гора. 

РогачиІЄ - річка на Херсонщині, 
притока Дніпра (варіанти Рога
чиІ'іи, /ргачиІ'і, /ргаджиІ'і), де й нп 
Верхній РогачиІ'і і Нижній Рога
чиІ'і. Пояснюють з татар. irgak 
"великий гак", від закруту річ
ки. Нижче Каховського водосхо
вища є затока РогачиІ'і, що обри
сами нагадує рогач (ТСУ, 300). 

РогачівІЄа - річка на Хмельнич
чині (бас. Дністра). 

Роги- притока Цвілі (бас. Случі
Горині- Прип'яті) на Житомир
щині, тут і с. Рогів/Ііа. Притокою 
річки є Су!'іич - назва цікава 
тим, що одна з назв оленя чи ло

ся - сохач, сахань, сахаль (рос. 
сохатий), споріднювана з 
санскр. шаІ'іха (укр. суІ'і) "гілка, 
галуза". Тобто назви сохач, са
хань, сохаль, сохатий - "гілля-
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сти й, гіллясторогий", тотожні 
назвам рогач, рогань, рогаль, ро

гатий. Тоді сюди ж стають Су
І'іувата (річка) й Су!'іуватий 
(яр) у басейні Сіверського Дін
ця (СГУ, 539). 
Три річки РогівІЄа -дві на Жи

томирщині і одна на Київщині 
(бас. Прип'яті). 
Яри Рогів і РогівсьІЄий (Рогова, 

РогівсьІ'іа, Рогальсьl'іа) у бас. Сі
верського Дінця, де й село Рогова. 
Рогова (болото) біля Азовського 

моря. 

РоговецьІЄий - потік на Львівщи
ні (бас. Західного Бугу). 

РожаnІЄа (потік) - потік на Ль
вівщині (бас. Дністра), там і нп 
Верхня РожаnІ'іа і Нижня Ро
жан/Ііа. 

РожапочІЄа - потік на Львівщи
ні, притока р. Рожанки (бас. 
Дністра). 

РожежепсьІЄа - річка на Жито
мирщині (бас. Тетерева). 

Рожип - потік на Івано-Франків
щині, де й нп ВелиІ'іий Рожип і 
Малий Рожип. 

Рожина (наголос на о) - притока 
Тетерева (Житомирщина). 

РожичІЄа - річка на Вінничині, 
де й село Рожичпа. 

Рожище- притока Десни (м. Ос
тер на Чернігівщині). 

Руга - притока Ужа (бас. При
п'яті) на Житомирщині, тут і 
Ружапиця - теж притока Ужа. 

Рухатип (Рогатин) - притока 
Дністра (Чернівеччина) 1 с. 
Рухотин. 
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Від ріг можуть походити й такі 
назви на Житомирщині, як Рижапи 
(наголос на першому u), де й Рогів
ІЩ Рижів і Ришав1>а ( Коростенсь
кий р-н, де й давні назви Велепь, 
Ушиця, Вілошиц.л, Охотівm ( санскр. 
akheta "полювання"), Чигирі, Шат
рище, Іс1>орость і Сарповичі. 

Річка Рижів1>а - притока Тетере
ва в с. Карвипів1>а на Житомирщині, 
де й с. Рижів, теж може сходити до 
ріг, а назва Карвипів1>а і підтвер
джує це, бо слов'янське 1>арв "коро
ва, бик" сходить до первісного зна
чення "рогатий". Тhм більше що на 
Житомирщині є і Рожина (наголос 
на о). Те саме може стосуватися і 
назв Рижувата та Рижуваха на Сум
щині, Рижпова на Черкащині тощо. 

Рівненські Сарни - на річці 
Случ, річка Сарпів1>а - у басейні 
Случу на Житомирщині. На Жито
мирщині й теж у басейні Случу -
річка Роги, три річки Рогів1>и, річки 
Рожежепсьm, Рожина, Руга, Ружа
пиц.л. На Житомирщині й села Роги, 
дві Рогів1>и, Рогачі, Рогачів. Сюди ж, 
певно, стають і Рижапи неподалік 
Рогів1>и, а ще - Рижів і Ришав1>а (де 
народився відомий сучасний поет і 
перекладач Михайло Литвинець). 
Неподалік міста Сарни, під Висоць
ком, є ручай Ріг. Назви Олепичі, 
Олеш1>и, Олешн.я є на Житомирщи
ні, Олепів1>а й Олешн.я на Київщині. 
Олешн.я на Київщині- в басейні Ір
пеня, а Ірпінь колись відмежовував 
древлянські й полянські землі. Біля 
коростенської Олешні маємо Сарпо
вичі. На Київщині є і річка Лосяпm. 

Санскр. shringa, хінді shring, укр. 
ріг виявляють етимологічну й функ
ціональну спорідненість. Житомир
щина, зокрема, насичена "сарнови-

" u " " • о ми и рогатими назвами, як 1 ВІД-

чутним індоарійським елементом. 
Тому цілком можливо, що й тутеш
ні Сінгури й Сипгаї пов' язані з оле
нем чи сарною, бо shring "ріг" має і 
різновид sing. Сипгаї дали Україні 
поета-пісияра Василя Юхимовича, 
а сусідні Шатрища - аж двох відо
мих поетів - Петра Сингаївського й 
Миколу Сингаївського, автора слав
нозвісних "Чорнобривців", а чорно
бривці -улюблена квітка й індій
ців. Слово шатрище має прямого 
індійського родича - чхатра-стха, 
де санскр. чхатра "намет, шатро", а 
cmxa - "місце" (укр. суфікс місця 
- ще). Тобто Шатрище - "Місце, 
де стояли шатра, намети". 

Назви Сарни й Случ, а також 
Луць,.. (літоп. Лучесь1>), у певному 
розумінні значеннєві двійники, 
між ними існує глибинний, давній 
зв' язок. Бо санскр. sharnga, sarnga 
означає "рогатий, зігнутий, лук", а 
назва Сарни похідна від сарна, яке 
сходить до первісного значення 
"рогата (істота, тварина)". Сарни 
стоять на річці Случ, а ця назва 
несе ідею непрямизни, викривле
ності, зігнутості, її зв' язок зі сло
вом лу1> незаперечний. Не виклю

чено, що лу1>, случ та інд. шрію' 
"ріг" - найближчі родичі й мають 
спільне походження та однакове 
значення. Тобто вони - етимоло
гічні двійники . 
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ІНДІЙСЬКЕ MRIGA Й КИІВСЬКІ МРИГИ 

У Києві (і більше ніде) є місце
вість із загадковою назвою Мриги, 
малозрозумілою для дослідників, 
тому й досі невитлумаченою. У 
зв'язку з цим прикметними вида
ються слова хорезмійського вчено
го Х ст. Абу Рейхана Б і руні, який у 
своїй енциклопедичній праці "Ін
дія" пише: "Місяць ... відбиває фор
му Землі, як ото дзеркало. На землі 
є гори й дерева розмаїтих обрисів, і 
вони відбиваються на Місяці в по
добі зайця. Місяць іще називають 
Мріrа-ланчана, тобто "Сарноподіб
ний", бо дехто порівнює темну ча
стину її поверхні з образом сарни" 
(Бируни, 430-431). Місяць у сан
скриті має й інші назви з елементом 
тriga, скажімо, Мріrан/'і,а, Мріrа
джа, Мріrадгара, Мріrа-ла/'і,шана, 
Мріrалочана, Мрігашірша тощо -
про це детальніше трохи далі. 
У санскриті тriga означає "сар

на, газель, антилопа" (СРС, 518), 
тому виходить, що Мриги- семан
тичний двійник назви Сарни й до
сить численних похідних від сарна, 
засвідчених у різних ареалах Укра
їни та поза нею. Слово тriga наявне 
в низці важливих термінів, з-поміж 

яких насамперед варто відзначити 
терміни тrіgа-уи та тriga-haп "пе
реслідувач сари, сарногон" на озна
чення мисливця, тотожні термінам 
shasha-yи та shasha-haп "переслі
дувач зайців, зайцегон", які теж оз-
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начують Місяць. Індійські любовні 
трактати виокремлюють категорію 
чоловіків-зайців і категорію жінок
сарн, які найкраще підходять одна 
одній при любовних іграх. 

Особливо цікаве слово тri
gahaп, де санскритська дієслівна 
основа hап означає "переслідува
ти, гнати, вбивати" (СРС, 769) -
його ми бачимо в укр. гнати, гину
ти, загин. Санскр. hап тотожне 
укр. -гон, як у санскр. vrikahaп 
"вовкогон, вовковбивця" і укр. 
вов/'і,огон (рос. вол/'і,огон), з яких по
стали українські прізвища Вов/'і,О
гон, Убийвов/'і, і рос. Вол/'і,огонов. 
Убийвов/'і,, очевидно, просто укра
їнська калька давнішого vrіkаhап
вол/'і,огон-вов/'і,огон, яке ставало нез

розумілим, як і нинішнє вур/'і,аган. 
Санскр. han та укр. гон споріднені 
з англ. hипter, hипtsтап "мисли
вець", які мають своїх прямих сан
скритських двійників - hantar і 
haпtri. Санскр. akhetaka (хінді 
akhetak) "мисливець" відповідає 
рос. охотни/'і,, а рос. охота -
санскр. akheta. Санс/'і,р. kheta в 
akheta означає "поле", а поле при
сутнє і в укр. полювати, полюван
ня. Із тriga є також низка слів на 
означення собак: тriga-arati "пе
реслідувач сари", тriga-ari "ворог 
сари", тriga-daтsha й тriga
daтshaka "кусач сари", тrigaya
kиkkиra "мисливський пес". 
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Очевидно, первісно mriga озна
чало просто "дика тварина, на яку 
полюють, дичина". Думати так спо
нукає санскр. shakha-mriga 
(shakha+ mriga) "мавпа", яке до
слівно означає "мриrа (тобто тва
рина), що живе на гіллі", а означає 
"мавпа"; санскр. shakha "гілка, га
луза" споріднене з укр. суJІ<. До них 
сходять назви оленя й лося - со
хач, сахань, сохаль, рос. сохатий, 
дослівно "гіллястий". Та й сам
екритські словники слову mriga 
спершу дають значення "дичина, 
тварина", а тоді "сарна, газель, ан
тилопа". Тому можна припустити, 
що mriga утворене від дієслівної ос
нови mar-/ jmri- "мерти, вмирати, 
гинути", яка означає і "вбивати". В 
різних видазмінах має форми ma
ra, marana "смерть, вмирання", 
mriti "смерть", mrita "мертвий, по
мерлий", maraka "мор", marayu 
"смертний, людина" тощо. Елемент 
mrija (mri+ja) в іменах і назвах оз
начає "гонитель, нищитель, губи
тель". Різновидом його і є, певно, 
mriga (mri+ga); ja і ga в них- два 
різновиди однієї дієслівної основи 
із значенням "іти, рухатися". 
Санскр. ga в іменах і назвах може 
означати "той, що женеться (за чи
мось), переслідує (когось)". Тоді 
mriga розкладається на mri+ga, де 
mri - "вбивати", а ga - "рухатися 
за (кимось), переслідувати". Тобто 
первісно mriga мало означати "пе
реслідувана для вбиття (тварина)", 
а згодом прибрало значень "полю
вальна дичина, сарна" тощо. 

Самекритські приклади підтвер
джують таку думку: mriganyu "по-
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лювальник за птахами", mrigaya, 
mrigavya "полювання; ловіння пта
хів", mrigayas "дичина", mriganaya
ni "полювальниця". "Мріrан,аяні 
"Мисливиця" називається історич
ний роман відомого індійського 
письменника Вріндаванлала Вар
ми. Впадає в око, що багато термінів 
на означення лева чи тигра містять 
mriga - це, можливо, проливає 
світло на численні сцени терзання 
левами оленів-сари у скіфському 
мистецтві. Тобто цей сюжет може 
відбивати небесні події, втілені в 
земні легенди й міфи. Нагадаємо, 
що вершники переслідують оленів 
на речах Амудар'їнського скарбу. 

Отож деякі означення лева або 
тигра з mriga: 
Мріtад (mriga+ad "-їд") "Твари

ноїд, Сарно їд". 
Мріtадгіпа (mriga+adhipa "влади

ка") "Владика тварин, Цар зві
рів". 

Мріtадгіраджа (mriga+adhi "над"+ 
raja "цар") "Цар над звірами". 

Mpitanami (mriga+pati "батько") 
"Владика тварин, звірів". 

Мріtапрабгу (mriga+prabhu "гос
подар") ''Господар тварин". 

Мріtараджа (mriga+raja "цар") 
"Цар тварин, звірів". 

Мріtараджіпі (mriga+rajini "цари
ця") "Владичиця тварин, звірів". 

Mpitapi (mriga+ari "ворог") "Во
рог тварин". 

Mpitapami (mriga+a"нe" +rati 
"друг") "Недруг тварин". 

Mpitapiny (mriga+ripu "ворог") 
"Ворог тварин". 

Mpitaшana (mriga+ashana "їжа, 
-їд") "Твариноїд". 
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Мріrепдра (mriga+indra "цар") 
"Цар звірів". 

Мріт'ешвара (mriga+ishvara "бог, вла
дика") "Владика тварин, звірів". 

Мрітіпдра (mrigi "тварина-самка"+ 
indra "цар") "Цар самиць". 

І. Індійські імена й назви 
з першим компонентом 

mriga 
а) на означення божеств: 

Mpiraвaxana (mriga+vahana " 
візний") "Везений сарнами, 
оленями, антилопами". Бог ві
тру Баю, в колісницю якого 
впряжені антилопи. 

Мріrав'ядга (mriga+vyadha "мис
ливець") "Полювальник сари, 
оленів". Шіва. Також Ма рути, 
ім'я одного з 11 рудр, пес зірки 
Сіріус, що спонукає згадати часті 
зображення, де пес переслідує 
сарну або зайця. Тож чи не на не
бі слід шукати пояснення скіфсь
ких образотворчих сюжетів? 

Mpirapamxa (mriga+ratha "коліс
ниця") "Сарноколісничний", "Б 
чиєму запрягу антилопи". Бог 
вітру Баю. 

Mpitan10a (mriga+anka) "Зі зна
ком сарни". Місяць. Також наз
ва меча в епічних творах. 

Mpirantiaбanдгy (mriganka "мі
сяць" +bandhu "друг, родич, сво
як") "Приятель Місяця". Бог 
кохання Кама. 

Мріrап10а.чаулі (mriganka+mauli 
"корона") "З місяцем у короні". 
Шіва, зачіску якого прикрашає 
півмісяць. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Mpitinami (mrigi+pati "захисник") 
"Владика олениць, сарниць". 
Крішна. 

Мріrасья (mriga+sya) "Сарноро
гий". Шіва. 

Мріrаю (mriga+yu "мисливець") 
"Полювальник за сарною". Бог 
Брахма. 
б) у міфологічних та епічних 

персонажів: 
Mpiraвami (mriga+vati "-виця") 

"Сарновиця, Оленевиця". Ім' я 
царівни, а також міфічної пра
матері антилоп, сари і ведме

дів. 
Мріrа.мапда (mriga+manda "хо

да") "З ходою як у сарни, Сар
нохода", "Стрімконога". Дочка 
легендарного мудреця Каш' япи, 
прародителька левів. За "Маха
бгаратою", Кродга (Гнів) наро
дила 9 дочок, серед яких були 
Mpiri й Мріrа.мапда. Бід Mpiri 
пішли всі тварини, а від Мріrа
манди- ведмеді, шрімари й ча

мари (шрі.мари - прудконогі 
тварини, видимо, з родини анти

лоп; ча.мари - різновид буйво
лів, яки - Bos grunniens). 

Mpiranliaвami (mriganka "Місяць"+ 
vati "-виця") "Місяцевиця". 
Царівна, а ще дочка царевича 
Мріrап".адатти у творах каш
мірського автора Сомадеви. 

Mpirantiaдamma ( mriganka +datta 
"даний, дарований, -дан") "Да
рований Місяцем, Місяцедан". 
Син царя Mpiran".acenu у Сома
деви. 

Mpiranliaлe10xa ( mriganka + lekha 
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"прикмета, ознака") "З ознака
ми Місяця". Відьядгарка в Со
мадеви. 

Мріт'апкасепа (mriganka+sena "си
ла, військо") "Сила, могуть Мі
сяця". Цар у Сомадеви. 

Мріт'і (mrig+i) "Олениця, Сар
ниця". Дочка мудреця 1\аш' япи 
і його дружини Тамри. 

Мріт'апотака (mriga+potaka "ди
тинча") "Сарненя, Оленятко". 
Персонаж буддійської "Мріrа
потака-джатаки" (372 оповідь). 
За царя Брахмадатти, що правив 
у Варанасі, бодгісатва (боже
ство, яке час від часу приходить 
на землю і вчить людей позбува
тися страждань) був аскетом 
Шукрою у Гімалаях. Якось він 
підібрав оленя, до якого дуже 
прихилився, але воно невдовзі 
здохло. Праведник так побивав
ся, що на землю до нього мусив 

спуститися бодгісатва і переко
нувати, що все на світі - страж
дання. І навчив, як їх позбувати
ся. Інша притча, так звана "Ро
хантамріІ'а-джатака", розпові
дає, що за того ж царя Брахма
датти бодгісатва народився у по
добі золотого оленя. Звали його 
Роханта. Якось цариці присни
лося, що золотий олень провіс
ник їй, і попросила, щоб цар 
справдив її сон. Мисливець, що 
знав, де Роханта живе, узявся 
привести його до царського дво
ру. Він налаштував пастку, й Ро
ханта втрапив у неї. Та коли ми
сливець наблизився, олені розбі-

розділ І 

глися, окрім брата й сестри Ро
ханти, бо не могли залишити йо
го в біді. Мисливець, розчулений 
їхньою відданістю, вирішив від
пустити Роханту. Та коли той 
дізнався, навіщо його ловив ми

сливець, то вирішив сам піти до 

міста. Проте мисливець відрадив 
робити це, бо там його могли че
кати неприємності. Тоді Роханта 
навчив своєї віри мисливця і по
слав його до царського палацу, 
давши свою золоту шерстинку. 

Мисливець розповів всю приго
ду цареві та цариці й виклав їм 
нову віру. А потім відмовився 
від царських дарунків, подався в 
Гімалаї, де й став відлюдником. 

Мріт'алопа (mriga+lopa "втрата, 
шкода"), досл. "Олень-неслух". 
Персонаж буддійської "Мріrа
лопа-джатаки" (381 оповідь), 
яка оповідає, що за царя Брах
мадатти бодгісатва народився 
яструбом і мав могутнього сина 
Мріrалопу, вище якого не міг 
злетіти жоден птах. Батько про
сив його не літати високо, але 
той не послухав і одного разу 

здійнявся так високо, що шале
ний вітер порвав його на клапті. 
Є ще й "М ріГ а-джатака" (оповідь 

482), інакше "Руру-джатака", теж 
про події за царя Брахмадатти. У 
Баранасі жив Махадганака, бага
тійський син. Змалку зіпсутий, він 
по смерті батьків пустив за вітром 
усі їхні статки та ще й заліз у борги. 
3 розпачу він стрибнув у ГанГу, та 
коли стрімка течія понесла його, 
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перелякався і став кликати на по

міч. Бодгісатва, тоді золотий олень, 
почув його розпачливі зойки й уря
тував, а тоді вивів на дорогу до міста 
й попрохав нікому не розповідати 
про нього. А цариці якраз присни
лася золота сарна, яку вона будь
що захотіла мати, але ніхто не знав, 

де її знайти. Махадганака почув 
про це, прийшов до царя і пообіцяв 
спіймати сарну. Та під час полю
вання бодгісатва сам підійшов до 
царя і розповів про пригоду з Мах
адганакою. Обурений цар покарав 
зрадника і пообіцяв бодгісатві, що 
забезпечить цілковиту безпеку всім 
живим ство рінням. Самого ж бодгі
сатву взяв до столиці, де той пропо
відував свою віру. 

в) у назвах: 
Мріtадава (mriga+dava "гай"), 

мовою палі МіГадая (miga+da-
) "О u u" с уа - ленячии гаи . вящен-

на місцевість у Сарпатху (!) 
біля Баранасі (Бенаресу). В 
Україні є назва Володава, давні 
джерела знають назву Піроборі
дава, де теж прозирається дава. 
Можливо, і тут якийсь зв' язок з 
інд. dava "гай, діброва, парк". 
Втім, дава може споріднювати
ся з інд. deva "бог", бо в Україні 
знайдено напис ІІІ ст. з іменем 
Махадава, яке тотожне імені 
Махадева - "Великий бог" на 

означення Шіви. 
г) в астронімах: 
Важливо й показово, що mriga 

"олень, сарна" містять назви пла
нет, сузір'їв і знаків зодіаку. 

Степан НАЛИВАЙКО 

- на означення Козерога: 
Мріtадріша (mriga+drisha "око") 

"Сарноокий, Оленеокий, Газе
леокий". Санскр. drisha спорід
нене з укр. зрити, визирати, зір, 

позир,. тощо. 

Мріт'асья (mriga+sya). 
Мріт'апетра (mriga+netra "око"), 

досл. "Сарноока" - "Народже
на під сузір'ям Mpira (Козеро
га)". Є таке й чоловіче ім'я із 
цим значенням. 

Mpitapa (mriga+ara) "Знавець 
знаку Козерога", "Астролог". 
- на означення сузір'я Лева: 
як зазначалося, багато термінів 

на означення лева чи тигра утво

рені з mriga. Тому цілком природ
но, що деякі з них означують і су
зір'я Лева: 
Мріт'араджа (mriga+raja "цар") 

"Цар тварин". 
Мріт'аріпу (mriga+ripи "ворог") 

"Ворог тварин". 
Mpitenдpa (mriga+indra "цар") 

"Владика тварин-самців". 
Mpitinдpa (mrigi "сарниця" +in

dra) "Владика тварин-самок". 
Можна гадати, що первісно mri

ga замінювало табуйоване слово 
на означення оленя, сарни чи ло

ся, які були священними. Про та
ку їхню священність свідчать чи
сленні факти. 

- на означення сузір'я Оріон: 
Мріт'ашіра, Мріт'ашірша (mri

ga+shira "голова") 'Толова оле
ня". Назва п'ятого місячного су
зір'я з трьох зірок. Мріrашіра
"діва", божественна за природою 
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зірка, вважається, що народже
ний під нею добрий і приязний. 
Існує кілька міфів про те, як по-

стало це сузір'я. Веди наводять 
міф, що бог-творець Праджапаті 
вступив у гріховний зв'язок зі 
своєю донькою Ушас, і за це боги, 
її брати, дали богові Рудрі свої 
найгрізніші іпостасі й попросили 
покарати батька. UЦоб уникнути 
покари, Праджапаті прибрав по
доби оленя й спробував заховати
ся на небі, але Рудра й там наздог
нав його і пронизав стрілою. Так 
Праджапаті став сузір'ям Мріtа
шірша (від Мріtашірас "Голова 
Оленя"). Це сузір'я з трьох зірок, 
частково відповідає Оріону. Ушас 
стала лунарним сузір'ям Poxini, 
Рудра-зіркою Мріtав'ядга, "Ми
сливцем за Оленем" - це євро
пейський Сіріус (ИДС, 380). Мрі
tашірас також - одна з личин, 
якої прибирав Врітра, коли бився 
з Індрою. Іноді Мріrашірас вважа
ється їздовою твариною Місяця 
(див. с. 289). Біруні в "Індії" заз
начає: "Господар сузір'я Мріtа
шірша - Інду, тобто Місяць". Бо
жество-покровитель сузір'я Мрі
tашірша - Місяць-Чандра-Сома 
або Тара - дружина наставника 
богів Брихаспаті. Місяць-Чандра 
свого часу викрав її у чоловіка, але 
потім повернув її на вимогу богів. 
Від Чандри, мовлять міфи, у Тари 
народився син Будга - він став 
уособлювати планету Меркурій, 
яка у санскриті називається Будга. 

За іншим міфом, у давні часи, 
коли чеснотливість у світі похитну-

розділ І 

лася, владика створінь Дакша на 
вершині гори Хімавати, де бере по
чаток священна Ганrа, здійснив 
перші жертвоприносини, аби спо
кутувати гріхи. Дакша закликав на 
пожертву й богів, але Рудру, чоло
віка своєї доньки Саті, не запросив. 
Ображена Саті кинулася в жертов
не багаття, а Рудра, коли дізнався 
про це, схопив свій лук і кинувся 
до місця пожертвин. Коли розлю
чений Рудра з'явився там, задвиг
тіла земля, захиталися гори, пере
став віяти вітер, сонце, місяць і зо
рі померхли, світ огорнула пітьма. 
У гніві Рудра пронизав жертву 
стрілою, і вона перетворилася на 
сарну й піднялася на небо, де стала 
сузір'ям Мріtашірша. І донині 
можна бачити на нічному небі всу
зір'ї Мріrашірша голову сарни, 
пронизану стрілою, а в сузір'ї Ард
ра - мисливця, що женеться за 

нею. Міф спонукає гадати, що жер
товною твариною на цих пожер

твинах була сарна. 
Є ще один варіант цього міфу. За 

ним, жертвою на тих жертвоприно

синах був сам Дакша: боги хотіли 
покарати його за тяжкий гріх- за
зіхання на честь власної доньки 
Рохіні. У подобі цапа він переслі
дував її. Коли та, уникаючи його 
зазіхань, перетворилася на сарну, 
Дакша перетворився на самця-сар
ну і вступив у гріховний зв' язок із 
нею. І тоді боги вже самі попрохали 
грізного Рудру покарати злочинця. 
Той погодився, але за умови, що 
матиме владу над дикими й свій
ськими тваринами. Є і версія, що 
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боги, сини Праджапаті, побачивши 
невимовну вроду своєї сестри 

Ушас-Світанкової Зорі, яка зійшла 
на сході, вивергають сім'я, його 
збирає в золоту посудину Праджа
паті, а від нього народжується Ру
дра - тисячооке й тисячоноге бо
жество (МДИ, 17-18). Епічні версії 
цього міфу зберегли тільки згадку 
про цапину голову Дакші. В усьо
му іншому він уже не пов' язується 
з найпершими жертвоприносина
ми. А єдина причина Рудрипого 
гніву та, що його не запросили на 

ці жертвоприносини. 
Отож Мріт'ашірша ("Сарного

лов")- п'яте місячне сузір'я заве

дійською класифікацією. Похідна 
від нього назва марrашірша, досл. 

"мріІ'ашіршин", означує лунарний 
місяць - марrшір мовою хінді. 

Академік-індолог, виходець із Зо
лотоноші О.Баранников, пояснює: 
март'шір - 9-й місяць індійського 
календаря, відповідає європейсь
кому листопаду-грудню, інша наз
ва його - arxan. В епічному творі 
Лаллу-джі Лала "Прем-саІ'ар", 
який описує дитячі та юнацькі ро
ки І\рішни й Баларами і який пе
реклав О.Баранников, І\рішна ви

крадає у пастушок одяг саме в мі
сяці март'Шір, коли ті купалися. Є 
чоловіче ім'я Мріт'ашірша, яке вва
жається щасливим і яке ще тлума
чать "Народжений під сузір'ям 
МріІ'ашірас". Інша назва сузір'я 
Мріт'ашірас - Мріт'отта.ма (mri
ga+uttama "найкращий") "Най
кращий сарна-самець або олень". 
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В усіх наведених версіях при
сутня виразна астральна символі
ка. Праджапаті - сузір'я МріІ'а
шірша, Рудра- Ардра (альфа Орі
она, інакше Бетельгейзе), Ушас -
сузір'я Рохіні (сузір'я Тельця), 
Дакша-батько 27 дочок, які сим
волізують 27 сузір'їв Місячного не
ба. Дакша, за міфом, народився з 
великого пальця на правій нозі бо
га-творця Брахми, який уособлює 
в тризубі праве вістря. Саме ім' я 
Даrіша споріднене з латин. dexter і 
слов. деспиця "правиця". В деяких 
міфах Дакша народжується з пра
вого боку Брахми, а БгріІ'у-Шукра, 
предок ядавів, ототожнюваний із 
Венерою, з лівого. За давніми уяв
леннями, права сторона- чолові

ча, ліва - жіноча, з першою 

пов'язані небо, боги, Сонце, з дру
гою - земля, люди, Місяць. 

27 сузір'їв місячного неба - це 
27 дочок Дакші, а вони - дружини 
Місяця. Причому міфи підкреслю
ють, що Місяць найбільше любив 
Рохіні - четверте місячнесузір'я за 
ведійською класифікацією (сузір'я 
Мріт'ашірша- п'яте, бог-покрови
тель його - Місяць або Тара, Ардра 
- шосте, бог-покровитель його -
Рудра). Саме Рохіні, ім'я якої озна
чає "Руда корова", за ведами, вва
жається матір'ю Бала рами-Білобо
га, старшого брата 1\рішни-Чорно
бога й землеробського божества, ат
рибут і зброя якого - рало, плуг. 
Прикметно й те, що дружину Бала
рами звати Реваті, а Реваті також 
- 27-ме місячне сузір'я, божество
покровитель якого Пушап -
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"Пишний, Рясний, Щедрий". При
нагідно зазначимо, що імена Бала
рами-Баладеви-Балавіри рясно 
відбиті в українських прізвищах як 
Ба.rюдей, Болудей, Більдей, Баль
вір, Балвір, Балбир, Балбиреn~>о, 
Крішни-Гопали - як Кришн,еn~>о, 
Jynaл, Jynaлo, Jупалю~>, Jynaлen
~>o, а Реваті - як Реут, Ревут, Peвy
men~»o, Ревуць~>ий. Оrож міф про 
Мріrашіршу безпосередньо стосу
ється Місяця, інші імена якого -
/пду, Со.ма, Чапдра, причому Чап
дра як Шандра й собі рясно відбите 
в українських прізвищах, гідроні
мах і топонімах. 
Отож Місяць має такі імена з 

компонентом mriga "сарна": 
Мріtадгара ( mriga+dhara "-дер

жець") "Сарнодержець", досл. 
"Що має зображення мріrи
сарни". 

Мріtалак,шапа ( mriga+ lakshana 
"знак, ознака") "Сарноозна-

u" 
кии. 

Mpitaлaк,uutan (mriga+lakshman 
"добрий, благодатний, щасли
вий знак") "Із благодатним зна
ком (сарни-мріrи)". 

Мріtалочаяа (mriga+lochana "око") 
"Сарноокий, Сарноок". 

Mpitanк,a (mriga+anka "ознака, 
прикмета") "Сарноприкметний". 

Mpitanin.лy (mriga+piplu "відміти
на") "Сарновідмітний". 

Мріtараджа (mriga+raja "цар") 
"Владика тварин","Цар сари". 

Mpitamanк,a (mriga+tanka "поз
начка, пляма") "Сарноплям-

u" 
нии . 
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Мріtаджа (mriga+ja "народже
ний") "Народжений Місяцем". 
Планета Меркурій. За індій
ськими міфами, Будга (Мерку
рій)- син Місяця-Чандри й Та
ри-Зорі. 

Мріtалапчапа ( mriga + lanchana 
"позначений") "Син Місяця". 
Меркурій. 

Мая.мріtа (maya "видиво, ілюзія"+ 
mriga) "Примарна, оманлива 
сарна", "Оманливий олень". Зо
лота сарна, в яку, за наказом 

Равани, перетворився Марічі, 
його дядько, щоб легше було 
викрасти Сіту, дружину Рами 
(HN, 264-265). 
Наостанок слід зазначити, що є 

кілька українських прізвищ і 
назв, які можуть бути споріднени
ми з київськими Мригами та сан
скритським mriga "сарна, козуля, 
олень". Це: українські прізвища 
Мрижу~> і Мрищу~>, я колись жив у 
Києві на квартирі, власник якої 
мав прізвище Mpu~>om. А також 
річки Мрапь у басейні Сіверського 
Дінця, Mpun~»a - притока Остра й 
село Мрин, на Чернігівщині, потік 
Мреє - на Івано-Франківщині 
(СГУ, 378). 

Із санскритських синонімів до 
mriga (harina, kuranga, vatayu, aj
inayoni, prishat, krishnasara, rohi, 
rohita, ruru) особливої уваги за
слуговує слово ruru. Воно вия
вляє спорідненість із досі ще за
гадковим ім' ям Рюри~>, яке дало 
назву давньоруській князівській 
династії. 
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"РІfВЕДА'', "РАМАЯНА'' Й УКРАІНСЬКА КАЗКА 

У статrі "Рамаяна" й деякі укра
їнські фольклорні паралелі" (ТРС, 
210-221) ми звертали увагу на те, 
що індійська епічна поема має ба
гато перегуків з Україною, фоль
клором, обрядами й уявленнями 
українців. Зокрема, що "Рамаяна" 
й український фольклор містять 
спільний мотив сонця й чарівного 
оленя, що давній індійський ве
сільний звичай свая.мвара, коли 
дівчина сама вибирає собі чолові
ка, ще в XVII ст. засвідчує в укра
їнців француз Боплан у своєму 
"Описі України", що українці, як і 
давні індійці, боготворили Матір
Землю, Вогонь і Воду й вірили в їх 
очищувальну силу, що Давня Ук
раїна знає топонімДапда~а, а саме 
зі священного лісу Дандака злий 
демон Равана викрав Сіту, дружи
ну царевича Рами, тощо. І дійшли 
висновку, що сюжет "Рамаяни"
різновид основного міфу "Рігведи" 
про битву бога-воївника Індри й 
змія Врітри, що цей міф відбитий в 
українських веснянках, колядках, 

щедрівках і деяких народних тан
цях весняного циклу. Що Врітра в 
українському варіанті міфу висту
пає під своїм первісним іменем -
Ворот, Берет або Воротар, що ця 
битва відбиває календарну, тобто 
землеробську обрядовість, а пере
мога Індри над Брітрою символізує 
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відродження природи до житrя пі
сля зими, настання весни й Нового 
землеробського року. Проте наве
деними фактами подібність "Рама
яни" й українського фольклору не 
вичерпується. Чимало відповідно
стей має "Рамаяна" і з українськи
ми казками. Саме цього аспекту ми 
тут і торкнемося. Але спершу сти
сло нагадаємо зміст "Рамаяни". 

1. Головний міф "Ріmеди"
битва Індри та Врітри 

Врітра вважається творінням 
Тваштара - давнього ведійського 
божества, якого "Велесова книга" 
знає як Твастир. Він належав до 
покоління первісних богів - асу
рів, до яких належали бог Варуна 
й мати асурів Дану, тотожна укра
їнській Дані. Обидві вони пов'яза
ні з первозданними водами, а саме 
ім'я Дапу у ведах означає "Ріка, 
Потік". Тобто асури - старші, 
давніші боги, а деви - молодші 
боги, посталі пізніше, до них нале
жав Індра. Вважається, що саме 
Індра в епоху "РіІ'веди" відтіснив 
Тваштара з чільного місця в пан
теоні, і той зайняв підлегле стано
вище неперевершеного майстра, 
який створив ( Тваштар і означає 
"Творець") багато дивовижних ре
чей: досконалу зброю і стрімкі ко-
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лісниці для богів, чашу для амріти 
-напою безсмертя, бойової соки
ри для Брихаспаті - наставника 
богів тощо. 

Від дружини-асурки у Тваштара 
був син Вітварупа - триголовий 
змій, ім' я якого означає "Світофор
мний", "Форма якого - світ". І йо
го вбив Індра. Тваштар поклявся 
помститися за сина й сотворив із со

ми та вогню велетенського змія -
Bpimpy, ім' я якого дослідники по
в' язують з основою var "покривати, 
окривати", хоча справжня етимо
логія лишається неясною. Безно
гий і безрукий, він розлігся на го
рах, згорнутий у 99 кілець, перего
родив річки й поглянув води, а за 
день виростав в усі боки на лет стрі
ли. Ненажерливий, він от-от мав 
проковтнути і людей, і богів, і все 
живе на землі. 

Налякані боги кинулися до Ін
дри - допоможи! Той очолив бо
жественну рать і рушив на Врі
тру, але змій так страхітливо за
сичав і дихнув епопеллючим по
лум'ям із пащі, що нажахане 
військо розбіглося. Лишилися 
віч-на-віч зі змієм тільки Індра, 
Вішну й Марутн - особиста дру
жина Індри. Врітра знову ро
зверз страхітлину пащеку, про
ковтнув Індру й відразу заснув. 
Тоді бог Шіва наслав на нього 
позіхи, й коли Врітра позіхнув, 
Індра хутенько вибрався назовні 
й завдав по голові йому нищівно
го удару булавою-ваджрою, яку, 
до речі, Індрі зробив Тваштар . 

розділ І • m 

Від реву смертельно пораненого 
змія здригнулися небеса, сам Ін
дра від переляку втік за 99 річок і 
на краю світу сховався на озері в 

лотосовому стеблі. Трохи огов
тавшися, він послав вітрів-мару

тів розвідати, що там з Врітрою. 
А той безживно розпростерся по 
землі, а заполонені ним води вир

валися з його черева на волю й 

мчали до моря. Марути-вітри ра
дісно затанцювали довкола по
верженого страховиська. 

Це був найбільший подвиг Ін
дри. 3 черепа Врітри він зробив 
собі чашу для пиття соми - хміль
ного трунку, який він неабияк по
любляв, а тіло його розтяв навпіл: 
блага його частина підійнялася в 
небо й стала місяцем, а демонська 
частина стала животом у живих іс
тот. Тому й кажуть про тих, хто 
любить поїсти, що він робить під
ношення Врітрі - своєму череву. 
А з крові змія постали півні, тому 
u • , 

и не споживають швнячого м яса 

брахмани й благочестиві відлюд
ники. 

Вбивство Врітри стало найбіль
шим подвигом Індри, але водночас 
і найбільшим гріхом. Врітра був 
брахманом, тож Індра скоїв і най
тяжчий злочин - вбив не просто 
людину, а брахмана. Нажаханий 
своїм вчинком, Індра не відразу 
повернувся в своє небесне цар
ство-сваргу, а ще довго ховався у 

лотосному стеблі на краю світу. 
Змій Врітра, мовлять гімни 

"Ріrведи", лежав згорнутий у 99 
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кілець на семи перекритих шлях
ах, на ложе семи річок, які він пе

рекрив і яким не давав текти. Він 
заточив води у надра гір і пожер ці 
гори. Ось один із гімнів-описів, як 
Індра перемагає Врітру: 

"Про подвиги Індри хочу пові
дати, про найперші, що їх здій
снив владика грому. Він знищив 
змія, він проклав шлях водам, він 
розверз нутрощі гір. Він подолав 
змія, що розлігся на горі. Як коро
ви з муканням, вирвалися води на 

волю і навпростець ринули до мо
ря. Як спраглий бик, забажав він 
соми, він пив її, вичавлену, з трьох 

чанів. Дарувач узяв влучну зброю, 
ваджру, і він вразив його, першо

народженого змія. Коли ти вразив 
його, о Індро, першонародженого 
змія, коли убив його, застосував
ши неперевершені свої чари, і тим 
породив сонце, небо й зорю, не ли
шилося воістину гідного тебе су
противника. Врітру, найлютішого 
Врітру, Змія, вразив Індра вадж
рою, могутньою зброєю. Як гілки 
дерева, зрубані сокирою, лежить 
змій, розпростертий на землі. Як 
п'яний хвалько, викликав Вр і тра 
на битву великого героя, звитяж
ного проганяча ворогів. Він не 
зміг протистояти його зброї. По
вержений і розчавлений був він, 
ворог Індри. Безногий і безрукий, 
кинувся він у битви проти Індри. 
Той ударив його по хребту вадж
рою. Врітра, що забажав перевер
шити героя, впав, подроблений і 
розтоптаний. Через нього, розки-
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даного, як павиривані водорості, 

ринуть води... Посеред стрімкої, 
невгомонної течії лежить його ті

ло. Води перекочуються через тіло 
Врітри. У вічну пітьму низрину
тий він, ворог Індри ... " (І 32). 

Індра - найзначніше ведійське 
божество, яке владарює між небом 
і землею, тобто в повітряному про
сторі, атмосфері, якому присвяче
но понад чверть "Ріrведи". Бог
громовержець, божество грози - в 
цьому розумінні саме він, а не ве
дійський Дьяус, близький грець
кому Зевсу, хоч імена Дьяус і Зевс 
споріднені, а Індра й Зевс - ні. 
Дослідникам важко простежити 
зв'язок іменіІндраз якимось при
родним явищем, хоча його можна 
пов'язати з дієслівною основою 
idh "горіти, палати, світити, сяя
ти" чи з indu "крапля, волога, ро
са", а ще "місяць". Антропомор
фізм Індри особливо виражений в 
"Ріrведі", де він - могутній воїв
ник, богатир із золотавим або ру
дим волоссям і бородою, прекрас
ний ликом. Його золоту коліс
ницю мчать двоє рудих чи гнідих 
золотогривих коней, якою править 
бог вітру Баю. Його зброя - гро
мова палиця-перун, ваджра (пор. 
укр. вергати, повержений), яка 
сяє, мов сонце. Озброєний громом, 
захмелений сомою, хмільним на

поєм богів, у супроводі марутів
мариць, богів бурі й грози, своєї 
добірної дружини, він вирушає на 
битви зі змієподібними чудовись
ками - асурами. Його ніхто не го-
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ден здолати, всі тремтять перед 
ним - боги, демони й люди. Земля 
і Небо застигають в остраху, коли 
він трощить ворога своєю вадж
рою. Головний подвиг його - по
долання змія Врітри, наймогутні
шого з асурів, і вивільнення вод, 
що їх Врітра перегородив. 
Як землеробське, пастушниць

ке божество Індру вже в "Ріrведі" 
називають "дарувачем худоби". 
Водночас давні пам' ятки мовлять, 
що Індра - бог землеробів, тому в 
пожертву йому слід приносити би
ка. "Яджурведа" знає епітет Індри 
Шупасіра "Ле міх плуга", де шупа 
"плуг", сіра "леміх". А епітети 
Джанаки (батько Сіти) й Балара
ми (старший брат 1\рішни) - Сі
радгваджа "Лемехостяжний, З ле
мехом на стязі" (пор. українське 
прізвище Ле.міх). Як землеробське 
божество, Індра шанувався як бог 
дощу й грози, і в цій функції у ве
дах постійно асоціюється з мару
тами. На монетах індогрецьких 
царів кінця І тис. до н.е. Індра, як 
бог грому й блискавки, ототожню
ється з Зевсом або зображається в 
подобі слона, який хоботом роз
бризкує дощ по землі. 
Міфи про боротьбу Індри зі 

зміями і демонами наповнені зе
млеробськими уявленнями про 
чергування сезонів багатства й 
бідності. Він вбиває дракона Агі, 
вивільняє від нього води й про
кладає шлях рікам, дає вільно тек
ти їх життєдайним водам, повертає 

викрадених демонами корів, які 
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символізують дощові хмари. Ім' я 
Агі споріднене з укр. вуж і рос. уж, 
причомусанскр.аhімаєзначення 
з.мія, х.мара, вода, сопце й число 8. 
Ім'я Агі має мудрець-ріші і демон 
Раху, який ковтає Сонце й Місяць 
і спричинює затемнення. Агі-Врі
тра має іранського двійника -
АжіДаха".у, а вбивця Ажі Дахаки 
зоветься Веретрагхпа. 

Окрім Врітри-Агі, Індрау ведах 
долає багато інших демонів: Віш
варупу-Трішіраса - триголового 

сина Тваштара, Валу й Шамбару, 
які живуть у гірських печерах, 
1\уяву й Шушну, які живуть у во
дах, Піпру, Раухіну, Арбуду та ін
ших. Згадується Індра в "Ріrведі" і 
просто як убивця семи великих 
демонів, більшість яких не мають 
антропоморфних рис і постають 

як чудовиська або злі духи, що 
спустошують землю, крадуть бо
жественних корів, перегороджу
ють річки, насилають посуху то

що. Але так чи інакше підкреслю
ється їхній зв' язок з водою, пере
бування в печері чи під землею. 
Тобто вони - своєрідні дублери 
Врітри і боротьба з ними відбиває 
різні аспекти колись єдиної кос
мічної битви. Середньовічний ко
ментатор давньоіндійських текстів 
Саяна, відбиваючи давню міфоло
гічну традицію, досить обгрунто
вано вважає, що всі демони, вбиті 
Індрою - демони посухи. А сенс 
подвигів Індри - у забезпеченні й 
охороні благ землеробства й тва
ринництва (ДЗ, 271). 

украінська Індааріка 
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2. "Махабгарата" і головний пандави найнялися служити в 

ведійський міф останній рік свого вигнання, що 

У "Махабгараті" зміст головного 
міфу "Ріr'веди" :кардинально мі
няється, образ Врітри олюднюєть
ся, втрачається зв'язок із природ
ним феноменом, міфологічний 
:компонент блякне і на перший 
план виходить Вішну, який відтіс
няє Індру. У "Махабгараті" голов
на заслуга в подоланні Врітри на
лежить саме Вішну - він все
ляється у ваджру Індри, чим надає 
їй нищівної сили. У поведійсь:кій 
міфології функції Індри-змієборця 
переходять на Вішну, одне з імен 
якого - Упепдра, тобто Підіпдра, 
Менший /пдра, де ира тотожне укр. 
па в словах пасиnо!'>, падчериця, 
пасербиця тощо. Ще в "Ріr'веді" 
Вішну допомагає Індрі здолати 
Врітру, а в пуранах (індійських 
билинах) Вішну є вбивцею демо
нів Мадгу, Хаяr'ріви, Намучі, 1\у
ланемі, Радгеї та інших. Лишаєть
ся Вішну гонителем демонів і в 
своїх епічних іпостасях - Рами й 
1\рішни. У чому теж виявляється 
зв' язок міфу з епосом, де головні 
герої постійно виступають подолу
вачами зміїв, драконів, чудовись:к 
(ДЗ, 228). 

lV :книга "Махабгарати" у спро
щеному вигляді мовби дублює 
зміст усього епосу. У цій :книзі 
:конфлікт між двоюрідними брата
ми пандавами й :кауравами спри

чинений тим, що :каурави займа
ють худобу царя Вірати, до якого 
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його, за умовою, вони мусили про

жити невпізнаними. Арджуна, 
втілення Індри, отримує перемогу 
над полчищами :кауравів, я:к свого 

часу Індра перемагає демонське 
плем'я пані їв і повертає викраде
них ними :корів. Подібність нав
ряд чи випадкова, особливо якщо 
зважити на деякі подробиці ос
новної оповіді. 

П'ятеро пандавів - сини богів 
Дгарми, Баю, Індри й Ашвінів, а 
Ж.Дюмезіль переконливо довів, що 
:кожен із них успадковує функції та 
атрибути народителя. Прикметно, 
що всі вони водночас розглядають

ся в епосі я:к утілення Індри, а їхня 
спільна дружина Драупаді я:к а ва
тара Шрі- дружини Індри. В' яса, 
якому приписують створення "Ма

хабгарати", якось пояснює Юдгіш
тхірі, найстаршому з пандавів: на
роджені пандавами раніше були 
/пдра.ми. А ЛаІ'>ш.мі (або Шрі), я!'>а 
раніше була визначена ї.м у дружи
пи - це Драупаді, наділена дивпою 
~'>расою. Той же В' яса оповідає 
легенду про 5-х Індр, які при запо
мозі Дгарми, Баю, МаГхавана (Ін
дри) та Ашвінів мають з'явитися 
на землі, народжені смертною ма
тір'ю (ДЗ, 276). 
Схожу легенду містить "Мар

:кандея-пурана", теж у безпосе
редньому зв'яз:ку з міфом про Врі
тру та Індру. Ця пурана у згоді з 
"Шатапатха-брахманою" та інши
ми ведійсь:кими джерелами розпо-



відає, що колись Індра вбив триго
лового Вішварупу- сина бога-бу
дівничого Тваштара. Розгніваний 
Тваштар сотворив тоді "ворога Ін
дри" - асура Врітру. Спершу Ін
дра злякався і втік, та потім хитро

щами йому вдалося його здолати. 
Тим часом Індра за кілька своїх 
негарних вчинків під час битви з 
Брітрою позбувся своїх величі, си
ли й краси, які відповідно перей
шли до Дгарми, Баю та Ашвінів. 
Дізнавшися, що Індра всього цьо
го позбувся, асури вирішили його 
згубити й народилися в родинах 
земних царів, обтяживши собою 
Землю. Тоді, щоб допомогти Землі 
й знищити асурів-царів, тобто кау
равів, Дгарма вивільнив "велич" 

Індрий народив від 1\унті Юдгіш
тхіру. Баю вивільнив "силу" й на
родив від тієї ж Нунті Бгіму, аАш
віни, вивільнивши "красу", наро
дили від неї ж Накулу й Сахадеву. 
Від "мужності", що лишилася в Ін
дри, народився Арджуна. Таким 
чином, Індра втілився в панданах 
п'ятьма частинами. А Шрі, дружи
на Індри, народжена від вогню 
(Аrні), втілилася в Драупаді і ста
ла їхньою дружиною. 

Легенда з "Маркандеї-пурани", 
хоч і дещо штучна, усе ж, певно, 

дуже давня. Проте вона засвідчує 
істотний і принциповий момент: 

для індійської міфологічної тради
ції боротьба кауравів і пандавів -
земне відбиття боротьби Індри, ца
ря богів, з демонами-асурами, 
яких уособлює Врітра. Інакше ка-
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жучи, індійська традиція пов'язує 
"Махабгарату" з популярним мі
фом, який правомірно розглядати 
як календарний міф. У "Махабга
раті" є сюжети про перебування 
богині Шрі серед асурів, про зазі
хання земного царя Нахуші (ім'я і 
означає Змій) на дружину Індри, 
про двобій Бгіми й Дурйодгани, 
який сховався в озері, як свого ча

су Врітра в болоті від гніву Індри 
(ДЗ, 277). 
У "Махабгараті" підкреслюєть

ся близькість 1\рішни (Вішну) й 
Арджупи (Арджуна не може бути 
без Крішни, а Крішна без Арджу
пи). Вони іноді розглядаються як 
два Крішни, як Нара й Нараяна 
давнини. В свою чергу, Арджупа 
пряме й найбільш повне втілення 
Індри, в епосі Індра найперше опі
кується Арджупою (бере його на 
небеса, відбирає в 1\арни, найпер
шого супротивника Арджуни, зо
лоті панцир і сережки, які гаран
тують тому непереможність, 
сприяє перемозі Арджупи у вирі
шальних двобоях). На рівні міфо
логічному Індра й Арджупа іден
тичні: "Шатапатха-брахмана" мо
вить, що Арджупа й Пхальгуна 
(одне з імен Арджупи) - тайні, со
кровенні імена Індри. А в "Махаб

гараті" Арджупа - син Індри, що 
й засвідчують імена /ндратмаджа 

- "Народжений Індрою" і Шаtо
ратмаджа- "Народжений Шак
рою (Шаtора також ім'я Індри). 
Якщо вдатися до міфології, то і 

в ній бачимо постійний зв'язок Ін-
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дри й Вішну. Ведійські міфи оспі
вують їхню дружбу й взаємодопо
могу. У двох гімнах Індра зверта
ється за допомогою до Вішну як
раз перед битвою з Врітрою: Друже 
Вішну, ступи я1и.мога далі! Як на 
дослідників, ідеться про три магіч
ні кроки Вішну, що мають відкри
ти Індрі шлях до перемоги й допо
могти подолати міфологічний про

стір, що розділяє земний і потой
бічний світ. По цьому Індра долає 
Врітру вже сам. І "Махабгарата" 
мовить, що Вішну перед двобоєм 
Індри з Брітрою тайно проник у 
ваджру Індри й допоміг повергну
ти змія. В іншому місці, коли Ін
дра, наляканий Врітрою, прибіг 
сховатися до Вішну, той заспокоїв 
його, передав свою могутність і по
кріпив на силі (Д3, 277). А в 
"Махабгараті" Крішна лише ске
ровує Арджуну, а з ним усіх пан
давів, до битви, але сам участі в 
ній не бере. 
Як у "Рамаяні" після подолан

ня Равани царство Рами розкві
тає, так і в "Махабгараті" після по
разки кауравів розквітає царство 
Юдгіштхіри (найстарший із бра
тів-пандавів). Про це мовить мо
гутній воїн Бгішма, воєначальник 
кауравів, ім' я якого перегукується 
з українськими прізвищами Бу
ш.ма й Буш.маJ<>а: 

Та.м, поза су.мніво.м, Парджанья 
завжди проливає рясні дощі, і зе
.мля, щедра врожає.м, не знає сти

хійних лих. Збіжжя та.м чудове, 
плоди соJ<>овиті, вінJ<>и запахущі, а 
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.мова приє.мна для вуха... і J<>орів 
та.м буде багато, і не худнути
жуть вони, і легJ<>о доїти.муться, і 
.молоJ<>о їхнє, солодJ<>е й J<>исле, і .ма
сло неабuяJ<> с.маJ<>увати.муть. Та.м, 
у ~'>раїні царя Юдгіштхіри, напої 
будуть солодJ<>и.ми, а харч пожи
вний (Д3, 278). Тут Індра й Пар
джанья тотожні, що дозволяє ото
тожнити Індру-Парджанью з ли
товським Перкунасом і слов' янсь
ким Перуном. 

Композиційна структура дав
нього епосу стисло така: втрата ко

ханої, що змушує страждати її ко
ханого, чоловіка, близьких; пошу
ки її в далекій країні, що уособлює 
потойбічний світ; тимчасова 
смерть героя або його помічника; 
битва з демонічним супротивни
ком і подолання його; визволення 
жертви, повернення й весілля -
возз' єднання героїв, що знаменує 
відновлення належного стану ре
чей. Все це дозволяє співставити 
його з календарним міфом, міфом 
про вмираючого й воскресаючого 

бога. А землеробські символи, які 
виявляються в глибинних шарах 
епічної оповіді, лише підтверджу
ють, що збіги не випадкові, що во
ни закорінені в самій генезі епіч
ної поезії (Д3, 279). 
У ведах міф про Індру та Вр і тру 

відбиває поширений у багатьох 
міфологіях давній мотив перемоги 
бога-громовержця над драконом
змієм, що уособлює ворожу люди
ні стихію або первісний хаос. Тож 
міф має космогонічний зміст. Уже 
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в ведійській літературі в оповіді 
про Врітру поєднуються два міфо
логічні сюжети: перемога над три
головим змієм Вітварупою і пере
мога над самим Врітрою. 

Врітра традиційно трактується 
як демон посухи в індійській міфо
логії. Перемога над ним бога-гро
мовержця сприймається як алего
рія грози, яка звільняє проковтну

ті змієм води. Але уведійських ви
кладах цього міфу немає прямих 
підтверджень такому тлумаченню. 
Дехто вбачає тут відбиття дуже 
давнього міфу про перемогу сонця 
над демоном зими, який скував рі
ки. Існує і космогонічне тлумачен
ня: вбивство богом змія-чудовись
ка, уособлення первозданного хао
су, символізує акт творення. Отже, 
Врітра (санскр. "перепона,переш
кода") уведійській міфології най
відоміший із демонів, демон-змій, 
супротивник Індри. Він перегоро
див течію річок і не дає їм текти, 
уособлює косність, хаос. "Першо
народжений", змієподібний, без
рукий, безногий і безплечий, си
чить. У гімнах підкреслюється без
формність Врітри, виражена в йо
го змієподібній природі: чудовись
ко спочиває на шляхах, воно пори

нуте в сон - цей мотив не раз пов
торюється. Згадуються його голо
ва, щелепи, потилиця, вражені 

ваджрою. Дикий, хитрий, підступ
ний звір, росте в пітьмі, "не-люди
на" і "не-бог". У його розпоря
дженні грім, блискавка, град, ту
ман. Схований у воді, лежить на 
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водах, стримує води, водночас ле

жить на горі. Його мати - Дану. У 
нього 99 фортець, які зруйнував 
Індра, іноді згадуються 99 врітр -
дітей Врітри. Сп'янілий, викликає 
на двобій Індру, той ваджрою вби
ває його, і "вихолощений, що хотів 
стати биком, Врітра лежав, розки
даний по різних місцях". Через 
нього течуть води, омиваючи його 

тайне місце. Він поринає в морок. 
Води, дружини його, досі скуті, 
приходять у рух. Перемога над 
ним прирівнюється до космогоніч
ного акту, що знаменує перехід від 

хаосу до космосу, від благ потен
ційних до благ реальних, до родю
чості, процвітання, багатства й 
добробуту. Індра для того й наро
дився, щоб убити Врітру. Чимало 
сучасних дослідників схильні вба
чати в образі Врітри втілення пер
возданного хаосу, і перемога Індри 
над ним символізує космогонічну, 

світотворчу дію, творення з хаосу 
упорядкованого, організованого 
світу. 

Найхарактерніше ім' я Індри -
Bpimpaxa, Врітрахан, Bpimparxni 
"Врітровбивця, Нищитель пере
пони-перешкоди". А ще - Агі
джіт "Переможець Агі", де Агі
інше ім' я Врітри, яке означає 
"Змій" і споріднене з укр. вуж, 
рос. уж. У зв'язку з чим приверта
ють увагу українські річкові наз
ви Уж, Ужів~а, Ужиця й інші. 
Крішна - теж Агіджіт, бо здолав 
лютого змія Калію, інше ім' я яко
го -Агі. 
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Саме ім' я Ерітра на означення 
демона темряви у ведах, який зат

римує хмари, перегороджує течію 
річок і спричинює засуху, розкла
дається на vri+tra, де tra -суфікс 
діяча, а санскр. vri-var "загоро
джувати, закривати". Тож Ерітра 
означає "Перегороджувач, Затри
мувач, Перепинальник", воно 
споріднене з укр. ворота й воро
тар "той, хто стоїть на воротях і не 
пускає". Останнє слово і функціо
нально, і етимологічно відповідає 

імені Врітра. Врітра має також ін
ші імена: 

Агі (ahi) - змій; хмара; вода; 
сонце; цифра 8. Таке ім' я мав му
дрець-ріші і демон Раху, який час 
від часу ковтає Сонце або Місяць і 
викликає сонячні й місячні затем
нення. Агі - й сукупне означення 
Землі та Неба. 

Асурепдра (asura+indra "цар") 
"Владика асурів". Врітра вважа
ється найголовнішим і наймогутні

шим асуром, царем асурів. Санскр. 
indra, окрім значення "Індра", має 
і значення "цар, владика". 
Дапавепдра ( danava+indra) 

"Владика данавів", "Цар данавів". 
Врітра - син богині первозданних 
вод Дану, тому вінДапава "Наща
док Дану". Водночас Дапавапаті 
"Владика данавів"- ім'я Індри. 
Дапуджа (danu+ja "народже

ний, син") "Син Дану, Народже
ний Дану". Санскр.jа "син" відпо
відає дзе в грузинських прізвищах. 

Принагідно зазначимо, що згад
ка у "Велесовій книзі" Твастира, 
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тотожного ведійському Тваштару, 
засвідчує: давньоукраїнська па
м' ятка ІХ ст. пише про найдавніші 
часи, коли первісними богами 
вважалися асури. Це ж засвідчує і 
термін тривіди у тій же "Велесо
вій книзі". 

3. Іранський Бертрагпа 

Середньоперська форма - Ba
paxpan, у пізнішій традиції і фарсі 
- Вахра.м. Бог війни й перемоги в 
іранській міфології. Образ сходить 
до індоіранської епохи, ведійський 
відповідник - Врітрахап "Убив
ця Врітри" - епітет верховного бо
га Індри. Бертрагпа тлумачать як 
"Побивач захисту". У племінні 
пантеони іранських арійців Бер
трагпа увійшов як божество при
близно в Х-ІХ ст. до н.е. Вертраг
ну, як і Мітру, Ардвісуру Анахіту й 
інші давні божества, Заратуштра 
відкинув й причислив до девів, од

нак шанування їх невдовзі пона
вилося. Даних щодо ролі Бертраг
ни в релігії ранніх Ахеменидів не
має. Імовірно, спробу викорінити 
культи старих богів, серед них і 
Вертрагни, здійснив Нсеркс під 
час своєї релігійної реформи. Офі
ційно культ Вертрагни, Мітри й 
Ардвісури Анахіти узаконив цар 
Артаксеркс 11 ( 404-359 рр. до н.е.), 
коли ввів "зороастрійський" релі
гійний календар. Для "Молодшої 
Авести" й середньоперської тради
ції Вертрагна-Варахран-Бахрам
божество війни й перемоги, ото-
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тожнювався з Гераклом. Інкарна
ції: вітер, бик, білий кінь, вепр, 
верблюд, птах Варагн, гірський ба
ран-архар, рослина сисебар. Вара
хран-Бахрам ототожнюється і з 
планетою Марс. 

Хоча етимологічний еквівалент 
імені індійського Індри зустріча
ється в "Авесті", але там він стосу
ється демона, і за природою, і за 

значимістю досить далекого від ін
доіранського чи індійського Інд
ри. Що ж до іранського відповід
ника демону Врітрі, то його немає. 
Є лише спільний з давньоіндійсь
ким іменник вртра, про точне зна
чення якого (захист; ворожнеча; 
напад; перемога) точаться диску
сії. 1Ут існує дві основні точки зо
ру. Перша передбачає більшу 
близькість іранської традиції до 
індоіранських переказів, аніж до 
індійської. Вважається, що існу
вало індоіранське слово вртраг
хап зі значенням "нищитель 
( гхап) ворожнечі ( вртра) ". Пізні
ше в Індії це слово ототожнилося 
зі вбивством Індрою дракона, і 
хибне зрозуміння слова віртра 
спричинило появу імені дракона 
чи демона - Вртра. За другою 
версією, індоіранське вртрагхап 
уже мало значення "Нищитель 
Вртри". В цьому випадку ірансь
кий розвиток слова слід вважати 
вторинним, а індійська традиція, 
отже, краще зберегла первісне ін
доіранське уявлення (ЗМ, 462). 
В індоаріїв главою пантеону ви

ступав, як правило, Індра - во-
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йовничий бог перемоги, металь
ник громів і блискавок. У циклі 
міфів, пов' язаних із ним, цен
тральним є міф про вбивство Ін
дрою Врітри, через що Індра отри
мав епітет Ерітраха-н - "Убивця 

Врітри". В іранських арійців 
верховним божеством найчасті
ше був Мітра. Це пояснюють тим, 
що з територіальним та етнічним 

розселенням індоіранців відбу
валося і їхнє релігійне розмежу
вання. Племінні культи, доти 
злиті в єдиній релігії, поступово 
відособлювалися, божества ін
ших племен стали сприйматися 
за ворожі, чужі й протиставляти

ся своїм богам. Певно, саме тоді й 
з'явився в пантеоні іранців бог 
війни й перемоги Вертрагна, 
який замінив відкинутого Індру і 
отримав ім' я за епітетом Інд ри -
Врітрахап. У багатьох іранських 
областях деви шанувалися поряд 
з ахурами до V ст. до н.е., коли 
культ девів насильно викорінив 
Ксеркс. Але різке протиставлен
ня ахурів ідевів почалося ще ра
ніше - з реформою Заратуштри 
В іранського Бертрагни десять 

ликів, десять утілень, у яких по
стає перед людьми. Він може нале
тіти ураганом, з корінням вивер
тати віковічні дерева, може втіли
тися в золоторогого бика чи білого 
коня - золотовухого і в золотій 
вуздечці. Бог війни, він здатен 
прибрати подоби підлітка й зріло
го мужа, несамовитого вепра й ди

кого барана - втілення царської 
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Хварни-Хвали-Слави, дикого ца
па і птаха Варагн. На пам' ятках 
мистецтва Давнього Ірану засвід
чені численні зображення ведме
дів. Припускається, що в подобі 
ведмедя зображався Бертрагпа 
(ЗМ, 132-134). 

Іраніст Алім Гафуров пише, що 
дуже важко в імені Бахрам упіз
нати авестійське ім' я Веретрагпа. 
В "Авесті" Беретрагпа - ім'я бо
жества перемоги, що проганяє 

злого демона Беретру (до речі, ав
тор зазначає, що авестійське gna і 
рос. гпать мають спільне похо

дження). Не відразу Беретрагпа 
перетворилося на Вахрам. У пар
фянський період воно ще звучало 
Bapaxpan, оскільки голосні е та а 
близькі за артикуляцією і за пев
них умов можуть взаємозамінюва
тися. Зміна т на придихове х теж 
має своє пояснення: у парфянсь
кій мові давній звук т (mx) став 
х. Скажімо, українському три від
повідає парфянське хре. Коли у 
VIII-ІХ ст. на зміну середньопер
ській мові пехлеві прийшла ново
перська мова дарі, то в у старих 

словах стало замінюватися на б. 
Але з іменем Варахран сталися й 
інші зміни, випав, зокрема, один 
із двох однакових складів у слові 
- ра. Отож Беретрагпа видозмі
нилося до Bapaxpan, а тоді до Бах
ран, Baxpan, Бахрам (ЛІ\, 59-60). 

Ось як описує "Авеста" перевті
лення Веретрагни: 

"І вп'яте постав ... Беретрагпа в 
прекрасному образі вепра, устрім-

леного вперед, гострозубого, муж
нього, гостроіклого. Вепра, який 
одним ударом убиває, до якого годі 
наблизитись, коли він роз'ярений, 
пістрявомордий, стрімкий, сприт
ний і збиває з ніг" (Вархран-Яшт, 

XIV). 
0.1\узьмина вважає, що бляшки 

із зображеннями кабанів якраз і 
можуть пов'язуватися з культом 
іранського бога грому й перемоги 
Веретрагни. У джерелах немає по
відомлень про шанування Бере
трагни сако-скіфами. Але можна 
гадати, що культ цього давнього 

божества зберігся, оскільки ім' я 
звитяжного героя нартів Батрадза 
сходить до імені Веретрагпи. І осе
тинський Ватрада наділений над
природною здатністю перевтілю
ватися у тварин і вітер (СК, 106). 

Але цю думку заперечує хоча б 
те, що син знаменитої масагетеької 
цариці Томирис звався Cnapranic, 
а спарга - іранська форма індійсь
кого сварrа. Саме індійську форму 
цього слова - сварга, знає "Веле
сова книга". Індійська Сварrа - це 
Небо Індри, Рай Індри, іншими 
словами, Небо-Рай Веретрагни. Ге
родот знає скіфського царя Спарга
піта, діда знаменитого скіфського 
мудреця Анахарсиса. Спаргапітом 
звали й царя племені агатирсів. Це 
незаперечно засвідчує: причорно

морські скіфи добре знали Індру й 
невіддільну від нього сваргу, якої, 
до речі, іранці не знають. Як не 
знають і самого Індри та імені Іп
дра, вони знають тільки його епітет 
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- Веретрагпа. Тим часом навіть 
сучасні балти й слов' яни знають 
Індру. Є литовське й чеське прізви
ще /пдра, латиське Іпдрапе, у запо
розьких козаків засвідчене прізви
ще Япдра, у циганів Індра теж Яп
дра. Слов' ян ський фольклор знає 
звіра /nдpur;,a, який "прочищає 
криниці джерельні". 

4. Календарний зміст міфу 
про битву Індри та Врітри 

Як землеробська-пастушниць
ке божество Індра постає вже в 
"Ріrведі", де іменується "господа
рем поля" і "дарувачем худоби". 
Водночас у давніх джерелах мо
виться, що він - божество земле
робів, тому в пожертву йому нале
жить підносити бика. Найдавні
ший землеробський міф, пов'яза
ний з Індрою, розповідає, що корів 
його шанувальників впкрало де

монське плем'я папії, а Індра на 
пошуки їх послав божественного 
пса Сараму. Землеробськими уяв
леннями насичені й інші міфи про 
боротьбу Індри зі зміями й демо
нами. Так, убивши змія Агі, він 
звільняє води або сім річок, прорі
зає шлях водам і повертає корів. 
Так само він повертає корів і ви
вільняє життєдайні водам, коли 

долає демонів Намучі й Валу. 
Такий само смисл закладений і в 

міфі про двобій Індри та Врітри, 
найбільш популярний у ведійській 
і подальшій літературі, тому деякі 

суттєві деталі проявлені в ньому 
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виразніше. Індра вбив Врітру й 
звільнив води, які стримував Врі
тра. Сила Врітри, стверджує "Тан
дьямаха-брахмана", полягала в ти
сячі корів, і Індра взяв собі з них 
дві третини, а Вішну - третину. 

Характерно, що Індра до битви з 
Брітрою втратив свою чоловічу 
снагу, та вона одразу вернулася, 

щойно Індра здолав демона, причо
му сім' я його впало на траву, яку 
з'їли корови, а потім почали доїти
ся. Прикметно й те, що Індра не 
одразу стає переможцем, спершу 

він боїться Врітри, тікає від нього і 
навіть виявляється переможеним 
- деякі міфи мовлять, що з остраху 

перед Брітрою Індра довго перехо
вувався в норі. За "Махабгаратою", 
при битві з Брітрою боги порозбіга
лися, а сам Індра "неабияк розгу
бився". Іншим разом Вр і тра про
ковтнув Індру, і боги наслали позі
хи, щоб Індра вийшов назовні. 
Цим самим, як на дослідників, у 
легенді про Індру й Врітру, окрім 
архаїчного шару землеробського 
міфу (викрадення корів, затриман
ня вод, їх звільнення і повернення 
родючості рослинам і худобі) й цен
трального мотиву - змієборства, 
прозираються контури уявлень про 

вимушене запалонення бога, його 
вмирання й повернення до життя, 
воскресіння. Майже в усіх варіан

тах міфу Індра досягає остаточної 
перемоги над змієм Брітрою лише з 
допомогою божественних помічни
ків - Вішну, Марутів, Агні, дочок 

бога Тваштара тощо. 
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Німецький санскритолог Г.Яко
бі, спираючися на попередні робо
ти А.Вебера, припустив, що міф 
про Індру й Врітру в його кален
дарній функції відбився на компо
зиції і змісті "Рамаяни". Обоє по
казали міфологічне походження 
образу Сіти, яка в "Рамаяні" ви
ступає дружиною Рами-Баларами 
"Могутнього Рами". У "Ріrведі" 
під іменем Сіта шанується богиня 
ріллі, до якої звернені слова: 

Вудь із па.ми, благословеппа Сі
то-Ворожо, .ми вшаповує.мо тебе 
.молитвою, 

Щоб була ти благословеппа для 
пас, щоб була ти для пас плодо
поспа. 

Нехай Іпдра проведе борозну, а 
Пушап - дасть їй папря.мо1'і; 
Щоби харче.м із ро1'іу в рі1'і обда

ровувала пас вопа. 

Джанака, батько Сіти, розпові
дає про народження доньки: 

"Коли я проорюван поле, вона 
постала у мене з-під плуга. Здобу
та при освяченні поля, вона стала 

називатися Сіта. Постала із зе
млі, вона зросла як моя дочка. Во
на - дочка моя, що не має матері, 
придбана ціною лише мужності" 
(ДЗ, 272). 
Давні пам' ятки описують по

жертвини Сіті, здійснювані на зо
раному, підготовленому для засіву 
полі. При цьому жертвунач промо
вляє певні молитви-мантри, і ціка

во, що спершу вони звернені до Ін
дри- "вбивці Врітри" і в них про

хається дарувати родючість землі і 
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живим істотам. А вже тоді мантри 
звернені до Сіти, дружини Індри 
- вона, будучи полем, забезпечує 
процвітання земних трудів, багата 
кіньми, коровами і дає прожиток 
живим істотам. Сіта народжується 
з Землі, а потім повертається в ло
но Землі - своєї матері. 

Оскільки ведійська Сіта вважа
лася дружиною Індри (а Індра в 
"Ріrведі" - "господар поля"), то 
зрозуміло, що в "Рамаяні" функції 
Індри перенесені на Раму, зокрема 
в Індриній іпостасі бога дощу -
Парджапьї (Перкунаса). Щопра
вда, Рама в "Рамаяні" -втілення 
Вішну, але індуїстський Вішну
спадкоємець ведійського Індри. 
Дружина ж Вішну, богиня щастя й 
багатства Лакшмі - спадкоємиця 
дружини Індри. Суміщення обра
зів Рами й Індри полегшилося тим, 
що обидва боролися з усілякими 
демонами. Риси землеробського 
божества хоч і мало властиві Рамі, 
зате вони властиві іншому Рамі -
Валара.мі, чиї імена "Плугодер
жець", "Плугоносець", "Плуго
стяжний", "Озброєний плугом", 
"Плужник" красномовно засвідчу
ють його землеробський характер. 
Баларама - старший брат Крішни 
й сьома аватара Вішну, тоді як 
Крішна - восьма. Старшинство 
Рами над Крішною сприймається 
як свідчення першості землероб
ства перед пастушництвом, осіло

сті перед кочівництвом, оскільки 
Крішна - пастушницьке й воїнсь
ке божество. Обоє мають синьо-
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жовту символіку і уособлюють єд
ність протилежностей. 

Ідентифікація епічна Сіта - ве
дійська Сіта, епічний Рама - ве
дійський Індра, дозволяє вбачати і 
в боротьбі Рами з Раваною епічне 
відлуння боротьби Індри з В рі
трою, демоном-змієм посухи. Об
раз Равани хтонічний, його зов
нішні атрибути по суті ті ж самі, 
що й у міфологічного дракона, 
"господаря води". І хоча ведійсь
кий Врітра не викрадав у Індри 
дружину, зате він викрадав його 

корів й при допомозі інших демо
нів ховав у гірських печерах. Ви
димо, вважають дослідники, тут 
має місце епічний перехід від мі

фологічної боротьби за культурні 
блага до боротьби за жінок, тим 
більше що корова була символом 
родючості й ототожнювалася з 

хмарами та водами. Показова й 
постійно підкреслювана ворожне
ча Равани до богів, особливо до Ін
дри. При цьому син Равани майже 
завжди зоветься "Переможцем Ін
дри" - /ндраджіт або "Ворогом 
Індри" - /ндрашатру. Врітра 
теж, хоч і недовго, був перемож
цем Індри. Ім' я сина Равани -
Меrханада "Хмарний грім", де 
санскр. тegha "хмара" споріднене 
з рос . .мгла й укр. імла. Меrханада 
також - одне з імен Варуни, бога 
морів і водних просторів. 

3 тegha маємо надзвичайно ба
гато індійських чоловічих і жіно
чих імен, входить воно і в імена ін
дійських божеств: Меrханададжі-

розділ І 

та "Переможець Меrханади" -
Лакшман (брат Рами), Меrхара
джа "Цар хмар" - Вішну, Меrха
вахана "Везений хмарою"- Шіва 
або Індра, Меrхасварараджа "Цар 
гримотливої хмари" - Будда тощо. 
Ваджра, зброя Індри - .меrхабгуті 
"хмаробутня", блискавка - .меrха
діпа "хмарний світильник", 
.меrхаджйоті "сяєво хмар", гроза 
- .меrхада.мбара "хмаровий бара
бан", .меrхасвара "голос хмар" 
(санскр. svara "голос, звук" спорід
нене з укр. свиріль, цвір~'>ун, а також 

свара, свар~'>а, сваритися), .меrха
вахні "хмаряний вогонь". Не ви
ключено, що давньослов' янські 
імена з компонентом .межи- й від
бивають давній зв' язок із тegha 
(пор. також .мжичити, .мжичІ'>а -
про дрібний дощ). 

Семантика землеробського мі
фу прозирає в "Рамаяні" в числен
них згадках про те, як в'яне й ці
пеніє природа, коли Рама іде з 
країни, а Сіту викрадає Раван: 
У твоїх володіннях, о царю ве

лиІ'>ий, засмучені Рами відходом, 
Навіть дерева пов 'яли - з 

бруньІ'>а.ми, і листям, і цвітом; 
Висохли води у рі~'>ах, ставІ'>ах 

та озерах, 

В лісах і гаях дочасно обсипа

лось листя. 

Звірі нерушними стали й не рис
І'>ає хижа тварина, 

Ліс весь завмер, засмучений Ра
ми відходом, 

Води річо~'> сІ'>ала.мутились, ло-
• • о ' 

тос~в повн~ з~в ялих, 
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Всохли пелюст1>и лілей, а риба 5. Стислий зміст "Рамаяни" 
й птахи позпи1>али. 

Квіти ж оті, що в воді й па зе

.млі виростають, 

Краси позбулися своєї, й плоди 
вже пе пахпуть дух.мяпо. 

Сади спорожпіли і поховалося 
птаство ... (11. 59.8-14; Д8, 274). 

І навпаки, звільнення Сіти з по
лону й повернення Рами додому 
ознаменовується буйним розкві
том природи й усього живого: 

Всі дерева дов1>ола я1> боже
ствеппі стали одразу: 

Ті, що пе .мали плодів, щедро у1>
рилися пи.ми, 

Ті, що без цвіту були, відразу 
взяли і рожвітли, 

Всохлі дерева у1>рилися листяж 

і со1>о.м пабрались ... 
А трохи раніше, коли Індра 

пропонує Рамі, який знайшов Сіту 
й здолав Равану, сповнити яке 
завгодно його бажання, той про
сить його оживити загиблих у би
тві та щоб дерева стали повними 
плодів, а ріки - чистої води. Що 
Індра й пообіцяв зробити. 1\оли 
Рама сходив на трон, "земля стала 
багата збіжжям, дерева - плода
ми й ширили пахощі квіти". А по
дальше справедливе правування 

його відбилося в крилатому висло
ві "царство Рами"; його особливо 
полюбляють політики, які не пе
рестають обіцяти народові, осо
бливо перед виборами, знову по
будувати "царство Рами" - без 
війн і злиднів, без неправди й 
кривди. 
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Цар Дашаратха правив країною 
1\ошала. Дружина 1\аушалья на
родила йому дочку, але син, спад
коємець трону, якого цар нетер

пляче чекав, усе не народжувався. 

Цар узяв ще одну дружину -
1\айкеї, але й вона не подарувала 
нащадка. Він одружився знову, 

але й третя дружина Сумітра ли
шалася бездітною. Якось на полю
ванні Дашаратха підетрелив оле
ня, що парувався з оленицею. Ви
явилося, що то в подобі оленя був 
єдиний син сліпих старих батьків
відлюдників. Ті прокляли царя, 
сказавши, що й він колись, як і во
ни оце, втратить улюбленого сина. 
На що Дашаратха навіть зрадів: у 
нього таки буде спадкоємець, адже 
щоб втратити сина, треба щоб він 
спершу народився. 

Засмучений цар повідав про 

свою прикру мисливську пригоду 

верховному жерцеві, і той задля на
родження царського сина порадив 

здійснити щедрі жертвоприносини. 

Під час жертовного обряду з вогню 
постала неземна істота й вручила 
жерцеві золоту посудину зі свя

щенним трунком, а той попрохав 
усіх трьох цариць відпити того на
пою. Ті зробили по ковтку й одразу 
завагітніли, а в належний час наро

дили чотирьох синів: 1\аушалья -
Раму, 1\айкеї- Бгарату, а Сумітра 
- близнят, Лакшмана й Шатру
І'хну. Рама народився дещо раніше, 
тому вважався найстаршим. 
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Брати зростали, вивчали всіля
кі науки, особливо військову 
справу й уміння керувати держа
вою. Вони не чули душі одне в од
ному, та найбільше здружилися 
Рама й Лакшман, Бгарата й Ша
труrхна. Рама змалку відзначався 
розумом і воїнською доблестю, 
тож уславлений мудрець Вітвамі
тра попрохав його прогнати капо

сних демонів, які постійно зава
жали йому робити пожертвини. 
Рама й Лакшман пішли з ним, му
дрець навчив їх володіти різнома
нітною божественною зброєю, і 
обоє здійснили чимало видатних 
подвигів. 
Тим часом Джанака, цар сусід

ньої держави і батько чотирьох 
доньок, влаштував для найстар
шої дочки Сіти сваямвару - дав
ній весільний обряд, коли дів чи
на-царівна через воїнську випро

бу вибирала собі чоловіка. У царя 
Джанаки був лук, подарований 
богом Шівою, тож цар оголосив: 
хто натягне важезного лука, той і 
стане чоловіком Сіти. 3 численних 
претендентів на руку й серце ца
рівни це вдалося зробити лише 
Рамі: він не тільки підняв лука, а 
й так натягнув тятиву, що вона 
лопнула. Сіта увінчала Раму ве
сільною гірляндою - він став її 
чоловіком. А три її молодші сестри 
повиходили заміж за Раминих 
братів. 

Відчуваючи, що старіє, Даша
ратха вирішив передати царство 
Рамі - своєму первістку. Але на 
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заваді стала 1\айкеї, наймолодша й 
найулюбленіша дружина царя. 
Вона нагадала йому, що колись 
вона вилікувала його від смер
тельної рани, а він на віддяку 
обіцяв сповнити два її заповітних 
бажання. І тепер настав час спов
нити ці два бажання: на престол 
має сісти її син Бгарата, а Рама -
піти з країни на 14 років. 
Цар Дашаратха був у розпачі, а 

Рама, дізнавшися про все, добро
вільно пішов у вигнання. 3 ним 
пішли Сіта й Лакшман. Дашарат
ха не переніс розлуки з сином і 
невдовзі помер - так збулося про
кляття, яке тяжіло над ним. Бга
рата, обурений вчинком матері, 
відмовився посісти трон і благав 
Раму повернутись і стати царем. 
Але той не міг порушити батькової 
волі й попросив Бгарату заміняти 
його на престолі ці 14 років. Тоді 
Бгарата поставив на царський 
трон братові сандалі, засвідчуючи, 
що трон належить лише Рамі. 

Рама, Сіта й Лакшман мандру
вали від лісу до лісу, відвідуючи 
святих мудреців і їхні обителі. В 
одній із них мудрець Агастья пода
рував Рамі лук Вішну, божествен
ну стрілу Брахми й сагайдак Шіви. 
Саме тут Рама поклявся звільнити 
землю від жорстокого Равани, ца
ря демонів-ракшасів, який нечу

вано знущався над людьми й на
віть богами. У відповідь Равана 
вирішив викрасти його красуню
дружину, за яку змагався ще на 

сваямварі - він гадав, що Рама не 
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переживе втрати коханої дружи
ни. Щоб здійснити задум, Равана 
звелів своєму дядькові Марічі пе
рекинутися оленем і крутитися бі
ля лісової хижки, де жили вигнан
ці, щоб його помітила Сіта. Та 
справді завважила чарівного оле
ня й захотіла мати його собі. Рама 
залишив Лакшмана біля дружини, 
а сам кинувся на лови. Він довго 
гнався за оленем, а потім збагнув, 
що то не олень, а демон-перевер

тень, тому пустив у нього смер

тельну стрілу. Нонаючи, той лже
олень Раминим голосом став жа
лібно кликати Сіту й Лакшмана на 
поміч. Сіта піддалася на хитрощі й 
послала на допомогу чоловікові 
Лакшмана, який спершу кінцем 
лука обвів хижку чарівним колом, 
через яке ніхто не міг переступити. 
Сіта лишилася сама. Равана, що 
зачаївся неподалік, прибрав подо
би святого відлюдника й заквапив
ся до хижки, де став прохати мило

стиню. Подумавши, що то справді 
святий відлюдник, Сіта вийшла з 
хижки, а Равана схопив її, посадив 
на свою повітряну колісницю й 
помчав до Ланки - своєї столиці 
на острові серед моря. То вмовлян
нями, то лестощами, то щедрими 

дарунками, то погрозами він схи
ляв прекрасну полонянку стати 

його дружиною. Але Сіта не підда
лася й лишилася вірною Рамі. 

Після численних пригод і подо
лання всіляких перепон Рама на
пав на Ланку, вбив Равану й виз
волив Сіту. Якраз минув останній 
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рік вигнання, тож Рама й Сіта на 
повітряній колісниці, відібраній у 
Равани, повернулися додому, де їх 
захоплено зустрів народ. Рама 
врочисто сів на трон і правив сво
їм царством довго й справедливо. 

У нього й Сіти народилося двоє 
синів - Лава й 1\уша. 

6. "Рамаяна" і слов'янський 
фольклор 

На схожість сюжету "Рамаяни" 
зі слов' ян ським фольклором, зо
крема, казками, не раз вказували 

дослідники. Так, Борис Смирнов, 
виходець із Чернігівщини й відо
мий перекладач "Махабгарати", 
яка теж містить "Оповідь про Ра
му", писав у передмові до свого пе
рекладу цього сказання: "Вражає 
цілковите співпадіння схеми "Опо
віді про Раму" зі схемою "Руслана 
й Людмили" Пушкіна (чаклун ви
крадає дружину, чоловік відшукує 

чаклуна, б' ється з ним і повертає 
дружину). Становило б неабиякий 
літературознавчий інтерес з' я сува
ти, якими шляхами дійшла до 
Пушкіна ця схема". Бо, відзнача
ють уже інші дослідники, казати, 

що Пушкін знав зміст "Оповіді про 
Раму" в "Махабгараті" чи й самої 
"Рамаяни" не доводиться. Як і те, 
що сюжет "Рамаяни" міг дійти до 
Пушкіна через якісь проміжні пе
рекази чи переспіви (ДЗ, 178). 

Дослідники вказують на три 
різновиди казок, на які міг спира

тися Пушкін: казки про викраде-
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ну змієм царівну (на зразок "1:\о
щія Безсмертного" чи "Мар'ї Мо
рівни"), казки про змієборців і 
казки про трьох царівен, що їх із 
підземного світу рятує герой (Та.м 
са.мо). Різновиди цих казок нале
жать до загальнопоширених у еві
товому казковому фольклорі, і са

ме з ними, та ще з різновидом "Чо
ловік у пошуках зниклої дружи

ни", поза сумнівом, і споріднюєть
ся сюжет "Рамаяни". 

Сказане ілюструє російська каз
ка "Ненаглядная краса" у відомо
му збірнику Афанасьєва. Герой 
казки, Іван-царевич, через 9 днів 
після народження вирушає шука

ти наречену - Ненаглядну 1:\расу. 
Віщий старець, якого він зустрів, 

каже, що живе вона "в золотому 
царстві, на краю світу білого, де со
нечко сходить", і дарує йому коня. 
Іван-царевич витримує казкові ви
пробування у трьох лісових ста
риць (баби-яги), а ті на допомогу 
йому скликають звірів, риб і пта
хів. Та з усіх них лише Моголь
птах знає, де живе Ненаглядна 
1:\раса, й відносить Івана в її цар
ство. Свататися до неї з-за моря 
прибувають 42 богатирі, але Іван 
перемагає їх, одружується з царів

ною, яку по дорозі додому викрадає 
1:\ощій Безсмертний. Іван-царевич 
рушає до царства 1:\ощія і дізнаєть
ся, що смерть викрадача його дру
жини міститься в яйці, яйце в кач
ці, качка - в кокорі, а кокора - в 

морі. При допомозі яструба, ведме
дя і щуки царевич здобуває те яйце 
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і позбавляє 1:\ощія життя. А тоді з 
Ненаглядною 1:\расою повертається 
в своє царство (М157). Ця казка в 
різних варіаціях популярна і в сві
товому, і в індійському фольклорі 
(ДЗ, 179). 

7. "Рамаяна" 
й українська казка 

Подібний сюжет містять й укра
їнські казки, зокрема, казка "Про 
Нам' яну державу". Бідний пару
бок Юрко вирушає в світи бороти
ся зі злом. Дорогою він зустрічає 
лева, орла й мурашку, яким допо
магає справедливо розподілити їх
ню здобич. За це вони дарують йо
му здатність прибирати подоби 
кожного з них. 

1:\мітливість і доблесть хлопця 
полонили царя та царицю й вони 
одружили його зі своєю донькою. 
Якось у лісі Юрко та його дружи
на натрапили на яму, над якою 

росла чарівна квітка. Царівна 
захотіла її зірвати, але з ями ви
скочив старезний дідуган, схопив 
її і зник під землею. Юрко скочив 
у ту яму й рушив на пошуки дру
жини. Все в тому підземеллі було 
безживне: ліс не шелестів листям, 
трава не зеленіла, люди, звірі й 
птахи - все закам'яніло. А діду
ган, володар того застиглого цар

ства, мав дві тисячі років. 1:\олись 
його держава пішла під землю і 
скам'яніла, але сам він не скам'я
нів, бо він іще мав діждатися, коли 
його країна оживе. 
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Вибратися на білий світ Юрко 
міг лише тоді, як здобуде чарівний 
діамантовий ключ і відчинить ним 
залізні ворота. Нлюч той був у лю
того змія, володаря Чорної держа
ви, вхід до якої був такий вузький, 
що могла пролізти лише комаха. 
Юнак перекинувся мурахою, про
ліз у Чорну державу, здолав люто
го змія і забрав у нього діаманто
вого ключа. Чим позбавив Чорну 
державу від жорстокого змія, а 
прохід до Нам' ян ої держави відра-

Українська казка 

Юрко вирушає боротися зі злом 

Завдяки розумові та воїнському 
вмінню Юрко одружується з 
царівною 

Юрко й дружина опиняються в 
лісі 

Юркова дружина побачила 
чарівну квітку й захотіла її 
зірвати 

Старий дідуган хапає царівну і 
забирає в підземне царство 

Юрко вбиває змія і визволяє 
дружину 

зу став широким. Щойно Юрко 
встромив діамантового ключа в за

лізні ворота, як Нам' яна держава 
вийшла з-під землі, природа й лю
ди ожили, заквітувала навіть пу
стеля (УМ, 588). 
Ця українська казка сюжетно 

напрочуд перегукується з "Рамая
ною", вона містить низку подро
биць, наявних і в індійській епіч
ній поемі. Тож для початку виді
лимо те спільне, що є в обох тво
рах: 

"Рам,аяпа" 

Рама змалку воює зі злими 
демонами 

Рама переміг у змаганні на 
сваямварі й одружується з 

царівною Сітою 

Рама й Сіта живуть у лісі 

Сіта побачила чарівного оленя й 
захотіла його спіймати 

Раван у подобі відлюдника 
викрадає Сіту й забирає на свій 
острів-столицю 

Рама вбиває змія Равану й 
визволяє Сіту 

Юрко здобуває діамантовий ключ Рама здобуває столицю Равани, 
і відчиняє залізні ворота тобто відчиняє всі її брами 

Після смерті змія й визволення 
царівни країна й природа 

оживають 

Степан НАЛИВАЙКО 

Після вбивства Равани та 
визволення Сіти природа й земля 
оживають 
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Добре видно, що в цій казці ді
дуган і змій функціонально тотож
ні змію Равану в "Рамаяні", а па
рубок Юрко- Рамі в "Рамаяні". 

Дослідники, в свою чергу, не 
мають сумніву, що Рама функціо
нально тотожний ведійському Ін
дрі, який здолав лихого змія Вр і
тру. А Індра у ведах не тільки бо
рець проти асурів-ракшасів, а й 
"господар поля". Тобто парубок 
Юрко з української казки і Рама з 
"Рамаяни"- функціональні двій
ники Індри з "Ріrведи". Суміщен
ня на міфологічному рівні образів 
Рами й Індри полегшилося тим, 
що обидва - борці з усілякими де
монами. Обох персонажів об'єднує 
і Сіта, яка в "Рамаяні"- дружина 
Рами, а в "Ріrведі"- дружина Ін
дри, тут вона - й "польова царів
на". 
Таким чином, Індра, Рама й Сіта 

виразно пов' язуються з календар
ними, тобто землеробськими уяв
леннями. У "Рамаяні" риси земле
робського божества нібито мало 
властиві Рамі. Але дослідники заз
начають, що Рама безпосередньо 
причетний до землеробського бо
жества Баларами, інакше Рами, 
невід' ємний атрибут якого - плуг, 
що прямо вказує на його землеро
бську суть. Баларама, ім' я якого 
означає "Могутній Рама", в епосі 
виступає старшим братом 1\рішни. 
І\рішна - восьме земне втілення 
сонячного бога Вішну, тоді як Ра
ма з "Рамаяни" - його сьоме вті
лення, тобто раніше в часі. 
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Рама-Баларама божество зе
млеробського, осілого населення, 
І\рішна - пастушницького, кочо
вого. Старшинство Рами-Балара
ми перед І\рішною можна розці
нювати так, що землеробські уяв
лення передують пастушницьким, 

а землеробство постало раніше за 
пастушництво. 3 іншого боку, Ра
ма-Баларама пов'язується з асура
ми, а І\рішна - з девами. Асури в 
індійській міфології- старші бра
ти богів-девів, вони - їхні постій
ні супротивники. Ця протистав
ність відбита й на барвному рівні: 
якщо І\рішна зображається синю
ватошкірим і в жовтому вбранні, 
то Рама-Баларама- золотавошкі
рим і в синьому вбранні. Тобто в 
них обох відбита наша (нині дер
жавна) синьо-жовта символіка. 

Головним асуром у ведійській 
міфології і є Врітра, якого здолав 
Індра-Перун. Матір'ю асурів, от
же й Врітри, є Дану, богиня пер
возданних вод, ім' я якої означає 
"Ріка, Потік". Вона тотожна укра
їнській Дані, теж пов'язаній із 
водною стихією. Слово danu вже в 
"Ріrведі" реліктове, рідковжива
не, а сама Дану тут - негативний 
персонаж. Українська ж Дана і 
досі має ореол шанобливості, що 
свідчить про глибоке її шанування 
колись і високий статус. Вона во
чевидь символізує матріархат. Це 
має означати, що первісно в Укра
їні існував культ богині Дани-Да
ну, культ давніший за культ Індри, 
який уособлює патріархат. Тобто 
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міф про битву Індри з Брітрою по
став пізніше, аніж культ Дани-Да
ну, він символізує утвердження 
патріархату. З чого випливає, що 
людність Давньої України первіс
но поклонялася саме богині Дані
Дану. Глибину й сталість цього 
поклоніння засвідчують надзви
чайно давні, але й досі живі назви 
найбільших і найголовніших ук
раїнських річок - Доп, Допець, 
Дупай, Дпістер, Дпіпро. 

Одне з імен Рами-Баларами Сі
радгваджа "З плугом на стязі, 
Плуго-стяжний". Таке справжнє 
ім' я і Джанаки, названого батька 
Сіти. Рама-Баларама має в епосі 
низку інших імен, які українсь
кою означають "Плужник", "Плу
годержець", "Озброєний плугом" 
тощо. А такі його імена, як Бала
дева "Могутній бог, Білобог" і Ба
лавіра "Могутній герой" широко 
відбиті в козацьких і сучасних ук
раїнських прізвищах (ІТУ, 106-
125, 185-196). Що зайвий раз нед
возначно засвідчує: це землеро
бське божество добре відоме Дав
ній Україні. 

Ведійський Індра - громовер
жець, йому тотожний слов' ян сь
кий Перун. Зброя Індри - громо
ва стріла, перун-ваджра, нею він і 
долає Врітру. Язичницький Індра
Перун у християнському пантеоні 
став Юрієм Лобідником або Геор
гієм Побідоносцем. За повір' ями, 
в день Юрія Змієборця (23 квіт
ня/ /6 травня), тобто коли святий 
Юрій перемагає змія, природа 
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оживає і сповнюється життєвої си
ли (УМ, 608). Тому прикметно, що 
й ім' я героя з української казки -
Юрrщ це вочевидь відбиває його 
причетність до постатей і функцій 
Індри-Перуна, Юрія Змієборця, 
Юрія Побідника, Георгія Побідо
носця. 

Ім'я Cima означає "Борозна", до
слівно "Виорана", бо царівна по
стала з борозни, коли цар Джана
ка здійснював першу весняну ри
туальну оранку. Тому Сіта вважа
ється його дочкою. А ім' я Джапа
/'і,а означає "Народитель", тобто 
"Батько", жіночий варіант його 
споріднений з укр. жіп/'і,а - "яка 
народжує", "на родителька, мати". 
Сіта народилася з землі, її мати -
Богиня Земля, а наприкінці епіч
ної оповіді вона знову повертаєть

ся в лоно своєї матері - Землі. Ко
ли її викрав Раван, усе довкола ві
дразу пожухло, пов'яло, вщух на
віть пташиний спів, а коли Рама 
визволив Сіту з полону, природа 
відразу ожила, забуяла, повітря 
сповнилося пташиним щебетом. 
Це все сезонні, календарні уяв
лення осілого, землеробського на
селення. "Велесова книга" нази
ває коровичів-кравенців-україн
ців, до яких включає скіфів, антів, 
русів, борусів і сурожців, синами 
корови Замунь, а Замупь в ірансь
ких мовах і означає "Земля". Зе
мля в давніх уявленнях постає як 
корова, Небо - як бик. 

Українцям добре відомий обряд 
першої борозпи, виконуваний 
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навесні і в ніч на Новий рік. Пер
ша весняна борозна була великим 
святом, бо як весною посієш, так 
восени й збереш. Перед святом 
звечора годилося гарно помитися 

й раніше лягти спати, перед тим 

помоливтися предкам, бо й вони 
будуть присутні на першій оранці. 
На полі треба було ще раз зверну
тися до них: "Святі душечки, ро
дителі наші! Святая нивко, благо
словіть орати, сіяти, дайте дорід, 
як той рік, зародіть і для небесних, 
і для земних, і для всіх людей, для 
худібки!" Тоді знімали плуга з во
за, клали посеред поля, впрягали 

волів, розстилали біля межі ска
терку, клали на неї паляницю зі 
свічкою, горщик каші, воду, кро
пили навхрест поле, воза, плуга, 

волів і бралися за чепіги. Про
оравши першу борозну, господар 
звертався з молитвою до Сонця і 
до "родителів, душ-духів". Потім 
уся родина ішла з поля додому і 

справляла святкову вечерю. Поде
куди на день Першої борозни пе
кли хрестики з тіста, брали їх у по
ле, трохи споживали, трохи дава

ли волам чи коням, а трохи прио

рювали в першій борозні (УР, 
кн.І, т.І, 12; кн.2, т.ІІІ, 262-269; 
ЗНН, т.1, 340-350; УМ, 367). 

Обряд першої борозни справля
ли й у ніч на Новий рік. Молодіж
ні гурти в масках брали з собою 
плуг і на хазяйському обійсті ще 
по снігу проводили "першу бороз
ну", а потім робили й перший за
сів. Що символізувало вчасну й 

сприятливу підготовку до оранки 
й сівби (Там же). Прикметно, що в 
першому переказі змісту "Махаб
гара ти" європейськими мовами, 
який сходить до нез' ясованого 
джерела, цар Джанака оборює по
ле тому, що країну спостигла жор
стока посуха. І щойно він знахо
дить у борозні Сіту, як посуха кін
чається і земля починає родити. І 
наші предки знали оборюванн,я -
магічний ритуал, аби відвернути 
пошесті й посуху (УМ, 343). 
Перший посів, як і перша бороз

на, святкова обрядодія з різними 
прикметами й чаклуванням. До 
посівного насіння домішували 

зерно зі снопа-дідуха, снопа-раю, з 
останнього снопа чи вінка, з посі
вання на Новий рік, з посвяченого 
на Спаса вінка. На вже зораній 
ріллі розстеляли білу скатертину, 
клали хлібину й сіль, запалювали 
громничну свічку. Перехрестивши 
поле й обернувши ся на схід (охо
ронцем цієї сторони світу якраз і є 
Індра-Перун), зверталися до Сон
ця й предків про щедрий врожай. 
Господар із сином, якщо той був, 
засівали поле, потім сідали за вро
чисту учту, припросивши до неї 

добрих духів, сонечко, рясний до
щик, легенький вітерець, заклина

ли град, грім, хмари бути милости
вими й оминати їхнє поле. Після 
цього господар іще раз осінюван 

хресним знаменням поле й повер

тався додому, приглядаючися при 

цьому, хто перейде дорогу, як і то

ді, коли їхав у поле. Якщо дорогу 
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переходив хлопчик або чоловік -
добре, якщо дівчинка чи жінка -
гірше. Удома сівачів зустрічала 
господиня з готовою вечерею. Пер
ший посів, як і перша борозна, бу
ли найбільшими господарськими 
святами наших предків (УР, кн.2, 
т.ІІІ, 270-276; ЗНН, т.І, 340-350; 
ЯДС, 334; УМ, 367). 

8. "Рамаяна" й сюжетні 
колізії української казки 

Щоб порівняти сюжетні колізії 
вдамося до морфологічного аналізу 
української казки й "Рамаяни" за 
відомою класифікацією В.Проппа. 

Казка ця, за термінологією 
В.Проппа, складається з двох хо
дів: кожний хід містить у собі ро
звиток від початкової недостачі 
або шкідництва, через проміжні 
функції, до весілля або усунення 
біди. Перший хід у казці завершу
ється одруженням па рубка Юрка з 
царівною після того, як він довів 
свій розум і воїнську доблесть та 
вправність. А другий охоплює по
дії від захоплення дідуганом ца
рівни - дружини Юрка і до пере
моги Юрка над своїми супротив
никами й возз'єднанням подруж
жя. Неважко помітити, що ці два 
сюжетні ходи творять і сюжет "Ра
мая ни", причому розвиток їх в 
епосі й казці цілком паралельний. 

Перший хід складає зміст першої 
книги "Рамаяни". І в казці, і в "Ра
маяні" відсутність дружини в голов
них героїв з' ясовується лише по то-
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му, як вони проходять попереднє ви

пробування. У "Рамаяні" Рама на 
прохання мудреця Вішвамітри до
лає демонів, за що той дарує чарівну 

зброю. А в українській казці Юрко 
засвідчує свою непересічність уже 

тим, що вирушає в світ долати зло, і 
тим, що допоміг левові, орлу й му
рашці справедливо поділити здобич. 
Самі попередні випробування в обох 
випадках цілком схожі, як і винаго
рода за перемогу в ньому. Тільки да
рувачем у "Рамаяні" виступає му
дрець Вішвамітра, який дає Рамі ча
рівну зброю, а в українській казці -
лев, орел і мурашка, які дарують 

Юркові здатність перевтілюватись у 
будь-кого з них. 

Основна сюжетна ланка першої 
книги "Рамаяни" - лише Рама з 
багатьох учасників сваямвари пі
діймає важезний лук бога Шіви і 
так натягує тятиву, що та лопає. В 
українській казці Юрко теж одру
жується з царівною, що й собі 
свідчить: він виявився найкра

щим з усіх можливих претенден
тів і витримав випробування в 
кмітливості та воїнській вправно
сті. А заключний епізод книги, ко
ли на шляху додому Рама пере ма
гає нападників, які прагнуть захо
пити Сіту, ніби стисло намічає 
другий сюжетний хід, коли Раван 
уже викрадає Сіту. Це перегуку
ється із сюжетним ходом укра
їнської казки, коли Юрко із 1\а
м' я ної країни мусить вирушати 
ще й до Чорної держави, аби здо
бути чарівний діамантовий ключ, 
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відчинити ним залізні ворота й ви
братися на волю. 

Друга книга "Рамаяни", що 
оповідає про інтриги при дворі ца

ря Дашаратхи, через які Рама му
сив піти у вигнання, відіграє в 

епічній поемі проміжну роль. Во
на до певної міри самостійна й не 

знаходить явних паралелей з ук
раїнською казкою. Зате з третьої 
книги "Рамаяни" знову помітний 
паралелізм епічної і казкової опо
відей. Викрадення Сіти Раваною 
відповідає викраденню старезним 
дідом Юркової дружини. Як і Юр
ко, Рама вирушає на її пошуки, у 
цих пошуках йому допомагають 

звірі й птахи. Так само і Юркові 
допомагають звірі й птахи - лев, 

орел і мурашка. Щоправда, Юрко 
заручився їхньою підтримкою ще 
до свого одруження, коли допоміг 
їм справедливо поділити здобич, 
за що вони дарували йому здат
ність при потребі прибирати їх
ньої подоби. Але це суті справи не 
міняє. Потім Рама потрапляє на 
Ланку - столицю-острів Равани, 
вбиває крадія Сіти в битві, визво
ляє дружину й повертається додо
му, де сідає на царство. Так і Юр
ко: спершу потрапляє до 1\ам' я ної 
держави, якою володіє двотисячо
літній дідуган, викрадач його дру
жини, а тоді й до Чорної країни, де 
б'ється з лютим змієм, долає його і 
забирає в нього діамантового клю
ча, яким відчиняє браму, виходить 
з дружиною на білий світ, повер
тається додому, де й стає царем. 

розділ І 

Таким чином, якщо не зважа
ти на вставні епізоди епічної по
еми й численне тематичне ду
блювання (про що пізніше), пе
реконуємося, що основний сю
жет "Рамаяни", точніше, та її 
схема, про яку казав Борис Смир
нов, по суті традиційно казкова. 

Так само очевидно, що часова 
послідовність і мотивування по

дій епічної поеми загалом відпо
відає тій лінійній послідовності 
функцій чарівної казки, яку 
виявляє В. Я. Пропп. Тим самим 
збіг в основних рисах сюжету 
"Рамаяни", "Руслана й Людми
ли" й української казки перестає 
виглядати загадковим. 

Спробуємо порівняти зміст "Ра
манни" зі змістом української каз
ки і за деякими найбільш суттєви
ми особливостями. 
В українській казці Юрко отри

мує від вдячних лева, орла й му
рашки чарівну здатність прибира
ти їхньої подоби. У "Рамаяні" Рама 
після перемоги над демонами отри
мує від мудреця Вішвамітри боже
ственну зброю, казковими еквіва
лентами якої звичайно виступає 
чарівний меч або чарівна палиця. 
Типовими казковими помічника
ми героя є тварини. Слід відзначи
ти, що описи тваринного царства 

характерні саме для чарівних ка
зок, причому, як і в "Рамаяні", тва
рини-птахи-помічники спрямову
ють героя в його пошуках впкраде

ної дружини й самі беруть участь у 
цих пошуках. 

українська Індааріка 



1\оли Раван дізнається, в якому 
лісі перебувають Рама й Сіта, він 
прибуває до околиць його разом зі 
своїм дядьком Марічею, якому ве
лить перекинутися золотим оле

нем, щоб його побачила Сіта і щоб 
Рама погнався за ним. Бідхід Рами 
з погляду казкового сюжету - це 

одна з форм відлуч~и старшого ро

дича або покровителя, а хитрість із 
золотим оленем - типове піддурю
ванп.я антагоніста за Проппом (у 
цьому плані особливу подібність 
виявляє російська казка "Хрус
тальна гора" в збірнику Афанась
єва, М162). В українській казці 
роль золотого оленя, тобто своєрід
ної приманки для дружини героя, 

виконує чарівна квітка, що її вона 
побачила над краєм ями й захотіла 
зірвати. 
В українській казці Юркову 

дружину викрадає старезний дід, 
володар підземного царства, який 
заманює людей у свій світ обма
ном, тобто чарівною квіткою. У 
"Рамаяні" Раван викрадає Сіту в 
подобі старого відлюдника, чим 
спонукає її або запросити святу 
людину в хату, або вийти й подати 
милостиню, або бодай заговорити 
з нею. Це теж, як і у випадку з зо
лотим оленем, піддурювання. А 
поведінка Сіти, яка вийшла з хиж
ки подати милостиню чи пересту

пила за чарівне коло, яким була 
обведена хижка в деяких версіях 
"Рамаяни", розцінюється як ми
мовільне сприянп.я своєму ви кра
дачеві. Тож коли схему чарівної 
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казки накласти на основний сю
жет "Рамаяни", то виявляється, 
що всі так звані підготовчі функції 
Проппа: відлуч~а. заборона, пору
шенп.я заборони, вивідування, ви
дача, піддурювання, мимовільне 
сприяння передують у поемі її 
зав'язці- викраденню Сіти Рава
ною. Причому щоразу вони здій
снюються при запомозі загально
прийнятих казкових мотивів. 

Мотив викрадення дружини ге
роя надприродною істотою посідає 
центральне місце і в українській 
казці, і в "Рамаяні". Викрадення 
Сіти Раваною і боротьба з ним Ра
ми за повернення дружини, безпе
речно, основа композиції епічної 

поеми. Така ж композиція власти
ва й українській казці. "Відмітаю
чи всі місцеві, вторинні утворен
ня, - мовить В. Я. Пропп, - за
лишивши лише основні форми, 
ми отримали ту казку, щодо якої 
всі чарівні казки є варіантами. 
Здійснені нами в цьому плані дос
лідження привели нас до тих ка
зок, де змій викрадає царівну, де 
Іван зустрічає ягу, отримує коня, 
відлітає, з допомогою коня пере
магає змія, повертається, його пе

реслідують зміїхи, зустрічає братів 
тощо, як в основній формі чарів
них казок узагалі" (Д8, 192). 

Композиційне ядро в "Рамаяні" 
- викрадення Раваною Сіти, дру
жини Рами, що знаходить пряму 
відповідність у розглядуваній ук

раїнській казці і взагалі є ключо
вим моментом чарівних казок. І в 
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"Рамаяні", і в українській казці 
викрадення героїні складає пер

вісний і визначальний елемент 
сюжету казки. А слідом за ним, 
приблизно в тій самій послідовно
сті і з тими ж мотивуваннями роз

ташовуються інші компоненти, 
пов'язані з діями героя - ряту
вальника й змієборця. Є. М. Меле
тинський і його співавтори роз

крили механізм трансформацій, 
який пов'язує казки про змієбор
ців з іншими основними типами 
чарівних казок, і виявили спільну 
для них усіх арматуру мотивів. 
У казках головним викрадачем 

виступає змій або дракон. У "Рама
яні" викрадачем є змій Равана, по
велитель ракшасів - демонічних 
істот, родичів богів-девів і їхніх по
стійних супротивників. Але в казці 
змій - не єдиний викрадач, в його 
ролі можуть виступати Rощій Без
смертний, Жар-птиця, Вихор тощо. 
При цьому на нього переносяться 
не тільки функції, а й найбільш 
суттєві характеристики змія-драко
на. Подібне має місце і в "Рамаяні". 
Іншою постійною рисою казко

вого змія чи дракона є тісний 
зв' язок із водою. Він часто змальо
вується охоронцем водного кордо

ну, річкової переправи, живе в 
озері або в морі, стереже його. Від
повідно і в "Рамаяні" мовиться, 
що прабатько всього сущого Пра
джапаті сотворив ракшасів для 
охорони вод і що столиця ракша
сів і царства Равани розташована 
посеред моря - на острові Ланка. 

розділ І 

Змій або дракон у казках майже 
завжди істота летюча, він, як і пер
сонажі, що його заступають у каз
ці, уносить викрадену царівну по
вітрям. І в "Рамаяні" Равана пере
носить викрадену Сіту на свій ос
трів-столицю на летючій колісни
ці - летючому кораблі українсь
ких казок. Характерною ознакою 
казкового змія-дракона є його ба
гатоголовість - від трьох до два
надцяти. У Равани таких голів 10, 
через що одне з його іменДашафі
ва "Десятишиїй", тобто "Десяти
головий". Ці голови у казках ма
ють властивість відростати, щойно 
якусь із них відрубають. А щоб 
позбавити такого змія життя, тре
ба якихось особливих дій: припа
лити йому рани, відтяти "вогнен
ний палець", знести найголовнішу 
голову тощо. У битві з Раваною 
Рама відтинає йому голову за го
ловою, але вони відразу відроста
ють. І лише коли Рама вражає йо
го в серце зброєю Брахми, Равана 
гине. 

Основна місія героя у казці -
не тільки звільнити викрадену ца

рівну, але й знищити крадія-змія, 
позбавити від нього нажаханий 
люд. Зробити це може тільки ге
рой. В.Пропп зазначає, що між ге
роєм і змієм існує якийсь першо
початковий, ще не зовсім зрозумі

лий зв' язок. Змій знає, що йому 
судилося загинути лише від руки 
героя, ні від кого іншого він заги
нути не може, бо безсмертний і не
переможний. Подібний зв'язок 
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простежується і між Рамою та Ра
ваною. Равана, ще до народження 
Рами за нечуваний аскетичний 
подвиг (5 тисяч років пекліппо 
дивився на сонце), отримав від бо
га-творця Брахми (у тризубі уосо
блює праве вістря) здатність бути 
невразливим у битвах з богами й 
напівбогами. Тільки про земну 
людину забули, тому волею богів у 
родині земного царя Дашаратхи й 
народився Рама- звільнити зем
лю від жорстокого Равани. 

Хоробрий Юрко з української 
казки у пошуках впкраденої дру

жини опиняється в підземному 
царстві, де всезакам'яніле - люди 
й звірі, птахи й дерева. Цим засти
глим, безживним царством і воло
дів старезний дідуган, викрадач 
Юркової дружини, причому заз
начається, що сам дідуган не за
кам'янів, бо країна його ще мала 
ожити. Це перегукується з описом 
у "Рамаяні" того, як почала в' яну
ти й жухнути природа, коли Рава
на викрав Сіту. А коли Юрко здо
лав лютого змія, визволив дружи

ну й діамантовим ключем відчи
ни в залізні ворота, закам'яніла 
держава вийшла з-під землі, при
рода й люди в ній ожили, заквіту

вала навіть пустеля. Що знову-та
ки перегукується з описами в "Ра
маяні", як пишно розбуялася при
рода, коли Рама здолав Равану й 
звільнив із полону Сіту. 
В українській казці бачимо мо

тив воріт, які треба відчинити діа
мантовим ключем. В уявленнях ук-

раїнців ворота (брама, хвіртка, две
рі) - місце, через яке проходять 
Сонце, весна, щастя, радість і душі 
небіжчиків. Це символ надійної 
охорони від злих сил, символ по
чатку нового шляху, вхід на небеса 
і в земний світ, оберіг минулого і 
майбутнього. Але ворота можуть 
символізувати й перепону, переш
коду для героя, вони можуть прихо

вувати викрадену царівну, скарби, 
чарівні або коштовні предмети. В 
українських казках вхід до потой
бічного царства може мати вигляд 
пащі тварини, яка розтуляється і 
стуляється, або двері з зубами, що 
кусаються, чи гори, які сходяться й 
розходяться, чи просто ями, як у 

розглядуваній казці. Земним воро
там, як і небесним, надавалося ма
гічного значення. Емблемою весня
ного бога Божича є золоторогий 
олень (як у "Рамаяні") та ворота. У 
фольклорі відчинлють ворота до
щу, неба. Ворота мали важливе 
значення у весільній обрядовості, 
• " о u " 
Існував воротюи могорич , коли 
парубки пропускали весільний по
їзд тільки після пригощапня тощо 
(УМ, 96-97). І\люч наділений сим
волікою замикання-відчиняння, а 
ворота - символікою замка. Під 
час першого вигону худоби госпо
дар виганяв Гі через ворота, біля 
яких лежав замкнутий замок. У на
родних уявленнях замок символі
зує землю, а ключ - небо. "А до 
цього мого слова небо і земля -
ключ і замок, амінь" промовляли 
при замовляннях. І\люч та замок 
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мають і еротичну символіку СУМ, 
185, 229-230). Таким ключем у мі
фах є зброя Індри- ваджра-перун, 
яка й собі має еротичну символіку. 
Причому через її виняткову міц
ність ключ-ваджра часто нази
вається алмазною. Цією ваджрою 
Індра і вбиває Врітру, тобто розби
ває-відкриває ворота, які тримають 
у своєму полоні молоде, весняне 
сонце. Найцікавіше в усьому цьому 
те, що ім' я супротивника Індри -
Ерітра й споріднене з укр. ворота. 
Недарма у наших веснянках ве
дійський Врітра виступає як Во
рот, Верет, Воротар (іноді видоз
мінене на Володар). 

Ці паралелі української казки й 
епічної поеми явно сходять до ви
нятково давніх, іще ведійських 
часів, до головного міфу "Ріrведи" 
про битву Індри та Врітри. Ото
тожнення Сіти "Рамаяни" з Сітою 
"Ріrведи", Рами "Рамаяни" з Ін
драю "Ріrведи", Равани "Рамая
ни" з Брітрою "Ріrведи" дозволяє 
ототожнити й персонажі українсь

кої казки: Юрка - з Індрою-Ра
мою, Юркову дружину - з Сітою, 
старезного діда-змія- з Раваною
Врітрою- Боротом-Ворота рем. 
Тобто є всі підстави казати, що ук
раїнська казка є різновидом ріrве
дійського міфу про битву Індри з 
Врітрою. І що композиція і "Рама
яни", і української казки повто
рює композицію основного міфу 
"Ріrведи": божество родючості 
опиняється в полоні злих, потой

бічних сил, на його пошуки виру-

розділ І 

шає чоловік (божество, царевич, 
юнак), долає демонів-крадіїв і по
вертає на землю, "воскрешає" 
жертву. Ця тема звучить в епічних 
і фольклорних творах багатьох на
родів, серед них, як бачимо, й ук
раїнців. Ця ж тема домінує і в "Ілі
аді" Гомера. В українській казці 
вибратися з підземного світу пару
бок Юрко може лише за умови, що 
здобуде чарівний діамантовий 
ключ і відчинить ним залізні воро
та. А ключем той був у лютого 
змія, володаря Чорної держави. 

Порівняння "Рамаяни" й укра
їнської казки цілком очевидно по
казує, що їх композиція, категорії, 

функції й атрибути дійових осіб, 
які отримують втілення у специ
фічних фольклорних мотивах, 
виявляють значну подібність. 3 
цього нібито напрошується висно
вок, що "Рамаяна" у своїх витоках 
сходить до казки, що казковий ма
теріал переосмислився в героїч
ний епос. Проте можливий і про
тилежний висновок, що це казки 
постали з колись цільного сюжету, 
що казки є уламками й варіаціями 
колись детальної і цілісної систе

ми давніх уявлень і вірувань. 
Таким чином, сюжет лише одні

єї української казки (а таких ка
зок чимало) виявляється надзви
чайно давнім і виявляє спорідне
ність з головним ведійським мі
фом про битву Індри з Врітрою, де 
перемога Індри (Рами, парубка 
Юрка) над Брітрою (Воротам, Ра
ваною, змієм, старезним дідом) 193. українська Індоаріка 



символізує відродження природи 
до життя після зими й холодів, за
стиглості й безживності. Іншими 
словами, він символізує настання 
Нового року й відбиває календар
ну, тобто землеробську міфологію. 

А саме таку міфологію сповідуна
ли насельники Давньої України 
іще в трипільські часи. Що й за
свідчує наш найдавніший фоль
клор, зокрема, українська казка. 

Українська казка містить най
давніші пласти фольклору, вмі
щує та осягає первісні витоки 
людської свідомості, міфологічні 
мотиви, сакральні уявлення і 
фрагменти етнопсихології, вона 
нерозривно пов' язана з календар
ною, землеробською міфологією, 
основна тема якої - протиборство 
темних і світлих сил. Навіть еле
ментарний сюжет, частий у казці, 
містить розмаїту архаїчну інфор
мацію, яка робить семантику каз
ки доступною. Так проявляє себе 
міфологічна інформативність, яка 
має історичний смисл і виражена 
у властивій до свого часу образній 
формі. Навіть найфантастичніші 
образи казки часто-густо мають 
свої історичні прототипи. 

9. Іще деякі українські 
казки в контексті сюжету 
"Рамаяни" 

1. "Нп чo.ttoвin у царівни пер
стень у прав". У цій казці, заппса
ній Борисом Грінченком на Кате
ринославщині 1895 року, цар ого-

лошує: хто зуміє непомітно зняти з 
його дочки перстень, тому він від
дасть царівну в дружини й півцар
ства. Зробити це зголосився один 
чоловік. Він пішов до майстра й 
загадав зробити такого годинника 
з музикою, щоб і він сам у ньому 
вмістився. А ще попросив майстра 
підлаштувати так, щоб того годин
ника купив саме цар. 

Так воно й вийшло: цар купив 
годинника з музикою і поставив у 

своїй світлиці. Царівна почула, як 
у годиннику щогодини грає музи

ка, й попросила його собі. Поста
вила в своїх покоях, а вночі, коли 

царівна зняла перстень і лягла 
спати, чоловік нишком вийшов зі 
свого сховку, взяв перстень і знову 
заліз у годинник. Уранці царівна 
побачила, що і персня немає, і го
динник не грає. Годинника поне
сли до майстра, там чоловік вий

шов назовні й мерщій подався до 
царя і показав йому царівнии пер
стень. Цар мусив віддати за нього 
свою дочку та ще й півцарства на 

додачу. 

Це не що інше як осучаснене 
відлуння сваямвари, коли той, хто 
хоче одружитися з царівною, му
сить пройти певне випробування 
на кмітливість чи воїнську впра
вність. На еваямиарі Сіти це ус
пішно зробив Рама: він не тільки 
підійняв лука, а й натягнув його 
так, що тятива лопнула. А в укра
їнській сучасній казці таке випро
бування витримав кмітливий чо
ловік . 

Степан НАЛИВАЙКО • шв. ~шtшса ІПдDПrІПП 



2. "Льодяпе царство". Пару
бок Василь пішов у світ. Прийшов 
в одну країну, а люди там з голоду 

вмирають, земля не родить, бо 
країна сусідує з льодяним цар
ством, де править лихий цар. Він 
відчиняє на кордоні ворота, жене 
морози й заметілі й весь урожай 

гине. Василь вирішив поборотися 
з лихим царем, і пішов туди, звід

ки тягло холодом. По дорозі нади
бав хатину, а в ній - стару жінку, 
матір Сонця. Розказав їй, куди 
йде, а вранці спитав у Сонця, як 
йому здолати злого царя. Воно мо
вило, що такої поради треба заслу
жити й заквапилося на небо. Ва
силь рушив далі й зустрів ведмедя 
з пораненою лапою. Хлопець пе
рев' язав її, а вдячний ведмідь дав 
йому три волосини й сказав: коли 
їх потерти, то він, ведмідь, одразу 
прийде на допомогу. Потім Василь 
допоміг двом чоловічкам, утікачам 

із Льодяного царства, і розморо
зив їхні бороди. А ті за це подару
вали йому свистка й сказали, що 
одразу ж з' являться, як тільки він 
дмухне в нього. 

Далі Василь побачив високу го
ру, поліз по ній і опинився в сніго
вій долині. Натомлений, він рап
том згадав про три волосини, ді
став їх, потер, а коли з'явився вед
мідь, сів на нього і рушив далі, в 
Льодяний край, де лютували жор
стокі морози й усе позамерзало. 
Коли стало несила терпіти холод, 
Василь дмухнув у свисток і звелів 
чоловічкам, які постали перед 

розділ І 

ним, бігти до Сонця зі звісткою, 
що він замерзає. І впав з ведмедя, 
бо замерз. Чоловічки прибігли до 
Сонця, яке саме збиралося на спо
чинок, й розповіли про біду з Ва
силем. Але воно сказало, що не 
може порушити заведеного зви

чаю і має дочекатися ранку. Вран
ці Сонце встало на годину раніше, 
збігло на крижану гору - й стало
ся диво: сніг і лід розтали, заморо
жені люди, звірі, птахи й дерева 

ожили. Ожив і Василь. Хотів на 
ведмеді їхати битися з льодяним 
царем, але й того вже розтопило 

Сонце (ЖД, 275-277). 
Ця закарпатська казка в записі 

Дем' яна Луки має той самий ос
новний сюжет, що й розглянуті 

українські казки та "Рамаяна". 
Але дечим і відрізняється. По-пер
ше, вона прямо пов'язує володін
ня змія з холодом, морозом, засти
глістю, що відповідає уявленням 

"Ріrведи" про Врітру, де тільки 
убивство його Індрою позбавляє 
світ від застою, косності, холоду, 
оживляє природу. І тут, як і в каз
ці про Кам'яну державу, присут
ній мотив вдячності герою за вия
влену послугу від ведмедя і двох 
маленьких чоловічків- вони ста
ли його помічниками й неабияк 
прислужилися в тому, що злого 

змія було подолано. Причому ви
рішальна тут роль Сонця, саме во
но розтопило Крижане царство, 
оживило людей і природу й приз
вело до загибелі змія. У "Рамаяні" 
Рамі допомагають ведмеді, а ще 

украінська Індоаріка 



мавпи, причому Рама теж свого 
часу врятував ватажка мавп від 

смерті, чим здобув його вдячність і 
допомогу. Хоча подібність ця де
що й нерівночасна: в українських 
казках герой знаходить союзників 

до викрадення царівни, а в "Рама
яні" - після викрадення. 

3. "Л окотигорошко ". Схожий 
сюжет має й українська казка "По
котигорошко", яку М. Максимо
вич надіслав О.Афанасьєву у своє
му записі. Змій схопив дівчину, 
яка несла двом братам у поле об і
дати, а потім і їх, що вирушили на 

пошуки сестри, "підвернув під ка
мінь", тобто заточив у підземний 
світ. Коли їхня засмучена мати 
йшла до колодязя по воду, горо

шина, що котилася по дорозі, 
вскочила у відро. Мати помітила її 
вже вдома, дістала її, з'їла й наро
дила сина, який ріс на очах. Коли 
мати розповіла Покотигорошку, 
що його сестру й братів схопив 
змій, він пішов до коваля, і той ви
кував йому велику булаву. З нею 
він вирушив на змія, здолав його, 
визволив "з-під каменя" братів, 
забрав сестру й повернувся додо
му (ЖД, 19-21). 

Окрім схожості основного сю
жету з казкою про Кам'яне цар
ство, у цій казці є деякі подробиці, 
відсутні в попередній казці, але 
присутні в "Рамаяні". Як Індра 
народився, щоб убити Врітру, як 
Рама народився, щоб визволити 
землю від влади десятиголового 
змія Равана, а потім і викрадену 
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ним свою дружину Сіту, так і По
котигорошко народився, щоб по
карати зло й визволити зі змієвої 

неволі братів і сестру, яку змій 
найпершу і викрав, що й спричи
нило всі подальші події. Причому 
і народження і Рами, і Покотиго
рошка відбулося однаково незвич
но: Рама народився від чарівного 
напою, якого скуштувала його ма
ти, а Покатигорошко - від чарів
ної горошини, яку з'їла його мати. 
В обох творах присутній і мотив 

могутньої зброї: Рама подолав Ра
вана завдяки чарівній зброї, яку 
подарував мудрець Вішвамітра, а 
Покатигорошко здолав змія була
вою, яку викував коваль. Булава, 
до речі, неодмінна зброя в арсена
лі Рами, Крішни й Вішну. Вадж
ра-перун-булава Індри описується 
бронзовою або мідною, золотою 
або алмазною, чотиригранною або 
багатогранною. У ведах ваджру 
називають гострою, але основна її 
якість - нищівний удар. Іконо
графічно вона зображається як 
симетричний двосторонній ски

петр, напрочуд схожий на перуни 
Зевса. Ваджра символізує і магіч
ну владу над світом. Ваджру зро
бив для Індри божественний май
стер Тваштар, відомий і "Велесо
вій книзі". Тваштар у ранній ве
дійській літературі іноді виступає 
батьком Індри. 

Тема добра і зла простежується 
в більшості українських казок з 
різними сюжетами. Серед них 
можна виділити кілька типів їх: 
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казки про викрадення змієм ца
рівни ("Дерево до неба"), казки 
про змієборців ("Котигорошко", 
"Про Сученка-Богатиря"), казки 
про вирятування з підземного сві
ту. Синонімічними сюжетами є 
викрадення персонажів Бабою
Ягою ("Казка про Івашка", "Гуси
лебеді") або лисицею ("Котик і 
півник"). Серед споріднених сю
жетів, які відрізняються своїми 
героями, мотивами, переплетен

иями тем можемо вловити міфоло
гічні мотиви з різних міфологій, 
зокрема і основний міф "Рігведи" 
про битву Індри з Брітрою і мотив 
викрадення Сіти в епічній "Рама
яні". 

10. Марути-.мариці 

Буйні вітри-марути, бойова 
дружина Індри, відомі "Велесовій 
книзі" як .мариці. Ці ж марути-ма
риці виступають у "Слові о полку 
Ігоревім" як "вітри - Стрибожі 
внуки", з чого видно, що вони -
нащадки Стрибога. Світло на ці 
персонажі проливають якраз ве

дійські факти. Марути в "Ріrведі" 
- сини бога Рудри й олямистої 
корови Прішні, вони брати-близ
нюки, боги бурі й буйних вітрів, їх 
21 і більше. Образ їхньої матері тут 
малозначущий і невиразний, тра
диційно її трактують як уособлен
ня грозової хмари. З деяких тек
стів видно, що Прішпі - Земля, 
тому вона Прішпідеві "Земля-бо
гиня". Що спонукає згадати укра-

розділ І 

їнське Прісподіва, яке може по
в' язувати з Прішпі-богиня "Земля
богиня", "Земля-діва". 

Та хоча марути - сини Рудри, 
через що їх називають і рудри, во
ни більше пов'язані з Індрою. Ма
рути - бойова дружина Індри, за
гін юних воїнів у золотих доспі

хах, озброєний списами чи топір
цями, що супроводжує свого ва

тажка на битви з асурами. "Ріrве
да" їх описує так: 

"О марути, ви несете на плечах 
списи, на руках у вас - браслети, 
на грудях - золоті прикраси, ваші 
колісниці сяють, ви тримаєте во
гненні блискавки в руках, а золоті 
шоломи увінчують ваші голови" 
(V 54.11). 
Марути вергають громові стрі

ли, спалахують полум'ям, мчаться 
по небу буйними вітрами, їхні 
стрімкі золоті колісниці мчать ру
ді чи плямисті (пістряві, в яблу
ках) коні, прудконогі, як думка. 
Вбрані в дощ або хмари, вони за
стилають око сонця, творять піть
му серед дня, проливають зливи, 

напоюють землю дощем, відверта

ють спеку. Марути несамовиті, як 
дикі вепри, ревуть, як леви, тро
щать дерева, вселлючи жах в усе 

живе, а колеса їхніх колісниць 
навпіл розпанахують гори. Земля 
й небо тремтять у страхові перед 
ними. 

Марути безпосередні учасники 
перемоги Індри над Врітрою. У де
яких описах битви марути висту
пають нишпорками, яких Індра 
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шле розвідати, де змій і що з ним, 
а подоланого Вр і тру вони роз ри
вають на шматки. Втім, деякі вер
сії міфу про цю битву мовлять, що 
й марути, як і всі боги, тікають з 
поля бою, залишивши Індру віч
на-віч зі змієм (І 165). 

"Ріrведа" про марутів мовить, 
що живуть вони на горах, звідки й 

здійснюють свої набіги. Або що 
приходять з моря чи з чужих, неві
домих країв. Останнє знаходить 
прямий перегук зі "Словом о пол
ку Ігоревім", де "вітри, Стрибожі 
внуки, віють з .моря на хоробрі 
полки Ігореві". Що іще раз засвід
чує тотожність ведійських марутів 
марицям "Велесової книги", а ма
рутів-мариць "вітрам - Стрибо
жим внукам" у "Слові". Рудра -
батько марутів, він тотожний 
слов'янському Родові, тому вихо
дить, що батько мариць - Род, що 
вони - його нащадки, внуки, як 
каже "Слово". Вираз вітри Стри
божі внуІ'іи анітрохи не суперечить 
цьому, бо Род тотожний Влесові, 
ім'я Влес тотожне імені Шіви-Ру
дри - Вріш "Бик", а Стри в імені 
Стрибог теж означає "Бик". Стри
бог- інше ім'я Рода-Влеса. Род
Влес-Стрибог - одне й те саме бо
жество, тільки під різними імена
ми. Тож слова вітри - Стрибожі 
внуІ'іи можуть звучати як вітри -
Влесові внуІ'іи або вітри - Родові 
вну/'і,и. Стрибог може мати й фор
му Стри, як Род і Влес можуть 
мати форми Родабог і Влесобог, 
хоча бага, баг "бог" вжиткове са-
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ме в іранських мовах, а в індійсь
ких не вжиткове. Санскритські 
форми цих імен - Рудрадева й 
Врішадева. 

Ім'я Стрибог має іранське за
барвлення, з ним споріднене індо
іран. уштра-устра, санскр. ушра
усра "бик". Уштра наявне в імені 
Зарат-уштра "Старий (тобто Му
дрий) бик" і назві частини давньої 
Соrдіани- Уструшана "1\рай Ту
ра-Бика", яка, до речі, має в Укра
їні прямого родича-двійника -
Остерщина. І назва У/'і,раїна- се
мантично-етимологічний двійник 
обох назв, бо вона, первісно УІ'і
раяна, споріднюється з індоіран. 
ушра-усра-ухра-у/'і,ра "бик" +ана, 
як у давніх назвахАріана, Маргіа
на, Дрангіана, БаІ'ітріана, Согдіа
на. Назва останньої теж означає 
"І\ раїна Тура-Бика" (детальніше: 
ІТУ, 438-440). А різниця між усра 
й устра викликана тим же фоне
тичним явищем, що відбилося в 
укр. зрити й уздрів, рос. зря і здря, 
рос. сроІ'і і укр. строІ'і, болг. среща 
й рос. встреча, укр. зустріч. Тобто 
виходить, що т в уштра-устра -
протетичне, вставне, первісна 
форма слова - ушра, усра, яка в 

деяких іранських мовах має фор
му ухра, уІ'іра "бик". 

Походження марутів не зовсім 
виразне. Дехто зближує назву їх з 
ім'ям касмтського бога Марутта 
або з латинським Марсом, а дехто 
зводить до дієслівної основи тrі 
"вмирати, мерти" і вбачали їхній 
зв'язок із культом мертвих. Інші 
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дослідники тлумачать назву мару
ти як "ті, що приходять з моря" 
(Тіме), що узгоджується зі "Сло
вом" і нібито узгоджується з функ
цією марутів як утіленням мусон
них вітрів. 
У брахманах марути особливо 

пов' язані з культом священної 
смокви (ашваттха), інакше піп
паль, яке особливо шанувалося 
іще за Хараппської культури, про 
що свідчать зображення на її пе
чатках. Поклоніння великим де
ревам відігравало значну роль при 
весільних обрядах. Рослини взага
лі шануються в "Ріr'веді" поряд із 
водами, ріками, горами,небесами 
й землею. 

Про дерево ашваттху мовиться 
як про обитель марутів. Священна 
ашваттха символізувала центр 
усесвіту, осердя священного місця 
(лоІ'>а), де люди безпосередньо 
спілкуються з богами. Обряд, здій
снюваний у цьому місці, мовби 
повторює акт світотворення, пере

носячи людину до першопочатків 
часу, вивільняючи її від влади ча
су. Поняття священного місця й 
центру всесвіту відбивають над
звичайно давній світогляд, зафік
сований і в інших архаїчних куль
турах. І дерево ашваттха шанува
лося як своєрідна емблема села: 
кожне село мало своє священне 

дерево. Певно, тому марути-мари
ці і вважалися сільськими боже
ствами, протиставлювані кшат

рійським, воїнським божествам. 
Уявляється, що вселенське дерево 
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закорінене в первозданних водах, 
а вода, як і дерево, і камінь (про
образ трону) пов'язане з поняттям 
священного місця. 3 іншого боку, 
саме це дерево - джерело очищу

вальної вологи, соми чи амріти -
напою безсмертя (живої води ук
раїнських казок). 

Марути в "Ріr'веді" причетні до 
дощів, отже, й до добробуту, багат
ства. Саме вони підіймають з моря 
воду на небо, а тоді з оглушливим 
громом дощем проливають на зем

лю. Богом вітру у ведійському 
пантеоні є Ваю, ім'я якого спорід
нене з укр. віяти, буревій, вітро
вій, спіговій, суховій. Як і ма рути, у 
"Ріr'веді" він тісно пов'язаний з 
Індрою, він - колісичий Індри. 
Між Ваю і марутами простежуєть
ся спільність стихійних явищ, які 
вони ототожнюють, хоча ма рути -
буйні вітри, які приходять з моря і 
проливають дощі, а Ваю - вітер 
узагалі. Для нього властива не 
стільки руйнівна й буйна сила, як 
у марутів, скільки стрімкість, 
швидкість. У поведійській літера
турі наводиться міф про змагання 
богів, коли треба було вирішити, 
хто найпрудкіший і перший добі
жить до соми, щоб скуштувати її 
- це змагання виграв Ваю. У ве
дійській міфології Ваю - вродли
вий юнак на блискучій колісниці, 
яку несуть двоє рудих коней, або 
візничий на колісниці Індри. Хо
ча загалом у ведах він малопоміт
ний, роль його дещо зростає у по
ведійський період. 

українська Індааріка 



Стосунки між марутами й Ін
дрою відбивають стосунки між під
даними й земним царем. "Лджур
веда" щодо пуруша.медги - жер
твоприносив людини, мовить, що 

"жрецькій гідності (слід приносити 

в пожертву) брахмана, царському 
- кшатрія (воїна), марутам -
вайш'ю (селянина), подвижництву 
- шудру (залежного общинника), 
пітьмі - злодія, пеклу - вбивцю ... 
пристрасті - повію, смерті - ми
сливця, сну - сліпого, танцю -
оповідача, беззаконню - глухого, 
землі - кульгавого, небу - лисо
го" тощо (ОБЛ, 134-135). Зрозумі
ло, що йдеться не про справжнє 
жертвоприносини людей, а скорше 
про символічний обряд. 
У пізнішій "соціальній ієрар

хії" пантеону марути виступають 
як вайш'ї світу богів. Вайш 'ї за 
давньоіндійським соціальним по
ділом - третій, землеробський 
стан суспільства, в основі назви 
лежить санскр. vish "усі, плем'я, 
народ", збережене в слов' янських 
мовах, зокрема, в давньоукраїнсь
ких весь "село" і назвах Вишгород 
(під Києвом), Вишпіль (на Жито
мирщині), Вишнопіль (на Черка
щині) тощо. Дві перші назви озна
чають "Місто роду-племені", а 
Вишнопіль має свого індійського 
двійника Вішнупур "Місто Віш
ну". Вішну як Вишень, Вишній ві
домий "Велесовій книзі", прізви
ще Вишень, як і Кришень (Крішна 
-земне втілення Вішну), побуту
ють у сучасних українців. Вішну 
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уособлює в тризубі ліве вістря (жі
ночий, земний бік), тоді як Род
Рудра-Шіва- середнє, а бог-тво
рець Брахма - праве (чоловічий, 
небесний бік). Покровителем зе
млеробського стану вважається 
саме Вішну, в імені якого і наявна 
основа віш. А колір цього стану -
жовтий. 

Ведійський пантеон, як і ве
дійське суспільство, має свій со

ціальний поділ. І хоча цей поділ 
відбувається вже в поведійській 
літературі, він певною мірою від
биває найдавніший поділ пантео
ну за трьома основними соціаль
ними функціями, які визначені 

Ж.Дюмезілем і які сходять до індо
європейської давнини. В індійсь
кому пантеоні магіко-юридичну 
(жрецьку) функцію представля
ють Мітра й Варуна, кшатрійську 
(військову) - Індра й марути, зе
млеробську - Ашвіни, подавачі 
благ і рятівники. За теорією Дюме
зіля, інститут соціальних станів 
сходить до епохи індоєвропейської 
єдності, але виразно він зберігся 
лише в Індії, доповнившися че
твертим станом. У пізнішій ін
дійській традиції Марути й Ашві
ни спустилися на щабель нижче в 
"соціальній ієрархії" пантеону, а 
Мітра й Варуна разом із Індрою 
включаються до одного стану. 

Марути задіяні і в любовних 
замовляннях. Жінка, яка прагне 
прихилити до себе чоловіка, про
низує розжареною стрілою зобра
ження своєї пристрасті й про ка-
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зує: "Захмеліть ви його коханням, 
вітри-марути! Захмеліть ви його 
коханням, вихорі-марути! Захме
ли й ти його коханням, о Аrні! Не
хай він згорає від кохання до ме
не!" (VI 130.4). 

Марутн згадані в 33 гімнах 
"Ріrведи". Богині ведійського 
пантеону часто порівнюються з 
коровами або виступають в подобі 
корови, як Прішні - мати мару
тів, або Прітхіві-Земля, дружина 
Дьяуса, тотожного грецькому Зев
су. Земля у "Ріrведі" - корова, 
корова - основне багатство, будь
яка віддяка робилася коровами. 
Корови були різних мастей: чорна 
( прішна), біла ( шyi'Wta), руда (po
xima), ряба, пістрява (прішні). Ці 
самі барвні означення стосуються 
і Землі, оскільки вона - Корова. 

Mapyma- одне з імен Вітру, са
ме від Марути-Баю царівна Кунті 
народила наділеного незмірною 
силою Бгіму (Бгімасену), через що 
він вважається сином Марути-Ві
тру, хоча інше означення його -
Партха. Міф розповідає, що ко
лись Індразвелів марутам та АГиі
Вогню осушити море, бо там хова
лися асури, але вони не схотіли, й 
тоді Індра прорік, що вони пере
стануть бути богами й спустяться 
на землю. Тому Аrні й марути на
родилися на землі в подобі му
дреця Аrастьї. А він народився в 
глеку, тому інше ім' я його Ку.мбга
джа (kumbha "глек" +ja "народже
ний") "Народжений у глеку", 
''Глечаник". Коли він народився, 
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то був на зріст як мізинець (пор. 
хлопчип-.мізинчип, рос . .мальчип-с
пальчип). Рама під час свого 14-
річного вигнання одвідав обитель 
Аrастьї, а той подарував царевичу 
божественну зброю. Саме тоді Ра
ма й вирішив здолати Равану. 

КОМЕНТОВАНІ ДОДАТКИ 

І. Індійські терміни зі 
словом marut 

Санскр. marut або maruta- ві
тер; повітря; дихання; бог, боже
ство; бог вітру; у множині - група 
богів бурі й вітрів, помічників Ін
дри (СРС, 498). У певному звуко
вому оточенні marut прибирає 
форми marud. 
marut+adola - різновид віяла з 

оленячої або бичачої шкіри 
marut+kara - різновид бобів 
marut+karman, marut+kriya- на

копичення газів, метеоризм 
marut+kona "марутовий бік" -

північно-західна чверть світу 
marut+dhvaja "прапорці марутів" 

- клапті бавовни в повітрі 
marut+pata - вітрило 
marut+patha "шлях марутів" 

небесний простір, атмосфера; 
санскр. patha споріднене з укр. 
путь та англ. path. 

marut+plava - лев 

marut+phala "марутові плоди" -
град 

marut+ratha "колісниця марутів" 
- візок, яким перевозять зобра
ження богів 
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marut+loka "світ марутів" - атмо
сфера, повітряний простір 

marut+vartman - небо, атмосфе
ра, повітряний простір 

marut+vaha "возій марутів" -
дим, вогонь 

maruta - лунарний дім, інша наз
ва якого - Сваті 

marut+ashana "чий харч повітря" 
-змія. 

11. Індійські імена з 
компонентом marut 

Марудtана (marut+gana "гурт, за
гін") "Оточений марутами". Ін
дра. 

Марута "Марутний, З марутами". 
Бог вітру Баю. 

Марута (наголошене перше а) 
"Належний до марутів, Ма рутя
ний". Інше ім' я Вішну й Рудри. 

Марутантав'я (marut+tantavya) 
"Витаючий у повітрі". Син му
дреця Вішвамітри. 

Mapymna.tta (marut+pala) "Захи
сник марутів". Індра. Логічні
ше б тлумачити "Захищений 
марутами", оскільки ма рути -
дружина Індри. Але і в цьому 
разі - теж епітет Індри. 

Марутпаті (marut+pati) "Влади
ка марутів". Індра. 

Марутапутра (maruta+putra 
"син") "Син Марути-Вітру, Син 
Баю". Інше ім' я Бгіми й бога 
мавп Ханумана. 

Марутат.маджа (maruta+atma 
"душа" +ja "син, народжений") 
"Народжений Марутою-Віт-
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ром". Ім' я Аrні, Бгіми й Хану
мана. 

Маруташана ( maruta +ashana) 
"Чий харч - повітря", "Хто 
вічно постить". Таке ім' я мають 
в епосі прихильник Сканди, бо
га війни й сина Шіви, й данава 
-нащадок богині Дану, матері 
а сур ів. 

Марутбадга (marut+badha) -
епітет Вішну; священна посу
дина (пор. укр. бодня, рос. ба
дья). 

Марутван, Марутвант (marut+ 
vant) "Супроводжуваний мару
тами". Індра. 

Марутват (marut+vat) "Чиї по
мічники - марути, Чий супро
від - вітри", "Хмара" (укр. 

прізвище Хмара, Драй-Хмара). 
Індра або Хануман. 

Марутваті ж. (marut+vati) "При
служувана марутами". Дочка 
бога-отця Дакші й дружина 
Дгарми. 

Маруті ж. (наголошене а) "Ма
рутина", "Належна Маруті-Ві
тру". Дружина Ма рути- Вітру; 
сузір'я Св аті; північно-західна 
чверть світу. Як чоловіче ім' я -
стосується Ханумана й Бгіми. 

Марутсапха (marut+sakha "това
риш") "Чиї товариші - мару
ти". Аrні, Індра. 

Марутсахай (marut+sahay "ра
зом з") "Чий супутник - ві
тер". Аrні. 

Марутсуну (marut+sunu "син") 
"Син Марути-Вітру". Хануман, 
Бгіма. 
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Марутсута (тarиt+sиta "син") 
"Народжений Марутом-Вітром". 
Хануман або Бгіма. 

Марутта (тarиtta) "Вітер, Буря, 
Гроза". Ім' я царя, а ще мудреця. 

Маруттам,а (таrиt+иttата "най
кращий") - "Прудкий, як ма
рути". 

Маруттапая (таrиt+tапауа "ті
ло") "Марутотілий". Хануман. 

Маруттарупі (таrиt+tаrипі "юн
ка") "Цнотливиця марутів", "Ді
ва вітрів". Ім' я відьядгарки. 
Марути часто виступають разом 

з Аrні, тому в "Ріrведі" засвідчене 
парне словосполучення Аrnі.мару
та, різновид якого - Mapyтarni, є 
сполучення Іпдра.марута. Їх мож
на вважати іменами, бо в "Ріrведі" 
імена двох різних богів часто спо
лучаються в одне і згодом стають 
чоловічими іменами, наприклад, 

Аrні.мітра, Мітраваруна. 
У зв'язку з .мариця.ми-.марута

.ми "Велесової книги" приверта
ють увагу українські річки Мари
чан,.а, Маруш,.а, Маруща,., Мару
ся, потоки: Мариців, Маричей,.а, 
Марична, Мариш, Маришів, Ма
риш,.ів Поті,., Марисю,.ів, Мару
шансь,.ий, болото Маруш,.увата й 
село Марушів,.а на Житомирщині. 
Серед цих назв є кілька цікавих, 
зокрема, Маричан,.а (нижче Ли
беді в Ниєві), Маруся на Львівщи
ні у Магерівському районі, а укра
їнські назви й прізвища Магера, 
Магура мають індійських двійни
ків. Привертає увагу потік Мари
ців - притока річки Шопур,.и 

розділ І 

(права притока Тиси в бас. Ду
наю). Прикметно, що гирло Шо
пурки - біля селища Вели,.ий 
Бичпів на 3акарпаттті, де й потік 
ШопурІ'ід-Вопяч,.а ( СГУ, 626) й Ма
ришпів Потіп (&.wвецЬІі:ий р-н). А 
Шопур, Шапур (іран. shah "шах, 
цар"+риhr "син") -іранський се

мантичний двійник індійського 
раджпут (санскр. raja "цар"+ри
trа "син"). Тобто шапур (шахрпур, 
шахпухр) і раджпут (раджапу
тра) мають однакове значення 
"царський син, царевич". Ім'я 
Шапур мали іранські царі. Прина
гідно зазначимо, що в українців 
побутують прізвища Марута й 
Марутенпо. 

ІІІ. Індійські імена з han, 
hantar, hantri, ghna 
"гонитель, вбивця" 

Балахаптрі (bala "дужий, могут
ній" +haпtri "мисливець") -
"Могутній мисливець" або 
"Вбивця (демона) Бали (Мо
гутнього)". Ім' я Валахантрі 
має Індра, цар богів і ватажок 
небесного воїнства, воївник з 
усілякими демонами. '!Ут haп
tri, haпtar (haп+tar =укр. тель) 
від дієслівної основи hап -
"вбивати", "позбавляти життя" 
(СРС, 768), споріднене з англ. 
hипter - "мисливець" і укр. ги
нути. Тобто санскр. haпtar, 
англ. hипter відповідає укр. го
нитель, первісно "пересліду
вач", "убивця", з чого видно, що 
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укр гнати має і значення "пере
слідувати". В іменах компонент 
han означає "той, що вбиває", 
"вбивця", тому слід гадати, що 
укр. гоп в слові вов",огоп й пріз

вищі Вов",огоп (пор. рос. Вол",о

гопов) теж несе це значення, а 
саме слово означає "вовковбив
ця". На українському грунті во
но має різновид-переклад убий
вов",, яке в українців стало й 
прізвищем Убийвов",. Вов",огоп у 

санскриті- vrikahan, тому ціл
ком можливо, що й жаргонне 
вур",агап споріднене із санскр. 
врі",агап, рос. вол",огоп і укр. 

8081'i,OZ01t. 

Вміхаптрі (vali "Baлi"+hantri) 
-"Убивця (демона) Валі". Од
не з імен Рами. Валі, або Балі -
цар мавп, убитий царевичем 
Рамою. 

Birxnaxanmpi (vighna "перепона", 
"перешкода"+hапtrі) - "Ни
щитель перешкод", "Усувач пе
репон". Одне з імен f анеші, си
на Шіви й Парваті, зображува
ного з тулубом людини й голо
вою слона. 

Чапдрахаптрі ( chandra "Мі
сяць" +hantri), Чапдрахаптар, 
Чапдрахапта- "Місяцевбив
ця". Ім'я асура, що був перена
роджений як цар Шунака. Шу
па"'а- раджарші (царський рі
ші), часткове втілення ас ура 
Чандраханти; махарші (вели
кий ріші) - син царя Руру і 
Прамадвари. Чапдра відбите в 
українських прізвищах і назвах 
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як Шапдра, а ім'я Руру, яке оз
начає "Олень", "Сарна", як на 
нас, виявляє спорідненість з 

ім'ям Рюри"' (Рури",). 
Бгішмахапта (bhishma "Бгіш

ма" +hanta, тотожне hantar) -
"Вбивця Бгішми". Епітет юна
ка-дівчини Шікхандіна, через 
яку загинув могутній воїн Бгіш
ма. У "Махабгараті", яка описує 
війну за царство між пандавами 
й кауравами, двоюрідними бра
тами, Бгішма очолював військо 
кауравів. Але ще до війни Бгіш
ма викрав у дружини своєму 

братові-цареві трьох сестер -
Амбу, Амбіку та Амбаліку. Одна 
із сестер, Амба, на той час була 
заручена з іншим царем, Шаль
вою, тож її відпустили до нього. 

Але той відмовився від неї, мо
вляв, він не може одружитися з 
дівчиною, яку викрав собі в дру
жини інший. Амба опинилася 
ні в сих ні в тих. Коли від неї 
відмовився і той, з ким вона бу
ла заручена, і той, задля кого її 
викрали, Амба звинуватила в 
своїй ганьбі Бгішму й вирішила 
помститися йому. Нечуваним 
подвижництвом вона заслужи

ла ласку бога Шіви, і знову на
родилася на світ у подобі юнака 
Шікханді, який міг перетворю
ватися і в дівчину. На десятий 
день битви Бгішма був смер
тельно поранений: його супро
тивник Арджун підступно пу
стив у нього стрілу з-за спини 
Шікхандіна, який у цей час пе-
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ретворився на дівчину. Кодекс 
воїнської честі забороняв стрі
ляти в жінку, тому Бгішма від
мовився стріляти в Арджуна, за 
що й поллатився життям. Так 
Амба помстилася Бгішмі за своє 
нещасливе дівоцтво. 
Цей переказ багато чим дотич

ний до України. Ім' я Бгіш.ма, яке 
означає "Грізний", "Якого бояться 
(вороги)" тотожне українському 
прізвищу Буш.ма; так само й ін
дійське ім' я Бгіш.ма/'і,а, що його 
мав батько Рукміні, дружини 
Крішни, тотожне українському 
прізвищу Буш.ма/'і,а. Ім' я А.мба, 
яке означає "Мати" і має форму 
А.м.ма, одне з імен Дурrи- богині
воївниці, дружини Шіви, котра, 
як і її божественний чоловік, зо
бражається з тризубцем. Ім' я Ду
рrадеві (у грецькій передачі Тірга
тао) засвідчене на теренах Дав
ньої України ще в lV ст. до н.е. -
тут його мала дружина сіндського 
(індського) царя Гекатея, яка вия
вила всі характерні риси, властиві 
легендарним амазонкам і своїй 
покровительці, богині-воїтельці 
Дурзі, одним з імен якої і є А.мба, 
або А.м.ма - "Мати". Втім, і сама 
назва а.мазОН/'і,U, як на нас, утворе

на від А.м.ма й компонента ja -
"народжена", "дочка". Тобто а.ма
ЗОН/'і,а означає "Народжена Ам
мою-Матір'ю", "Дочка Амми-Ма
тері", що цілком відповідає харак
теристикам амазонок, які, за грець
кими джерелами, поклонялися Ді
ві-Артеміді. 

розділ І 

Дрокаханта (drona+hanta) -
"Вбивця Дрони". Інше ім'я 
Дгріштадьюмни, героя "Махаб
гарати" і полководця пандавів, 
брата Драупаді, спільної дру
жини п'ятьох братів-пандавів. 
Мудрець Дрона навчав воїнсь
кому мистецтву пандавів і 
кауравів. Він виступав на боці 
кауравів, тому, щоб знешко
дити його, пандави вдалися до 
хитрощів і під час битви пові
ДОМИЛИ Йому, ЩО ЙОГО СИН за
гинув. Це так вразило Дрону, 
що він на хвильку сторопів, а 
Дгріштадьюмна скористався 
цим і відтяв йому голову, че
рез що й отримав епітет Дрона
ханта. Ашваттхаман, син Дро
ни, потім помстився йому за 
смерть батька, скаравши на 
горло. 

Кешіханта (keshi+hanta), Кеші
хан, Кешіхаа, - "Вбивця Ке
ші". Одне з імен Крішни й Ру
дри-Рода. Кеші, чи Кешін "Ко
сач", "Косань" - асур, який 
прибрав подоби коня і хотів 
убити малих Крішну й Балара
му, але його самого вбив Кріш
на. Таке ж ім' я мали: а сур, син 
Каш' я пи й Дану та син Васуде
ви й Каушальї. 
Дану - мати асурів, ім'я її оз

начає "ріка", "потік", пов' язана з 
первозданними водами, з яких 

твориться упорядкований, органі
зований світ. Споріднена з укра
їнською Даною, теж пов'язаної з 
водною стихією, імена обох бачи-
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мо в назвах українських річок 
Доп, Допець, Дупай, Дпістер, Дпі
про. Головним асуром є Врітра, з 
яким щороку стає на прю Індра й 
долає його, що символізує кінець 
зими й настання весни. В укра
їнському фольклорі (веснянках, 
колядках) ведійський асур Врітра 
виступає як злий цар Ворот, Во
ротар або Володар. Матір Рами 
звали Каушалья (Кавшалья, 
Кавсалья), а в боспорських на
писах ІІІ ст. до н.е. фіксується 
жіноче ім' я Кассалія, причому в 
індоарійському контексті. Ім' я 
чоловіка Дану - Каш 'япа побу
тує в українців і молдаван як 
прізвище Касап, Касапа (мож
ливо, сюди ж причетне й глузли

ве 10ацап щодо росіян). 
Cypaxanma (sиra "бог"+hапtа) -

"Нищитель богів", "Сурогон". 
Тапа, син Аrні- Вогню. Тапа 
споріднене з укр. топити -
"палити", "розводити вогонь", 
тепло, теплий. Сура - "бог", 
асу ра - "не-бог". 

АпдгаІЄаtхаті ( aпdhaka "Анд га
ка" +ghati "гонитель") - "Убив
ця Андгаки", "Андгакогон". 
Ім'я Шіви. Андгака "Сліпий"
демон-асур, що мав 1000 рук та 
голів і 2000 очей, сліпий не нас
правді, а в розумінні темноти, 
невідання, незнання, неправед

ності, безбожності. Шіва його 
вбив, коли він намагався ви
красти в богів чарівне дерево 
паріджату, яке росло в раю
сварзі. У цьому плані цікаве по-
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відомлення Геродота про так 
званих "сліпих рабів" у себе 
вдома, з якими зіткнулися скі
фи, коли після ЗО-річної відсут
ності повернулися в Північне 
Причорномор'я після походів у 
Малу Азію. 
Ім' я АпдгаІ'іа також мали: син 

Наш' япи й Ді ті; цар із династії 
Яду й предок l\рішни; син Шіви й 
прийомний син Хіраньякші, що 
згодом втілився як Бгрінrі, вата
жок асурського війська. Інші іме
на Шіви з компонентом АпдгаІ'іа: 
АпдгаІ'іаnіпаті - "Низвержитель 
Андгаки", Апдга10арі - "Ворог 
Андгаки", АпдгаІ'іаріпу - "Недруг 
Андгаки". "Махабгарата" знає пле
м'я апдгаІ'іа, споріднене з племе
нем врішпі, до якого належав 
l\рішна. Родоначальники цих пле
мен, Андгака й Врішні, - брати, 
тому l\рішна має й ім' я Апдга/'іа
врішпіпатха - "Цар нащадків 
андгаків і врішні". 
Тpinyparxami (tri "3"+риrа "мic

тo"+ghati "нищитель") - "Ни
щитель Тріпури", "Руйнівник 
Тріпури", "Тріпуровбивця". Од
не з імен Шіви, який, за міфа
ми, знищив місто Тріпуру за не
праведне життя його мешкан
ців. Тріпура - міфічне місто, 
яке складали 3 міста - золоте, 
срібне й мідне, що їх збудував 
для демонів-асурів зодчий-асур 
Мая на небі, в повітрі й на землі. 
Назва Тріпура означає "Триміс
то", вона етимологічний двій
ник українського Трипілля. У 
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сучасній Індії є штат Tpinypa, а 
на Близькому Сході - місто 
Тріполі (столиця Лівії). Інші 
імена Шіви з компонентом Tpi
nypa: Тріпураrхна - "Убивця 
Тріпури", Тріпурахарта 
"Знищувач Тріпури", Тріпура
джіт "Переможець Тріпури", 
Тріпуранашана - "Нищитель 
Тріпури", Тріпурантау;,а й Трі
пурантау;,ара - "Прикінчувач 

Тріпури", Тріпурарі "Ворог Трі
пури", Тріпур.мардана - "Руй
нувач Тріпури". Тріпураа "Три
містова", "Трифортечна" також 
-ім'я богині-воїтельки Дурrи, 
дружини Шіви, ім'я якої за
свідчено на теренах України 
ще в lV ст. до н.е. Інше ім' я 
Дурrи з компонентом Тріпура 
- Тріпурасундарі "Тріпурська 
красуня". 

Шaxytxamin (shahu "недруг", "вo
poг"+ghatin "гонитель", "вбив
ця") - "Нищитель ворогів", 

"Гонитель недругів". Інше ім'я 
сина Шатруrхни. Шатруrхна -
брат Рами по батькові, син царя 
Дашаратхи й цариці Сумітри 
(мати Рами - Каушалья), ім'я 
його теж означає "Гонитель не
другів", "Убивця ворогів" (sha
tru "ворог"+ghпа "-гон"), тобто 
Шатру гон. Ім' я Шатрутхна 
мав і син царя Девашраваса, де 
шравас споріднене з укр. слав. 
Отож слов' ян ський відповідник 
імені Девашравас - Девослав, 
Богослав, оскільки санскр. deva 
- "бог". Етимологічний двій-

розділ І 

ник до імен Шахут'хатін, Ша
трут'хна є Шатрухан. 
Імена з han: 

Аріха (ari "ворог"+hа "вбиваль
ник") -"Вбивця ворогів", "Бо
рогобоєць". Це ім' я мали: цар із 
Місячної династії, син Арвачіна 
і Мар' яди й батько Махабгауми; 
син Деватітхі, царя з династії 
Пуру. 

Аріхан (ari "ворог"+hап) ж. -
"Ббивальниця ворогів", "Боро
гобійниця", "Борогогониця". 
Одне з імен Дурrи. 

Аріштахап ( arishta "Арішта" + 
han) - "Убивця Арішти". Ім' я 
Бішну. Арішта, "Цілий", "Не
ушкоджений" - син Балі, вби
тий l\рішною, а також - служ
ник царя Нанси, який хотів 
убити свого небожа Нрішну, бо 
йому провістили, що той скине 
його з трону. Арішта й одне з 
імен богині -воїтельки Дурrи; 
його мала і дружина Наш' япи й 
мати rандгарвів, небесних спів
ців і музик. 

Бгуджапtахап (bhujanga "змія"+ 
han) -"Убивця змій". Ім'я Га
руди, їздового птаха Бішну. 

Бгуріхап ( bhuri "багато" +han) -
"Убивця багатьох". Ім' я одного 
ракшаса. 

Ваюхап (vayu "вітер"+hап) -
"Друг Баю- Вітру". Один із 7 
мудреців-ріші, який вважаєть

ся батьком марутів. Mapymu -
вітри, у "Блес-книзі" - .мариці, 
у "Слові" - Стрибожі внуу;,u, 

Незрозуміло, чому Баюхан -
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"Друг Баю", якщо han - "вбив
ця", "ворог". Ім'я бога вітру 
Баю споріднене з укр. віяти, 
воно ж в укр. вітровій, буревій, 
суховій, завія тощо. 

Вірадгахан (viradha "Вірадга"+ 
han) - "Убивця Вірадги". Одне 
з імен Індри або Вішну. 

Ерітрахан ( vritra "Врітра" +han) 
- "Убивця Врітри". Одне з імен 
Індри. Ерітра - наймогутні
ший з асурів, якого здолав Ін
дра. 

Дайтьяхан (daitya+han)- "Убив
ця дайтьїв". Інше ім'я Шіви. 
Дайтьї - розряд демонів-асу
рів, синів 1\аш' я пи й Ді ті, дочки 
Дакші. Противники богів, об'єд
нуються зі своїми зведеними 
братами - данава.ми, синами 
Дану, молодшої сестри Діті, й 
1\аш'япи. 

Дарпахан (darpa "пиха", "горди
ня"+hап) - "Нищитель пихи". 
Епітет-ім'я Шіви. 

Дураріхан (durari+han) -"Убив
ця злісних ворогів". Ім'я Віш
ну. 

Кешіхан ( keshi "1\ешін" +han), 
Кешіха, Кешіханта - "Убив
ця 1\ешіна". Інше ім' я 1\рішни. 
Див. Кешіханта. 

Мадгухан (тadhu "Мадгу"+hап) 
- "Убивця Мадгу". Інше ім' я 
Вішну. "Махабгарата" розпо
відає, що перед творенням сві
ту Вішну (Харі) лежав на пер
вісних водах, а Брахма, який 
народився з лотоса, що ріс із 
пупка Вішну, займався тво-
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ренням вед. Зненацька дві 
краплі води впали на пелюстку 
лотоса, і з них постали демони 

Мадгу та 1\айтабга, схопили 
веди й сховали їх у морі. 1\оли 
Брахма попросив повернути 
їх, Вішну здолав їх і повернув 
веди. 

Саме ім'я Мадгу означає "Мед", 
"Нектар", його має ціла низка 
епічних і міфічних персонажів, 
зокрема: син Вріши; син Ар
джуни 1\артавір'ї; син Біндума
та; син Девакшатри. Із них ці
каве ім' я Вріша, однією з форм 
якого є наше Рус, а Рус згаданий 
у "Влес-книзі". Мадгу також
назва першого місяця індійсь
кого року, відомого як чайтра. 
Відповідає нашому березню
травню (.май), вважається вес
няним сезоном. 

Парахан (para "чужий" +han) -
"Убивця чужих", "Знищувач 
недругів". Ім' я царя у Давній 
Індії. 

Пурахан (pura "Пура" +han) -
"Убивця (демона) Пури". Інше 
ім'я Шіви. 

Раw,шохан (rakshas "демон" +han) 
- "Убивця ракша сів". 

Сасьяхан (sasya "посіви", "вро
жай"+hап) - "Нищитель посі
вів". Ім' я сина Духсахи. 

Сенахан (sena "військо"+hап) -
"Губитель війська". Син демона 
Шамбари. Шамбара - ватажок 
асурів, син 1\аш'япи й Дану, 
вбитий Шівою. У "РіІ'веді" де
мона Шамбару вбиває Індра, 
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цар богів і ватажок небесного 
воїнства, у "Махабгараті"- На
ма, бог кохання. Те, що Шамба
ра - син Дану, тотожної нашій 
Дані, що фортеці його були в го
рах, дозволяє припустити: ім' я 
Шамбара може бути спорідне
ним із назвою Самбор-Самбір 
( Самобор у Югославії). 

Сураріхан (sura "бог"+аrі "во
рог"+hап) - "Вбивця недругів 
богів". Інше ім' я Шіви. 

Шатрухан (shatru "ворог"+hап) 
-"Вбивця ворогів". Син Швап
хальки, сина Врішні й батька 
Акрури. Врішні- предок Нріш
ни, А~і:рура - дядько Нрішни. 
Імена з ghna: 

Бгаrаrхна ( bhaga "Бгаrа" +ghna, 
укр. гон) - "Убивця Бгаr'и". 
Ім'я Шіви. 

Ватаrхна (vata "вiтep"+ghna) -
"Гонитель вітру". Це ім'я мав 
син мудреця Вішвамітри. 

MaN,xarxнa (makha "жертовний 
обряд"+ghпа)- "Руйнач жерт
воприносин". Ім' я Шіви, дане 
йому за те, що він якось зава
див жертвоприносинам. Бог
батько Дакша, дочка якого бу
ла дружиною Шіви, влашту
вав щедрі жертвоприносини, 
на які запросив усіх богів, але 
зятя не запросив. Розлючений 
Шіва непрохано заявився на 
священнодійство й завадив 
йому. 

Махішаrхна (mahisha "Maxi
шa"+ghna) - "Убивця Махі

ши". Ім' я Шіви, тоді як ім' я й о-
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го дружини Дурr'и - Махі
шагхні "Убивиця Махіши". 
Махіша - цар асурів, що ко
лись завоював світ, убитий 
Дурr'ою-Деві, через що вона має 
й ім'я Махішамардіні із цим са
мим значенням. Махіша озна
чає "Буйвіл", а буйвіл- їздова 
тварина бога смерті Ями, через 
що він має імена Махішаrа -
"Який їздить на буйволі", Махі
шадгваджа - "3 буйволом на 
стязі", Махішавахана- "Везе
ний буйволом", Махішаямана 
- "Приручувач буйволів". В 
той же час є жіноче ім' я Махіші, 
яке хоч і сходить до значення 
"Буйволиця", нині означає 
"Правителька", "Цариця". Ети
мологічно mahisha розклада
ється на mahi "земля"+іshа 
"бог" (ishi - "богиня"), тобто 
первісно Махіша означало "Цар
Владика землі", а Махіші- "Ца
риця-Владичиця землі". 

Мітраrхна (mitra "дpyг"+ghna) 
- "Убивця друзів", "Друзєгон". 
Ім'я ракшаса, а також сина Ді
водаси, одного з найбільш по
мітних царів у "Ріr'веді". Діво
даса - син Вадгр' я шви і бать
ко (можливо, дід) знаменитого 
царя племені бгаратів Судаси. 
Найбільшим ворогом Діводаси 
й був Шамбара, наймогутні
ший із демонів, ватажок гірсь
кого племені. Цікаве те, що 
прізвище Судас та похідне від 
нього СдасюІ'І: і нині побутують 
в українців. Як на нас, ім'я Мі-
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траrхна можна тлумачити і як 
"Убивця Мі три", а що Мі тра у 
ведійські часи був богом Сонця 
і Мирного Договору, то й "Ни
щитель миру", тобто "Ворог", 
"Злочинець". 

На.мучіtхпа (патисhі "Наму
чі"+ghпа) -"Убивця Намучі". 
Інше ім' я Індри, а також бога 
кохання Ками. Намучі - де
мон-асур, син Каш'япи й Дану. 
Боячися Індри, він сховався в 
промінні Сонця. Індра подру
жився з ним і пообіцяв не вби
вати його ні вдень ні вночі, ні 
мокрим, ні сухим. Але він від
тяв голову Намучі смерком, між 
днем і ніччю, водною піною, че
рез що й заслужив імена На.му
чіtхпа й На.мучісудапа - "По
долувач Намучі". 

Пра.яа.мбаtхпа, Пра.яа.мбаtхап 
(pralaтba "Праламба"+ghпа) 
- "Убивця Праламби". Інші 
імена Баларами й Крішни. Пра
ламба - а сур, син Каш' япи й 
Дану. Якось Крішна, його стар
ший брат Баларама та інші пас
тушата пасJІИ корів і затіяли 

гру. Асур Праламба прибрав 
хлопчачої подоби і приєднався 
до них, а потім раптом закинув 
собі на плечі Балараму й спро
бував утекти. Крішна тоді нага
дав Баларамі, що він - боже
ственна істота, і той відразу зав
дав удару в голову асура і вбив 
його. 

Pinytxna (rіри "ворог"+ghпа) -
"Убивця ворогів", "Недруго-

Степан НАЛИВАЙКО 

гон". Інше ім'я Ганеші, сина 
Парваті й Шіви. Ім' я Ріпу мав 
син Яду і Бабгру. Синонім -Рі
пусудапа "Подолувач ворогів". 

Cynmatxna ( sиpta "заснулий"+ 
ghna) - "Убивця поснулих". У 
"Рамаяні" син ракшаса (демо
на) Мальявати й Супдарі 
("Красуні"). Пор. укр. прізви
щеШупта. 

Сур'явіtхпа (sиrya "сонце" +vi+ 
ghna = укр. виганяти) - "Руй
нівник Сонця". Інше ім'я Вішну. 

Ta.мotxna (tата "темрява" +ghna) 
- "Проганяч темряви", "Ни
щитель пітьми". Ім'я Сонця, 
Місяця, Аrні, Вішну, Шіви, 
Будди. 

Тpinypatxna (tripиra+ghna)- "Ни
щитель Тріпури". Інше ім' я Ші
ви. Див. Тpinyparxami. 

Хав'яtхпа (havya "пожертви
ни"+ghпа)- "Знищувач підно
шень". Бог Аrні, інше ім' я яко
го Хав'явахапа - "Відвожувач 
пожертвин" ( санскр. vahana то
тожне укр. везіння, від везти). 

Ша.мбараtхпа (shатЬаrа"Шам
бара" +ghna) - "Шамбаровбив
ця", "Шамбарогон". Бог кохан
ня Кама, інше ім' я якого -
Шамбарарі "Ворог Шамбари". 
Жіночі імена з Ка.ма засвідчені 
на теренах Давньої України 
(IV-11 ст. до н.е.). 

Шampytxna (shatrи "ворог"+ ghna) 
- "Убивця ворогів", "Ворого
вбивця". Таке ім' я мав син царя 
Дашаратхи і його дружини Су
мітри, брат Рами й Лакшмана. 
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А також- син царя Девашра
васа. Див. Шaxytxamin. 

Шішіраtхпа (shishira "холод", "мо
роз", "зима"+ghпа) - "Прога
няч холоду", "Нищитель зими". 
Інше ім' я Аrні. 

Я.маtхпа (yama "Яма" +ghna) -
"Подолувач Ями". Ім'я Вішну. 
Яма - бог смерті й правосуддя. 
Одним із значень слова yama є 
"число", тож, імовірно, що Яма і 
є Числобог, згадуваний у "Влес-

." 
КНИЗІ . 

Яmytxna (yatu "чародій", "чак
лун", "злийдух"+ghпа)- "Про
ганяч злих духів, привидів", 
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"Ятугон". Первісне значення 
yatu- "чародій", "чаклун". 

Bpimpatxni (vritra "Bpiтpa"+ghni) 
- "Врітрогон", "Вбивця Бріт

ри". Ім' я Індри. Синонім - Bpi
mpaxan. 

Пanatxni (рара "гріх" +ghni) -
"Нищителька гріхів", "Уносиця 

гріхів". Назва річки. Papu -
"Захисник", Рар і - "Пивець" 

(імена Сонця й Місяця). 
Шamatxni (shata "cтo"+ghni) -

"Убивця сотнями", "Стовбив

ця". Інше ім'я Шіви, а також 
назва могутньої зброї. 
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КОЛЯДА, КАЛfНДИ, КАЛЕНДАР 

1. Ко.!lЯда 

Вважається, що в слов' янсЬІпи 
міфології Коляда - молоде Сонце, 
уособлення новорічного циклу і 
святковий персонаж. Коляда свят
кувалася на зимові святки з 25 груд
ня (поворот сонця на весну) по 6 
січня. Колись Коляду сприймали як 
впливове божество: не випадково 
перший день пов' язаних із нею тор
жеств і гулянь припадає в христи
янстві на день Різдва Христового, а 
останній - на день Богоявлення. 

Коляду кликали, зазивали, присвя
чували їй передноворічні дні, на ії 
честь влаштовувалися ігрища, зго

дом перенесені на Святки. Коляда 
визнавалася божеством веселощів, 
тому Гі закликала у новорічні уро
чистості особливо молодь. 

Про Коляду митрополит Іларіон 
мовить: "Святковий календар у всіх 
народів, у тому числі і в нас, розпо

чинався зимовим поворотом сонця 

на літо, коли день починає прибу

вати. Це було свято народження 
Сонця (Dies natalis solis), що свят
кувалося наприкінці грудня й на 

початку січня, зустріч нового со
няшного року. Це так звана Коля
да, найважливіше, центральне зи
мове Свято, все переснкнене хлібо
робськими ознаками". На його дум
ку, українці перейняли це римське 
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свято ( сатурналії) від болгарських 
слов'ян за чорноморсько-дунайсь
кої доби, коли десь перед ІХ ст. жи
ли при Дунаї (ДВ, 271, 272). 

Митрополита Іларіона допов
нює Олекса Воропай, який подає 
варіанти слова коляда в різних 
європейських народів, а також за
лучає деякі інші дані про Коляду, 
зокрема, у слов'янській міфології. 
Інокентій Гізель у своєму "Сино
псисі" пише: "Коляда шестьІЙ 
идол, бог праздничньІЙ, ему же 
праздник вельІЙ месяц'Ь Декем
врій В'Ь 21 день составляху". У 
"Минеї" Дмитра '!Уптала, в житті 
святого князя Володимира теж 
згадується Коляда, як поганський 
бог зимових свят. І доходить вис
новку, що наша коляда походить 

від назви поганеького бога зимо
вих свят Коляди (ЗНН, 180-185). 

За текстами обрядових пісень 
Коляда - жіночий персонаж, що 
засвідчує виняткову глибину її 
культу. За російськими народни
ми повір'ями Сонце, повертаючи 
із зими на літо, вдягає святковий 
сарафан і кокошник, що й собі за
свідчує жіночу приналежність сві
тила -сонця. Давня назва Сонця -
Солопь теж жіночого роду (а грец. 
Селєна- "Місяць"). 

На святки рядилися в тварин, 
найчастіше в козу та ведмедя. Хо-
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діння з козою, символом родючості, 
найбільш поширений ігровий об
ряд зимових святок. Коляда спів
відноситься з Усенем (Авсенем, 
Таусенем). Що ж до походження і 
значення слова ,..о.ляда, то митро
полит Іларіон вважає, що воно "бе
зумовно латинське, від слова calen
dae - так звався перший день 
кожного місяця, а особливо місяця 
января, коли він гучно святкував
ся. Це ж слово зайшло й до інших 
народів, пор. новогрец. ,..о.лянта, 
болг. ,..оленде чи ,..оледа й т. ін. 

Російський дослідник Абрашкін 
вбачає в імені Ко.ляда слово ,..оло, 
,..олесо в значенні "сонце", яке він 
вважає одним із найдавніших імен 
божества Сонця. Про це, за ним, 
писав іще Микола Гоголь: "Був ко
лись бовван Коляда, якого вважа
ли за бога ... через те й пішли коляд
ки" ("Ніч перед Різдвом"). Він же 
зазначає, що коло, круг були й сим
волом повного Місяця, рос. Луна. 
У відомій казці Колобок (він же 
начебто й Колобог) - поетичний 
образ повного Місяця, який із кру
глого може перетворитися на сер

пик (над'їдений колобок). А то й 
зовсім пропасти під час затемнен
ня, тобто бути з'їденим. 

2. KaJteuдu 

Проти календ жорстко виступа
ло християнство, зокрема, два Ка
нони VI Вселенського собору 
(Трулльського), яких суворо дот
римувалася церква. Канон 62: 
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"Так звані Календи ... і народне 
збіговище першого дня місяця бе
резня прагнемо викинути зовсім з 
життя вірних". І додаються по
яснення: "Під назвою Календ 
забороняється святкування 1-го 
дня кожного місяця, зо звичаями і 
забавами, посталими від язицтва" 
(ДВ, 307). Остання патріарша 
заборона на святкування Коляди 
була видана 24 грудня 1684 року. 

Отже, ,..аленда - перший день 
нового місяця. Назва ця стосуєть
ся саме місячного календаря, бо 
календп врочисто проголоюува

лися в день народження молодого 

місяця. Тобто цілком імовірно, що 
,..аленда - 1-й день місяця за мі
сячним календарем. Початково 
calendae в латині означало щось 
на зразок "скликання" - від cal
are "скликати", нібито через зви
чай урочисто оголошувати про ,..а

ленди. У давньому Римі обрахун
ком часу відали жерці, тому він 
був таємницею для народу. На мо
лодий місяць жерці скликали лю
дей до Капітолію (головного хра
му) й урочисто оголошували про 
настання першого дня нового мі

сяця, тобто про настання календ. 
Звичай урочисто оголошувати й 
відзначати календи, як і щомісяч
ні свята, довго зберігався і після 
введення писемного календаря, 

поширеного в багатьох народів. 
Наше ,..о.ляда "старовинна різдвя
на й новорічна обрядова пісня" 
теж зводять до лат. calendae. Тіль
ки в ньому, запозиченому в почат-
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ко вий період спільнослов' янеької 
епохи, en стало ноеоним е, яке в 
східних слов'ян дало а або я (ЗС, 
184). Латинські r.алепди прив'яза
ні до місячних фаз і означують 
перші дні місяця, близькі до Мі
сяця-молодика. 

Абрашкін у зв'язку з :Колядою 
згадує слово r.алепдар, яке ніби 
"походить від латинського r.алеп
ди- перші числа місяця, що при
падають на час, близький до Мі
енця-молодика. А звідки взялися 
самі календи? Відповіді від уче
них-мовознавців, як правило, не 
діждешся, хоч вона зрозуміла 
кожному. Латинські r.алепди по
ходять від російського r.оло. Вони 
через те й прив'язувалися до мі
сячних фаз, що r.оло по-російсько
му означає "круг" і це поняття рів
ним чином прикладалося і до сон

ця, і до місяця. Римляни засвоїли 
давню арійську культуру і вида
ють її за свою, що, м'яко кажучи, 
неправильно" (Абр., 127). 

Цікаво, що в :Криму, в Байдар
ській долині, є село Rалепда (Rа
лепдо, Rалепдія), з дольменним 
могильником біля нього. Непода
лік проходила римська військова 
дорога Херсонес-Харакс, тому 
назва порівнювалася з лат. calen
dae "календи" (термін римського 
календаря). Але це вважається 
народною етимологією. Припу
скається також, що в цій назві на

явне д.-інд. kala "чорний, темний, 
темносиній", а -nda- та сама фі
наль, що і в Ореапда, Піцупда, хо-
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ча етимологічний аналіз виявляє, 
схоже, різну початкову природу її 
(ІА, 244). У давньому місті Гор
гіппія засвідчене сіндське ім' я 
Сас "Заєць" (ІА, 271), а заєць тіс
но пов' язаний з Місяцем, багато 
імен якого мають компонент сас 
( санскр. shashi - детальніше див. 
статтю "Заєць-шаші, Місяць-Ша
шіп і сколоти-скіфи"). Є археоло
гічні свідчення наявності зайців, 
наприклад, у курганній культурі. 

3. Індійські kala "час" і 
Kaladeva "Часобог, 
Числобог" 

Зауваження, що латинські r.а
лепди прив' язані до місячних фаз і 
означують перші дні місяця, 

близькі до Місяця-молодика, ду
же істотне, бо знаходять підтвер
дження в уявленнях і віруваннях 
стародавніх індійців. Насамперед, 
санскрит знає термін kalendu. І 
якщо латинські r.алепди означу
ють перші дні Місяця-молодика, 
то індійське kalendu точно вказує 
на часові межі: воно означує дру

гий день нового, молодого місяця. 
Що ж до самого слова kalendu в 

санскриті, то воно містить компо
ненти kala+indu, де kala - "част
ка, серпик, окраєць, скибка", а in
du - "місяць". На стикові цих 
слів поєднання голосних а+і дає е 
(так зване правило сандгі), а ос
кільки l у kala м'яке ( полтавське), 
то е стає є. Тобто kalendu означає 
"частинка Місяця", "півмісяць". 
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А якщо художніше й ліричніше, 
то "серпик Місяця", "скибочка 
Місяця", "окрайчик Місяця". В 
індійців побутує ім' я Калєпду 
(HN, 183), з чого можна виснува
ти, що термін kalendи відігравав 
важливу роль в уявленнях та віру
ваннях індійців і був високоста
тусним. Як, до речі, і в українців, 
які мають свій етимологічний від

повідник імені Калєпду - прізви
ще Коляда. Тож індійське Калєпду 
й українське Коля-да мають одна
кове значення - "Щойно наро
джений Місяць", "Юний Місяць 
другого дня", "Місяць-новик", 
"Місяць- Молодик", "Півмісяць". 
Синонімом до терміну й імені Ka
lendи є термін і вже жіноче ім' я Jn
dиlekha, яке теж означує другий 
день нового місяця. А також жіно
чі імена Indиkala, Іпду/'і,алік,а, які 
мають ті ж компоненти, що й Ka
lendи, тільки поміняні місцями, на 
зразок наших Славомир і Миро
слав. 

Молодий місяць відігравав ви
няткове значення в уявленнях ба
гатьох народів, що відбилося, зо
крема, і в українських весільних, 

обрядових, ліричних піснях. Пів
місяць прикрашає зачіску ін
дійського бога Шіви, через що й 
має низку імен, у які входять ком
поненти із значенням "місяць", 
"півмісяць". А різні імена Шіви, 
як і його дружиииДеві ("Богині"), 
рясно відбиті в українських наз
вах і прізвищах. Пів-місяць ріж
ками вгору бачимо на багатьох ро-
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дових гербах української шляхти, 
зокрема, половецького походжен

ня - Томарів, що мають за Гіма
лаями своїх прямих родичів цар
ського походження - індійських 
Томарів. А половці мовно й етніч
но споріднені з раджпутами- ін
дійськими "козаками", з яких і 
походять індійські Томари (ІТУ, 
64-80). 
Лунарний місяць в індійській 

астрології ділиться на дві частини 
- /'і,рішпа-паr.;ша "темнобокий", 
коли місяць убуває, і шуr.;ла-паr.;
ша "світлобокий", коли місяць 
прибуває ( санскр. paksha, хі нді 
paksh та укр. бі/'і, - споріднені). 
Про те, чому Місяць убуває і при
буває, розповідає індійський міф 
(ІТУ, 151-161). До прийняття 
європейського календаря індуси 
неодмінно вказували половину 
місяця, за якої мала місце та чи ін
ша подія. Світла (шуr.;ла) й темна 
(r.;piшna) половини мали по 14 
днів. 

Індійський матеріал дозволяє 
значно розширити, поглибити й 
уточнити наведені факти. У "Ма
хабгараті" ім'я Кала мають бог ча
су й колісничий Шіви. Час - пер
соніфікація часу як смертоносної 
сили, іноді ототожнюється з 

Ямою, богом смерті, або з самою 
Смертю. Через це найбільш ужит
ковий епітет Ями - Kaлanmar.;a 
(kala+antaka) "Часогубитель, Ча
сонищитель". Це поєднання двох 
імен Ями- Кала "Час" і Anmar.;a 
"Нінець, Завершення, Смерть". 
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Божество Кала в давньоін
дійській міфології персоніфікує 

час. У ведійській літературі kala 
- значною мірою абстрактне по
няття, яке містить у собі космого
нічний принцип. "Майтрі-упані
шада" називає Калу "великим 
океаном творінь", з якого виника
ють всі істоти, досягають росту, а 
тоді в цьому океані й зникають. 

Епос розглядає Калу, з одного бо
ку, як самостійне божество, а з ін
шого - як іпостась Ями або Шіви. 
Один із епітетів Шіви Маха/'і,ала 
"Великий Кала", тобто "Великий 
Час". Уявлення про Калу зближу
ються і часто зливаються з уявлен
нями про бога смерті Мрітью. У 
легенді з "Махабгарати" про лю
дину, померлу від отруйного уку
су, змія заперечує свій злочин, ка
жучи, що вона - знаряддя Мрі
тью-Смерті. А Мрітью перекладає 
відповідальність на Калу-Час, во
лі якого кориться. 

Кала-Час звичайно описується 
як такий, що складається з днів і 

ночей, місяців і пір року, які по

глинають у своїй нескінченній че
реді, крутінні колеса Кали (/'і,ала
ча/'і,ри) людські існування. Через 
це Кала ідентифікується з долею 
(Дайва), поняття Кала іДайва ста
ють синонімами. У "Рамаяні" 
Лакшман втішає Раму, що його 
злигодні - це невідворотність за
конів Кали-Часу, який у пуранах 
філософськи осмислюється як уті

лення енергії Вішну або індуїстсь
кої божественної трійці-трімурті в 
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їхніх функціях творення, збере
ження і руйнування світу. 

Кала-Час входить компонентом 
в імена багатьох богів, особливо 
Місяця, Вішну, Крішни та Шіви. 
Це засвідчує важливість терміну в 
уявленнях індійців і підтверджує 
імовірність того, що він міститься і 
в терміні /'і,ал,епду. Імена на озна
чення лише Місяця такі: 
Кшабгріт (kala+bhrit "держець") 

"Часодержець". Санскр. bhrit 
споріднене з укр. брати. 

Каладгара (kala+dhara "держець") 
"Часодержець". Санскр. dhara 
(хінді dhar, dar) споріднене з 
укр. держати, а санскр. dharтa 
споріднене з укр. держава. 

Кшаtуру (kala+gurи "батько, вла
дика, навчитель") "Владика ча
су". 

КаланаN-а (kala+anaka "серп") 
"Серп Місяця". 

Кшанатха (kala+natha "влади
ка, цар") "Цар часу". 

Кшапа, KшanaN-a (kala+pa, pa
ka "пити") "Який випиває час, 
Часопивець". 

Кшапурна (kala+pиrna "повний") 
"Наповнений відтинками часу". 

Кшанідгі (kala+nidhi "вмістили
ще") "Вмістилище відтинків ча
су". 

Кшавата (kala+vata "наділений") 
"Наділений часом", українсь
кою дослівно Часовитий. Жіно
чий варіант імені - Калаваті. 

КшіN-а (kalika "брунька, пагін, 
частка") "Пагін, Частинка Мі
сяця". 



Імена на означення Шіви, зачі
ску якого прикрашає півмісяць, і 
Ями, спорідненого з Шівою: 
Кмадгара (kala+dhara "дер

жець") "Часодержець". 
Кманатха (kala+natha "влади

ка, цар") "Владика Кали-Часу". 
Кмайоrі (kala+yogi "володар") 

"Бладар над Калою-Часом". 
Кмараджа (kala+raja "цар") 

"Цар часу" (HN, 181-183). 
Ім'я Калакунджа (kala+kиnja 

"житло, оселя") "Чиє житло -
час", "Бмістилище часу" означує 
Бішну - Вишнього, Всевишнього, 
який є захисником землі та людей і 
земними втіленнями якого є Кріш
на та його старший брат Баладева
Баларама-Балавіра- землеробсь
ке божество (Крішна - воїнське й 
пастушницьке божество). 

Бідбите Кала в назві Калапарва
та (kala+parvata "гора") "Гора Ка
ли, Гора Часу" на означення гори 
над морем біля Шрі-Ланки; також і 
назва гори, яку Арджун бачив під 
час подорожі з Крішною до Шіви. 
Сьомий місячний дім має назву Ка
латра; є таке й чоловіче ім' я. 
Як бачимо, більшість імен із 

компонентом Кала ужито на озна
чення Місяця. Чим підтверджу
ється, що цей компонент наявний і 
в терміні kalendи, спорідненому з 
латинським ,.аленди. Розбіжність 
між цими обома термінами лише 
та, що kalenda означує 1-й день мі
сяця, а kalendи - 2-й день місяця, 
коли серпик місяця ледь помітний. 
Цей вузенький, ледь помітний сер-
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пик Місяця має і назву Сінівалі, 
про що "Махабгарата" мовить: "Сі
нівалі ... водночас і видно, і не вид
но, і називали її дочкою Капардіна 
(Шіви)". Терміном Куху означу
ється Місяць першої чверті, який є 
і символом краси, Шріпанча.мі -
5-й день лунариого Місяця, прис
вячений Лакшмі, дружині Бішну. 

Місяць-Чандра, за індійськими 
міфами, мав 27 дружин, дочок бо
га-отця Дакші, але найбільше він 
любив Рохіні, тому інші дружини 
пожалілися батькові. Той вичитав 
зятеві, і Місяць пообіцяв виправи
тись, проте обіцянки не дотримав. 
Після третього попередження Дак
ша наслав на зятя недугу, і той що 
не день почав хиріти. Це погано 
відбивалося на рослинах, тваринах 
і людях, тож занепокоєні мудреці й 
боги стали просити Дакшу повер
нути зятеві колишні силу й красу. 
Але той відповів, що може лише 
зменшити дію прокльову лише на
половину, тобто половину строку 
прокльон не діятиме й Місяць пов
нітиме, а іншої половини її він худ
нутиме. Так постали фази Місяця 
(ІТ}', 151-161). 
Міф пояснює і причини місяч

них та сонячних затемнень. Коли 
боги й асури (старші брати богів) 
сколочували Молочний океан, щоб 
повернути втрачені під час потопу 
скарби, з морських глибин вирину
ла посудина з а.мрітою - трунком 

безсмертя. Один з асурів схопив її і 
кинувся тікати, але бог Бішну віді
брав у нього амріту й передав бо-
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гам. Ноли боги почали куштувати 
амріту, знову з' явився той самий 
асур, вже в подобі старого брахма
на, й нишком присусідився біля 
них. Місяць і Сонце, що стояли на 
сторожі, помітили його й сказали 
Вішну, а той спересердя своїм ди
ском-чакрою відтяв йому голову. 
Протеасуруже ковтнув трохи ам
ріти, тож відтята голова й безголо
вий тулуб стали безсмертними. Так 
постали Раху та Нету - дві додат
кові планети в індійській астроло
гії. Злопам'ятний а сур не забув, че
рез кого він постраждав, тому Го
лова-Раху час від часу наздоганяє 
Сонце чи Місяць і проковтує їх, 
чим спричинює сонячне або місяч
не затемнення. Ті згодом вислиза
ють через отвір у відтятій шиї, і 

Раху знову починає гонитву за ни
ми. Раху вважається несприятли
вою планетою, у нього попеляста 

колісниця, в яку впряжений вось
мерик вороних коней. Нету теж 
несприятлива планета, а восьме

рик коней мчить його колісницю зі 
швидкістю вітру. 
Повний Місяць, вважається, 

наповнений амрітою, що й відби
ває одне з його імен - Пурпамрі
та "Повний амріти". Боги випи
вають амріту місячного проміння, 
і від цього Місяць убуває. За дві 
кали (два дні) до народження мо
лодика, Місяць наближається до 
Сур'ї -Сонця і перебуває в його 
промені, що називається а.ма. То
му цей день у місячному календа
рі зоветься а.мавасья. Ноли Місяць 
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входить у священні води скупати
ся, щоб відновити підупалі сили, 
то вміщує себе в дерева й трави. 
Тому великий гріх рвати цього дня 
рослини - іншими словами, забо
роняється збирати цілющі трави. 
Цього ж дня до Місяця приходять 
пітари, предки всього живого й 
допивають амріту, що лишилася. 

Індійський міф розповідає та
кож, як Місяць став владикою зі
рок і рослин. Нолись на землі не 
було царя, який би дав їй лад, і Зе
мля перестала родити, зникли рос

лини, боги й люди голодували. То
ді люди настановили своїм царем 
Прітху і пожалілися йому, що Зе
мля не хоче плодоносити. Розгні
ваний цар схопив лук, щоб її по
карати. Земля перекинулася коро
вою і спробувала втекти, але Пріт
ху все переслідував її. Зрештою 
Земля стомилася й почала проси
ти прощення. Прітху пообіцяв це, 
якщо вона знову почне родити й 
нагодує все живе. Та сказала, що 
все на світі відродиться, якщо її 
подоїти, але щоб доїтися, їй пот
рібно привести телятко. Цар пода
рував їй телятко і видоїв із Землі
Норови у долоні, як у дійницю, всі 
рослини. Тому Земля-Норова вва
жається дочкою земного першоца

ря Прітху і має ім'я Прітхві -
"Дочка Прітху". А коли Землю
Норову доїли вже боги, телям був 
Місяць, а доярем - Брихаспаті, 
наставник богів, уособлення пла
нети Юпітер. На віддяку за це бо
ги оголосили Місяць владикою зі-
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рок - Тарапаті (tara "зірка") і 
рослин Ошадгіпаті ( oshadhi "рос
лини, трави"; pati споріднене з 
укр. бать-,..о й рос. батя). 

Ведійські мудреці називали се
бе синами Rорови-3емлі-Прітхві 
й Бика-Неба. Це прямий перегук 
із "Велесовою книгою", яка й собі 
мовить, що від Rорови-3амуні-3е
млі (іран. zamin "земля") й Даж
бога народилися ~'>равенці, тобто 
І'>оровичі-бичичі-туричі. А ~'>равен
ці - давня форма сучасного етно
німу в-,..раїнці, у~'>раїнці. 

Місяць, як уже мовилося, одру
жений з 27 дочками бога -батька 
Дакші, які на небі відзначені яс
кравими зірками чи сузір'ями 
(кожне має ім' я однієї з дружин) й 
утворюють замкнуте коло. Це коло 
розбите на 3 ділянки: північну 
(вище небесного екватора за суча
сною астрономічною термінологі
єю), центральну (біля небесного 
екватора) й південну (нижче не

бесного екватора). Сегмент неба 
між 9 зірками-дружинами Місяця 
від Ашвіні до Пуш'ї - північна ді
ляпка, сегмент від Маrхи до 
Дж' єштхи - центральна, сегмент 
від Мули до Реваті - південна. Їм 
відповідають параметри Айравата, 
Джарадrава й Вайшванара. Прик
метно, що Джарадrава тут- зна
ченнєвий двійник імені Зарату
штра. Бо gava й ushtra в них озна
чають "бик", вони - семантичні 
двійники. А санскр. jarad та іран. 
zarat мають спільне походження й 
однакове значення "старий, дое-
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відчений, мудрий". Тобто вони -
етимологічні двійники. 

Давньоіндійський математик і 
астроном Барахаміхіра (VI ст.) у 
трактаті "Брихат-джатака" ("Ве
лика книга народжень") каже: 

"Абда (рік) належить Сатурно
ві, а.яна (півріччя) - Сонцю,ріту 
(шостина року) - Меркурію, мі
сяць - Юпітеру, па-,..ша (півмі
сяця) - Бенері, васара (доба) -
Марсу, .мухурта (година) - Мі
сяцю". Барахаміхіра називає і 6 
пір року: "Перший сезон, який по
чинається з зимовим сонцеворо

том, належить Сатурну, другий -
Бенері, третій - Марсу, четвертий 
- Місяцю, п'ятий - Меркурію, 
шостий - Юпітеру". 

Є поділ року й на три сезони, 
залежно від руху Сонця. Ці сезони 
називаються: уттара.яна "північ
ний шлях" (рух Сонця на північ 
від екватора), да-,..шіна.яна "пів
денний шлях" (рух Сонця на пів
день від екватора) і вішуватса. 
При уттараяні день довший за ніч 
(приблизно травень-вересень за 
європейським зчисленням), при 

дактінаяні - ніч довша за день 
(листопад-березень), при вішу
ватсі -день і ніч приблизно одна
кові (квітень і жовтень). 

4. Індійські імена з другим 
компонентом indu 
"місяць" 

Санскр. indu має значення 
"крапля (роси, дощу, соми)", а та-
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кож "Місяць-Сома". Означує і рос
лину камфору ( Сіппатопит cam
phora). 3 іпdи є терміни iпdиmиkha, 
іпdиvаdапа "місяцеликий", iпdи
mиkhi "місяцелика", іпdиЬітЬа 
"місячний диск". Очевидно, іпdи 
"місяць" сходить до санскритеької 
дієслівної основи idh "сяяти, бли
щати, яскріти, світити, горіти", яка 
має і видові форми iпdhishyate, iпd
ham-chakre, aiпdhishta тощо (СРС, 
108). 3 іпdи "місяць", як другим 
компонентом, є чимало й індійсь
ких імен та назв, які сходять, зокре
ма, до означень для молодого й ста
рого місяців. Від слів на означення 
молодого Місяця (пового, пових:а, 
.молодих:а) постали чоловічі імена: 
Ардгепду (ardha "половина"+іп

dи) "Півмісяць, Серпастий Мі
сяць". 

Ба.лепду (bala "юний; дитина"+іп
dи) "Юний Місяць", "Моло
дик". 

ва,.,трепду (vaktra "вигнутий, кри
вий, дугастий"+іпdи) "Вигну
тий, Серпастий Місяць". 

Муrдгепду (mиgdha "чарівний"+ 
іпdи) "Чарівний, Юний Мі
сяць". 

Тарупепду (tаrипа "юний"+іпdи) 
"Юний Місяць", "Молодик". 

ша,.,а.лепду (shakala "окраєць, 
серп"+іпdи) "Серп Місяця". 

Від слів на означення старого Мі
сяця ( старих:а, повня) постали 
такі чоловічі імена: 

Аба.лепду (a-bala "не-юний"+іп
dи) "Не-молодий Місяць", "Ста
рик". 
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Пурпепду (рита "повний" +іпdи) 
"Повний Місяць". Санскр. риr
па й укр. повпий - тотожні. 

Пхумепду (phиlla "розквітлий"+ 
іпdи) "Розквітлий, Повний Мі
сяць". 

са,.,а.лепду (sakala "увесь, цілий"+ 
іпdи) "Увесь Місяць", "Повний 
Місяць". Санскр. сах:ала й укр. 
загал - споріднені. 

Са.маtрепду ( samagra "увесь, ці
лий"+іпdи) "Повний, Увесь Мі
сяць". 

Со.мепду ( soma "Місяць, Сома"+ 
іпdи) "Сома й Інду", "Повний 
Місяць і Півмісяць", "Два Мі
сяці". 
Всі ці імена теж чоловічі. Є два 

жіночих імені, причетних до пов
ного Місяця ----' Пурпі.ма й Паурпа
.мі та одне чоловіче - Паурпа.ма
са, які означають "Ніч або День на 
повень Місяця" ( санскр. masa в 
цьому імені й споріднене з укр . .мі
сяць). Їм відповідає українське 
Депь повня ( санскр. рита й укр. 
повпий, рос. полпь~й - тотожні). 3 
ними, очевидно, споріднене мол

давське прізвище Фурпіх:а, що йо
го має український і російський 
індолог, автор книги "Нобзар за 
Гімалаями" Віталій Фурніка, уро
дженець Одеси. 

Іпdи входить другим компонен
том в імена Шіви і Вішну, імена 
яких досить рясно відбиті в укра
їнських назвах і прізвищах: 
Ардгепду.маулі (ardha+iпdи+maи

li "корона") "У короні з міся
цем". 
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Шажепду (shama "спокій, злаго
да, мир"+іпdи) "Місяць щастя, 
миру, благоденства". Ім'я Віш
ну, дружина якого Лакшмі -
богиня щастя, добробуту, ус
піху та сімейної злагоди, тотож
на балтійській Лайме й 
слов' ян ській Ладі. 

Є подібні імена, що так чи інакше 
характеризують Місяць: 

Дів'єпду (divya "божественний"+ 
indи) "Божественний Місяць", 
"Божественне Сяєво". Санскр. 
divya й укр. диво, дивпий, диво
вижпий - споріднені. 

Капа,.,епду (kanaka "золото" +in
dи) "Золотий Місяць". У Криму 
є ручай Kanal'ia. 

Муиепду (mиkha "обличчя"+іп
dи) "Місяцеликий", "3 облич
чям як Місяць". 

Нірадіпду (nirad "хмарка"+іпdи) 
"Місяць серед хмарок". 

Нір.мадепду (nir "без" +mala "тем
ний"+іпdи) "Ясний, Світлий 
Місяць". 

Пушпепду (pиshpa "квітка" +indи) 
"Білий лотос", досл. "Місяць се
ред квітів". Жіноче ім' я. 

Судгепду (sиdha "нектар, моло
ко"+іпdи) "Нектарний, Молоч
ний Місяць". 

Су,.,епду (sиka "подібний, ніби"+ 
indи) "Немов Місяць", "Міся
це-подібний". Су!'іеnду також
назва дерева та.мала ( Garcinia 
morella). 

Харшепду (harsha "радість, вті
ха" +indи) "Місяць-утішник", 
"Хороший Місяць". Санскр. 
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harsha й укр. хороший - спо
ріднені слова, вони наявні в 
імені скіфського мудреця -
Апахарсис. 

Шарадіпду (sharad "осінь"+іпdи) 
"Осінній Місяць". 

Компонент indи в іменах може 
підкреслювати воїнську до
блесть: 

Вібгіпду ( vibhi "відважний"+ in
dи) "Місяць серед безстраш
них". Таке ім' я мав цар, згаду
ваний у "Ріrведі". 

Раджінду (raja "цар"+іпdи) "Мі
сяць серед царів", "Найдостой
ніший з-поміж царів". 

Сепхадєпду (sephala "мужній"+ 
indи) "Найдоблесніший воїн", 
"Місяць серед мужніх". 

Іноді іпdи творить імена високого 
соціального звучання: 

Кавіпду (kavi "поет"+іпdи) "Мі
сяць серед поетів", "Найкра
щий із поетів". 

Вгаратепду ( bharata "Індія" +in
dи) "Місяць Індії". Таке ім'я 
мав Бгаратенду Харішчандра 
(1850-1885) - основополож
ник сучасної літератури хінді. 

Вгарата індійська назва Індії. 
Харішчапдра теж має елемент із 
значенням "місяць" - чапдра, 
відбитий в українських прізви
щах і назвах як Шапдра (на Ки
ївщині є село й річка Шапдра). 

Вгарtавепду (bhargava "бгарrа
ви" +indи) "Місяць бгарrавів", 
"Місяць роду Бгріrу". Вгарtави 
- збірне означення нащадків 
легендарного мудреця Бгріrу. 
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Плем'я бгріrу згадується в 
"РіІ'веді", його відомий індійсь
кий мовознавець Суніті Кумар 
Чаттерджі, ініціатор перекладів 
індійськими мовами "Слова о 
полку Ігоревім", ототожнює з 
фрігійцями. 
Мудрець БгріІ'у, в свою чергу, 

ототожнюється з верховним жер

цем асурів Шукрою, батьком Де
ваяні, дружини царя Яяті. Яяті й 
Денаяні мали синів Яду й Тур ва
шу, з яких Яду став родоначаль
ником ядавів - "нащадків Яду", 
тотожних літописним ятвягам. 3 
ядавів-ятвягів походили Крішна 
та його старший брат Баладева
Білобог, землеробське божество, 
атрибут і зброя якого - плуг. У 
запорозьких козаків і сучасних 

українців побутують прізвища 
Ядута і Ядутепrщ Єдута і Єду
теп.".о. На Чернігівщині (Ніжин
ський р-н) є назви Ядути і Лду
тип. В інших ареалах України 
(Волинь, Львівщина, Чернігів
щина) є назви Ятва, Ятвіж, Ят
вяги, Ятвязь. Сюди ж стає і поль
ське жіноче ім' я Ядвіга. 

Багато індійських імен та назв і 
з першим компонентом Інду -
близько півсотні. Найбільше імен 
з Інду "Місяць" має Шіва (Іпдуб
гава, Іпдубгріт, Іпдубгушапа, Іп
ду.".іріта, Іпду.маулі, Іпдуше.".хара) 
й Меркурій, за міфами, син Мі
сяця (Іпдуджа, Іпдупапдапа, Іпду
путра). По одному такому імені 
мають АІ'ні (Іпду.мат), Вішну (Іп
ду.".ар.ман,), Індра (Іпду.".ету), бо-
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гиня Ночі (Іпду.".апта), Мі тра (Ін,
ду.мітра). Що ж до Меркурія, 

який теж має імена з Інду (Іпду
джа, Іпдупапдапа, Іпдупутра "Син 
Місяця"), то про нього є роман
тичний міф. 

Коли творець світу Брахма на
становив Місяця-Інду-Чандру во
лодарем над планетами й зірками, 
тваринами й рослинами, він по

святився на престол і став царем. 
Але потім запишався своєю вро

дою, славою і владою. Якось пре
красна Тара, дружина наставника 
богів Брихаспаті, проходила повз 
оселю Місяця, побачила його, за
кохалася і вже не повернулася до
дому. Як не переконували Чандру 
боги повернути жінку чоловікові 
- той не відпускав її. Шукра, на
ставник асурів і вічний суперник 
Брихаспаті, став на бік Місяця, 
боги й Індра стали на захист свого 
наставника. 

Між богами й асурами почалася 
війна за красуню Тару. Боже
ственну рать очолив Шіва, асурсь
ку- Шукра. Битва між могутні
ми супротивниками була така лю
та, що Земля стрясалася до самі
сіньких глибин. І вона, не на жарт 
налякана, почала благати Брахму 
припинити страхітлину січу. Той 
звелів Шіві й Шукрі замиритися, 
а Індра звільнив Тару й повернув 
чоловікові. 
Жінка повернулася додому й 

невдовзі народила сина. Кожен, 
Місяць і Брихаспаті, вважали йо
го своїм сином. Щоб залагодити 
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їхню суперечку, боги звернулися 
до молодої матері: 

- Таро, скажи нам, хто наспра
вді батько цього чудового сина? 
-Місяць!- ледь чутно проше

потіла Тара. 
Місяць невимовно зрадів, по

чувши це. Він назав сина Будга, 
тобто Мудрий, а Брахма зробив йо
го владикою однойменної плане

ти. Тара лишилася з чоловіком, а 
Місяць узяв у дружини 27 пре
красних доньок бога-отця Дакші 
- 27 сузір'їв місячного неба. 
Таким чином, Меркурій-Вудга 

- син Тари ("Зірки"), дружини 
Бріхаспаті- Юпітера, але вважа
ється сином Місяця- Інду. Золоти
сту колісницю Меркурія з вітру й 
вогню мчить восьмерик прудконо

гих коней. Це сприятлива плане
та, але, поєднана з несприятливи

ми планетами, переймає їх власти
вості, тоді як її власні слабшають. 
Віддаляпня Меркурія від Сонця
Сур'ї спричиняє на землі руйнівні 
природні явища - урагани, пове
ні, посухи тощо. 

Є і 6 назв з Інду, з них 3 річки 
(Індубгава, Індуджа, Інду.маті) і 
Молочний океан, з якого постав 
Місяць (Інду дж анаІіа), а також 
гора (Індуrірі) й місце пращі (Ін
дешвара). Є назви для місячного 
каменю (ІндуІіанта, Інду.мані, Ін
дупала), білого лотоса (Індубга, 
ІндуІіа.мала), камфори (Інду), ін
дійської сосни (ІндуІіаліІіа), рай
дуги (ІндуІіар.муІіа, досл. "Лук Мі
сяця"). Всі ці імена утворені з 

розділ І 

первісних термінів на означення 
лотосів, коштовного каміння, ро

слин, райдуги тощо. 

Та головне, серед них є імена, 
що відбивають фази Місяця: Ін
дуІішая (означує період, коли пов
ний місяць убуває, ущерблюєть
ся), жіночі імена ІндуІіала (ті ж 
компоненти, тільки поміняні міс
цями, що в імені Калєнду) та Інду
лєІіха (означує другий день нового 
місяця, як і Калєнду й ІндуІіала). 
Інші імена з Інду - описові харак
теристики Місяця. 
В Індії є також назви річок, од

накові з жіночими іменами на Indu: 
Іпдубгава (indu+bhava "створе

на") "Створена з Місяця", "Срі
блиста". 

Іпдуджа (indu+ja "народжений; 
син, дочка") "Народжена Міся
цем, Дочка Місяця". Інша назва 
священної річки Нармади. 
Санскр. ja "народжений; син, 
дочка" споріднене із дзе в гру
зинських прізвищах. 

Іпду.чаті (indu+тati "сповнена") 
"Наповнена Місяцем", "Спов
нена місячного світла, сяєва, 
блиску", "Срібна, Сріблиста, 
Срібляста". Ім' я Індуматі мала 
й мати царя Нахуші, предка ца
ря Яяті, батька знаменитих 
п'ятьох синів - Яду, Турвашу, 
Ану, Друх'ю і Пуру. 

Inдytipi (indu+giri "гора") "Місяч
на гора", "Срібна гора". Назва 
гори, інша назва якої - Раджа
та "Срібло, Срібна". Пор. річка 
ІндигірІіа в Росії. 
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Наявність в Індії річок на Інду 
"Місяць" і те, що інша назва Мі
сяця - Чандра відбита і в індійсь
ких, і в українських прізвищах та 
річкових назвах як Шандра, дозво
ляє припустити, що в Україні мо
жливі річкові назви й на Інду, Індо 
чи Інд. Такими, зокрема, можуть 
бути Індол Мокрий - річка в басе й
ні Сиваша та Індол - ліва притока 
Мокрого Індолу в тому ж басейні 
Сиваша на заході Азовського моря. 
Тобто якраз там, де колись замеш
кували сіндо-меотські племена. 

Якщо зважити, що в санскриті 
прикметники від іменників тво
рить суфікс la (madhи "мед" -
madhиla "медовий"), який у мові 
хінді має форму l, то можна при
пустити, що цей суфікс наявний і 
в назві Індол ( санскр. indи+la, 
хі нді indи+l). Індійським суфік
сам la, l в українській мові відпо
відають ля (чап-ля), ль (жураве
ль, евирі-ль), л (бусо-л) чи ла (ук
раїнське прізвище Манжула, то
тожне індійському імені Манджу
ла (від санскр. manjи "врода" -
manjиla "вродливий"). Тож якщо 
Інду означає "Місяць", то Індула 
чи Індул стосовно річки означати
ме "Місячна", "Срібна, Срібляста, 
Сріблянка". Тобто річка, яка срі
блиться, мерехтить сріблом місяч
ної ночі. Скажімо, назви річок Ін
дубгава тлумачать і "Створена з Мі
сяця", і "Срібляста", Індуматі -
"Місяцесяйна" і "Серебриста", наз
ва Індуrірі означає і "Місячна го
ра", і "Срібна гора". Причому ін-
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ша назва цієї гори - Раджата, а 
санскр. rajata- "срібло" або "сріб
ний". А річок Серебрій, Срібних, 
Сріблянок, в Україні багато. 

Перелік індійських імен і назв з 
першим компонентом Інду пода
ється в коментованому додатку. 

Таким чином, слово к,алендар 
виводиться від римського к,ален

да, а к,алендар нині - своєрідний 

довідник, де послідовно перерахо
вані всі дні року. Слово вважаєть
ся запозиченням із латини, в ук
раїнську мову потрапило, як в ва

жають, через польське kalendarz. 
Латин. calendariиm "календар" оз
начає "перелік календ", воно, як 
вважають, утворене при допомозі 
суфікса -ariиm із значенням "вмі
стилище", "сукупність, перелік" 
від іменника calendae "1-й день 
кожного місяця". 3 ним виявля
ють спорідненість санскритські 
терміни kaladhara, kalandhara 
"часодержець" і kalendи, indиkala, 
indиlekha "часточка місяця (від
тинок часу)", "щойно народжений 
місяць", "місяць другого дня", 
"молодий місяць", "місяць-но
вик", "місяць-молодик", які спер
шу означували короткий відтинок 
часу, а згодом стали повнокровни

ми й високо-статусними чоловічи
ми та жіночими іменами. А пря
мим родичем їх є українське пріз

вище Коляда та похідні від нього 
- Колядич, Колядк,о, Коляденк,о та 
інші. А також низка термінів, 
пов' язаних із святом к,оляда - к,о
лядувати, к,олядник,и, к,олядк,и. 
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Імена й назви з першим 
компонентом indu "мі
сяць" 

Індешвара (indu+ishvara "бог") 
"Владика Місяця, Місяць-вла
дика". Назва відомого місця 
про щі. 

Інду ( indu) "Місяць, Сома". Жіно
че ім'я (є і жіноче ім'я Сома). 
Також - Інша назва камфори 
( Cinnamonum camphora). 

Індубга (indu+bha "світло; сузі
р'я") "Місяцесяйний". Назва 
білої водяної лілії (Nymphaea 
alba), а також групи лотосів. 

Індубгава (indu+bhava "постала") 
"Постала з Місяця". Назва річки. 

Індубгава (indu+bhava "твори
тель") "Творець Місяця". Ім' я 
Шіви. 

Індубгріт (indu+bhrit "-держець") 
"Місяценосець, Місяцедержець". 
Інше ім' я Шіви. 

Індубгушапа (indu+bhushana "при
краса") "Прикрашений півмі
сяцем", "Чия прикраса - пів
місяць". Інше ім' я Шіви. 

Індувадана (indu+vadana "облич
чя") "Місяцелика". Жіноче ім'я. 

Індут'ірі (indu+giri "гора") "Місяч
на гора", "Місяць-гора". Інша 
назва гори Індри, відомої і як 
Раджата. Також означення 
срібла, чарівності, лагідності, 
врівноваженості. 

Індуджа (indu+ja "син, народже
ний") "Народжений Місяцем, 
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Син Місяця". Інша назва пл а
нети Меркурій. 

Індуджа (indu+ja "дочка, народ
жена") "Народжена Місяцем, 
Дочка Місяця". Назва річки Ре
ви, ще одна назва якої - Нар
мада (Нарбада). 

ІндуджанаN-а (indu+janaka "на
родитель, батько") "Народитель 
Місяця". Інше ім'я мудреця-рі
ші Атрі, а також назва Молоч
ного океану, з якого постав Мі
сяць, коли боги й асури сколо
чували його, щоб повернути 
втрачені під час потопу скарби. 

ІндуN-аN-ша (indu+kaksha "ореол, 
німб") "Місячний німб, ореол". 
Жіноче ім' я. 

ІндуІЄа.яа (indu+kala "часточка") 
"Часточка Місяця". Жіноче ім' я, 
воно має ті самі компоненти 
(тільки поміняні місцями), що 
й чоловіче ім'я Калєпду. 

Інду~Єа.яаша (indu+kalasha "глек") 
''Глек Місяця". Царське ім' я. 

ІндуN-адіІЄа (indu+kalika "часточ
ка, дрібка") "Часточка Місяця". 
Жіноче ім' я. Також - індійська 
сосна (Pandanus odoratissimus). 

ІндуN-аяа.яа (indu+kamala "квіт
ка") "Місяцеквітний". Білий 
лотос (Nelumbium speciosum). 

ІндуN-аяа.яа (indu+kamala "квіт
ка") "Місяцепишна". Жіноче 
ім' я, а також - цвіт білого ло
тоса. 

ІндуN-анта (indu+kanta "кохана") 
"Улюблениця Місяця". Жіноче 
ім'я, а також означення ночі. 
Чоловічий варіант імені озна-
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чає "Улюбленець Місяця" і оз
начує місячний камінь. 

Індукара (indи+kara "рука") "Мі
сяцерукий", "Місяцепромін-

u" 
нии. 

Індукаржан (indи+karman "роби
тель") "Місяцетворець". Ім'я 
Вішну. 

ІпдуІ'іЩМtуm (indи+karmиka "лук") 
"Лук Місяця". Райдуга. 

Індукесарін (indи+kesarin "грива
стий, лев") "Золотистий Мі
сяць". 

Індукету (indи+ketи "знак") "Мі
сяцезнакий". Назва прапора 
Індри. 

Індукіріта (indи+kirita "корона") 
"Місяцекоронний". Ім'я Шіви. 

Індукшая (indи+kshaya "убуван
ня, меншання") "Убування Мі
сяця". Означення періоду, коли 
повний місяць починає меншати. 

Індукукша (indи+kиksha "вмісти
лище") "Осередок Місяця". 

Індукута (indи+kиta "вершина, 
верх") "Вершина Місяця", "Верх 
досконалості". 

Індулеиа (indи+lekha "промінь") 
"Місячний промінь". Ім'я цари
ці й означення другого дня но
вого місяця, інша назва якого 
- kalendи. 

Індужані (indи+mani "коштов
ність") "Коштовність Місяця". 
Місячний камінь. 

Інду.мат (indи+mat "повний, спов
нений") "Сповнений місячного 
світла", "Вродливий, Гарний". 
Ім' я бога Аrні й означення вог
ню. 
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Індужаті (indи+mati "сповнена") 
"Сповнена місячного світла, 
сяєва, блиску", "Гарна, наче 
повний Місяць", "Чарівна, 
Осяйна, Лагідна, Супокійна". 
Ім'я багатьох міфічних та епіч
них персонажів, зокрема дру
жина Parxy, родоначальника 
Сонячної династії царів (Раrху
вамша, інакше Сур 'явамша 
"Сонячна династія"), з якої по
ходив Рама, герой "Рамаяни", 
праправнук Parxy. Вважаєть
ся, що воїн-кшатрій, котрий 
славить Parxy й молиться йому, 
не знає поразок, а його ім' я слід 
згадувати в ранкових і вечірніх 
молитвах. Ім' я Рагойсак, де Ра
гой відповідає Parxy, містить 
боспорський напис ІІІ ст. з іс
торичної Сіндики біля Нер
ченеької протоки. Очевидно, 
сюди ж стає і відоме білоруське 
прізвище Рагойша. 

Інду.маулі (indи+maиli "вінець, 
корона") "Місяцекоронний". Ін
ше ім' я Шіви. Синоніми: Інду
шекхара, Сомашекхара, Чанд
рашеІ'і,Хара, Чапдра.мукута, Чап
драмаулі, Чапдрачуда, Чапдра
піда. 

Індужітра (indи+mitra "сонце") 
"Інду й Мітра","Місяць і Сон
це". Мі тра - ведійський бог 
Сонця і Мирного Договору. Йо
го ім' я у формі Мир відбилося в 
українських іменах Володимир, 
Радомир, Милорад, Славомир, 
Мирослав, Яромир, Драгомир, 
Мирон і назвах Миргород, Миро-
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піль, Миропі.я.яя, Мирогоща, 
Миропів-,;,а, Мирча. 
Ім'я Іпдумітра мав давньоін

дійський граматист. 
Іпду.муиі (iпdu+mukhi "-лика") 

"Місяцелика, Чарівна, Вродли
ва". Жіноче ім' я. 

Іпдупапдапа (іпdи+папdапа 
"син") "Син Місяця". Інша наз
ва планети Меркурій. 

Індупала (iпdu+upala "камінь") 
"Камінь Місяця". Означення мі
сячного каменя. Санскр. upala 
споріднене з назвою сучасного 

напівкоштовного каменя опал. 

Іпдупрабга (iпdu+prabha "світ
ло") "Світло Місяця, Місяце-
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сяйний". Царське ім'я. 
Іпдупутра (iпdu+putra "син") 

"Син Місяця". Планета Мерку
рій. Синоніми: Сомапутра, Чап
драпутра. 

Іпдуратпа (iпdu+ratпa "коштов
ність, перлина") "Перлина Мі
сяця". "Коштовність Місяця". 
Жіноче ім' я. 

Іпдушеиара (iпdu+shekhara "ко

рона, вінець, діадема") "Увін
чаний півмісяцем", "Місяцеко
ронний". Інше ім' я Шіви. Сино
німи: Іпдумау.яі, Чапдрамау.яі, 
Чапдраму-,;,ута, Чапдрапіда, 
Ч апдрачуда, Ч апдраше-,;,хара, 
Сомаше-,;,хара (HN, 160-161). 
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1. Лапидай Лапиза, 
Лапидюп і Лапизюп 

Українське прізвище ЛariU3IOYi, 
засвідчене на Житомирщині, пе
редбачає існування прізвища Ла
Уіиаа й слова JІдriuaa, від якого ім' я 
постало. Синонімом до прізвища 
Лаrіиаа є прізвище Лаrіида (таке 
прізвище мала вчителька мого сина 
в Києві). Похідне від нього- Лаrіи
дюrі, яке, наприклад, у польській 
мові може звучати як Лаrіидаюfі. Як 

бачимо, у прізвищах Лаrіида й Ла
Уіиаа має місце чергування д-а. Воно 
спостерігається і в прізвищах Лаго

да й Лагоаа (варіанти Лагудай Ла
гуаа), які є різновидами прізвищ 
Лаrіида-Лаrіиаа. Їх, наприклад, ма
ють двоє наших відомих письмен

ників з Черкащини, що народили
ся майже поряд: Валентин Лагода 

(він же Лагодаіпсьrіий) народився в 
селі Степанці біля Канева, а Віктор 
Лагоаа-в самому Каневі. Очевид
но, сюди ж стає і прізвище Лагута, 
твірне від якого - Лaгymenfio теж 

засвідчене на Житомирщині, зо
крема, в Радомишлі. На Черкащині 
Борис Грінченко фіксує слово га
лужа у формі лагуаfіа (І лагужи ne 
випросиш). Тобто галуза могло 
вимовлятися як лагуаа. Подібна пе

рестановка складів чи літер у слові, 
зразка галуаа-лагуаа, не дивина. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Так, укр. торба в мові хінді має 
форму тобра, а прізвище Ваглай і в 
українців, і в індійців має різновид 

Валгай. У свою чергу, назва гриба 
печериця в ряді районів України 
(Київщина, Житомирщина, Рів
ненщина, Волинь, Львівщина, 
Хмельниччина - тобто від Полісся 
до Карпат) відбита як чепериця. На 
Житомирщині, зокрема, ця форма 
засвідчена в Лугинському (с. Крем
не) й Новоград-Волинському 
(с. Барвинівка, до 1961 року -
Черпиця) районах. Слід додати, що 
лагода відбите не тільки в укра
їнській антропонімії, а й у гідроні
мії і топонімії: на Полтавщині є 
річка Лагодиха, там і село Лагодів
Уіа (Хорольський р-н), річка й село 
Лагодів є в Бродівському районі на 
Львівщині, болото Лагуччипа в ба
сейні Сіверського Дінця; воно, су
дячи з назви в жіночому роді, рані

ше було річкою, притокою річки 
Копанки (СГУ, 308). 

Пояснювати слова лаrіида-лаfіи
аа й лаrіуда-лаfіуаа як "лестивець, 
підлиза, підлабузник" недоречно й 
невиправдано, бо це, судячи з усьо
го, вторинне, а не первинне значен

ня цих слів. Іншими словами, це 
"народна етимологія", коли незро
зуміле давнє слово пояснюється 

зрозумілим сучасним словом, при
кладів чого є чимало. Деякі дослід-
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ники, скажімо, цілком серйозно 

зводять українське прізвище Мазе
па до значення "замазура" або "лю
дина, яка мажеться", тобто коми
зиться, вередує. А насправді це ду
же давнє воїнське ім'я, яке твори
лося, каже польський мовознавець 
Александер Брюкнер, за "первіс
ним арійським способом" і яке оз
начає "Захисник землі", воно має 
відповідники в індійців - Mahipa 
(mahi "земля" +ра "захисник") та 
і ранців ( М azepa). І українське 
прізвище Ваглай так само деким 
зводиться до баглай "ледар, незгра
ба, тюхтій". Та вже те, що баглай 
відбите в українській гідронімії і 
топонімії заперечує тлумачення 

назв цими значеннями. В індійців 
прізвище Ваглай утворене від bagla 
"журавель" і суфікса присвійності 
й, що творить прикметники від 
іменників. Тобто прізвище Ваглай 
насправді означає "Журавлишин", 
"Журавний". У наших предків був 
культ журавля, лелеки, високоста

тусний "журавлиний" пласт наяв
ний в українських віруваннях, 
прізвищах, назвах, народних піс

нях і навіть танцях ("Журавлиний 
ключ", "Журавель" тощо). А зна
чення "ледар, незграба, тюхтій" у 
слова баглай вторинні, вони схо

дять до особливостей поведінки 
журавля, чаплі в деяких ситуаціях, 
зокрема, під час чигання на здобич 
(ТРС, 177-186). 

Ці приклади показують, що не 
варто робити поквапних, поверхо
вих висновків і піддаватися пер-
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шій-ліпшій асоціації з якимось 

фонетично схожим словом. У ее 
треба ретельно й комплексно дос
ліджувати. Бо інакше вийде чи
стої води "народна етимологія", 
коли незрозуміле слово поясню
ється першим-ліпшим фонетично 
схожим і зрозумілим сучасним 
словом. Саме це могло статися й зі 
словами лаJ>uда-лаJ>uза, які воче
видь настільки давні, що первісне 

значення їх стало непрозорим. За 
це промовляє і певна фонетична 
неусталеність їх (два різновиди). 
Чергування д-з особливо властиве 
іранським мовам. Тому не виклю
чено, що розгадку цих слів слід 

шукати в індоіранських мовах, які 
в багатьох випадках суттєво про
яснюють, уточнюють, а то й тлума
чать непрозорі нині українські 
прізвища, назви й терміни. 
Отож маємо українські форми: 

лаr.ида й лаr.иза, лаr.уда й лаr.уза, 
лагуда й лагуза, лагода й лагоза. 
Звук д, як зазначалося, особливо 
часто змінюється на з в іранських 
мовах: укр. череда- іран. чареза, 
укр. Дарипа- іран. Зарипа, іран. 
рамадан, і рамазап (свято), r.аді і 
r.азі "суддя", інд. медга - укр. 
мзда, інд. мерха-медга - укр. ме
жа тощо. Ім'я богині в "Ріrведі" 
Іда має форми Іза, наявне в іменах 
Ізяслав, Ізабелла, Іра й !ла. Зва
жаючи, що в Україні виявляється 
могутній індоіранський пласт як у 
назво-, так і в іменотворенні, до
речно поглянути на слова ряду ла

r.ида-лаr.иза саме під цим кутом. 
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2. Світло проливають 

індійські факти 

Привертає увагу санскр. laguda 
"кий, палиця, дрючок", яке має 
різновиди lakиta, lagura, lagula 
(СРС, 551). На слов'янському 
грунті індійському у часто відпові
дає и: санскр. tи - укр. ти, тиshа 
(муша) -миша, shиla (шула) -
шило, chatиra ( чатура) - чотири, 
kиpyate ("~>уn'яте)- "І>иnіти, rиda
te - ридати тощо. Етнонім сувіри 
в індійців має в українців форму 
сівери. Тому наведені санскритські 
слова могли мати слов'янські фор
ми lagyda (лаrида), lakyta (ла"І>и
та), lagyra (лаrира), lagyla (лаrи
ла); d у санскритському laguda -
церебральне й вимовляється як 
англійське d. А це означає, що це
ребральне d може звучати як цере
бральне r, що ми й бачимо наспра
вді, бо laguda має і форму lagura. 
На слов'янському грунті цер може 
звучати як ж (у поляків) та рж (у 
чехів): наприклад, укр. маляр, 
пол. маляж, чес. малярж. 

У свою чергу, санскр. r на 
слов'янському і грецькому грунті 
може ставати l: інд. vrik - рос. 
вол-,. - укр. вов"І> - сербохорв. ву"~>, 
яким на грецькому грунті відпові

дає likos "вовк", етнонімі лі-,.ійці, 
назвах Лі-,.ія (стародавня країна), 
Лі-,. (назва річок у Малій Азії та в 
Давній Україні, які подає Геродот) 
та численних "вовчих" назвах на 
терені сучасної України. Індійське 
Вріш "Бик", що його має Шіва-Ру-
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дра-Род- індійський "скотій" бог, 
тотожне імені Влес-Велес, що його 
має слов'янський "скотій" бог, зго
дом християнський святий, покро
витель худоби Улас-Влас-Власій. 

Санскр. laguda "кий, палиця, 
дрючок" та його різновиди-синоні
ми lakиta, lagura, lagula, схоже, 
відбиті в Україні й на топонімному 
рівні. Форма lagura може бути спо
рідненою з назвою таврського по
селення Lagura в І\ риму - її зга
дує Птолемей у 11 ст., а Пліній знає 
yфopмiLagyra (Лarupa). Цюпазву 
дослідники (зокрема, російський 
академік Олег Трубачов) спорід
нюють з назвою міста Lahиr-Lahor 
(ІА, 50, 252), до 1947 року в складі 
Індії. Зараз Лахор у Пакистані, ад
міністративний центр провінції 
Пенджаб і третій за значимістю 
політичний центр країни (після 
Ісламабаду й Нарачі). Місто відо
ме з Х ст., свого часу було столи
цею Могольської імперії і столи
цею незалежної сікхської (пен
джабської) держави ( 1799-1849). 
А з Пенджабом і пенджабцями 
Україна й українці виявляють ба
гато спільного і на мовно-етнічно
му, і на гідронімно-топонімному 

рівнях. Пенджаб знає "Велесова 
книга", у Пенджабі була записана 
"Ріrведа", у Пенджабі й досі є свої 
"запорожці", які носять жовто
блакитне вбрання, а засновник 
сікхизму Гуру Нанак народився 
біля міста Чухир1>аn ("~>an "місто"), 
назва якого тотожна назві Чиги
рин,. 
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Що ж до lagula, іншого різнови
ду laguda й lagura "кий, палиця", 
то село із досить загадковою на
звою Лагульсь,. є саме на Жито
мирщині, в Новоград-Волинсько
му районі. Воно підпорядковане 
селу Несолонь на правому березі 
річки Тні, в центрі якого- залиш
ки давньоруського городища ХІ
ХІІІ ст., а на околиці- слов'янсь
ке поселення VI-VII ст. У цьому ж 
районі й село Лідів/'і,а ( підпорядко
ване селу Оре пи), назва якого ці
кава тим, що .л,а/'і,еде.моняпи, у наз
ві яких, як на нас, і відбите .л,а/'і,ида, 
тісно контактували з лідійцями. 
Окрім цих старовинних назв є й ін
ші давні назви - Черниця, Вропи
І'і,и, Вол.ярІ'і,а, Кропивня, Горбаша, 
Ки/'і,ова, Кияп/'і,а (наголос на пер
шому складі), Курttиц.я, Владип, 
Луttиц.я, Цві.л.я, Деражня, Стриєва, 
Сусли, Yжattиn, Виш,.ів,.а, а також 
Гульсь/'і, (пор. Лагульсм), де за
свідчене прізвище Рось і де теж є 
давньоруське городище. У селі 
Пилиповичі цього ж району за
свідчене прізвище Гoпantty/'i, (пор. 
гопали, гопліти, Гупали, Гупалів
,.а, Гупалівщипа, польське озеро 
Гопло й плем'я гапляпи тощо). У 
Літках (Лугинський р-н) засвідче
не цікаве прізвище Лу/'і,иша, яке 
через форму Лу/'і,ижа цілком може 
споріднюватнея з .л,а/'і,ижа, .л,а/'і,иша 

і пов' язувати ся з .л,а/'і,ида-.л,а/'і,иза. 
Санскритсько-англійські слов

ники перекладають laguda ан
глійськими термінами сlиЬ, stick, 
staff, cиdgel (SED, 474). Для сlиЬ 
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англо-санскритські словники да
ють відповідники yashti (яшті), 
laguda, gada, тож "озброєний пали
цею, булавою" буде yashtika (яш
ті/'і,а) або yashtidhara (досл. "киє
держець"). Подібним чином тво
риться lagudaka й lagudadhara із 
тими самими значеннями. Якщо 
взяти англ. stick, то йому відповідає 
санскритський ряд daпda, vetra, ve
tra-yashti (тростина, очерет, ко
миш), laguda. Щодо staff постає ряд 
daпda, yashti, vetra (тростинна па
лиця, звідки й трость), laguda (де
рев'яна палиця). Якщо ж узяти 
cиdgel, то йому відповідають lagu
da, yashti, daпda, kashtha (/'і,аштха 
- пор. /'і,Остур), gada (ESD, 62, 
447, 443, 89). Як бачимо, в усіх чо
тирьох рядах наявне laguda, у 
трьох - daпda, у двох - gada. Особ
ливо цікаве для нас слово daпda, 
рясно відбите на теренах Давньої 
України. Що водночас підтверджує 
і можливість існування на теренах 
України і його синонімів, зокрема, 
laguda-laguza, lagyda-lagyza. 

Ім'я Дапда мають верховні ін
дійські божества Індра, Шіва, 
Вішну і Яма. Зброя їх - ваджра, 
перун, громова стріла, булава, 
жезл, які іноді називаються gada, 
хоч основне значення цього слова 

- булава.Дапда, залежно від кон
тексту, має такі значення: 

а) військо, полководець якого зо
веться дапда-пая,.а 

б) груба сила як засіб досягнення 
мети, коли не зараджує дипло

матія 
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в) штраф або покарання злочин
ців 

г) покара, накладувана на супер
ників як у самій країні, так і по

за нею 

д)влада й уміння користуватися 
нею - дапда-піті, що включає 
мистецтво політики, науку про 

застосування влади й покаран
ня. Тобто бачимо, що ці терміни 
тісно пов' язані з судом і судо
чинством. 

Особливо багато термінів з дапда 
в судочинстві, де воно має і значен
ня І'іара, nol'iapannя, присуд, від
ШІ'іодуваппя, штраф, пеня, збиmІ'іи 
тощо. Дапда (дослівно І'іий, па
лиця) -архаїчний символ влади й 
сили (в тому числі й чоловічої сна
ги). Для царів і деяких богів тради
ційним був епітет дапдадгара "жез
лодержець", "наділений києм-жез
лом", який з часом ставав повно
кровним іменем. UЦодо дапди як 
символу влади й відбиття її в укра
їнських назвах, прізвищах і термі
нах, то детальніше про неї у статті 
"Українські дандарії, індійські 
кияни" (ТРС, 18-27). А тут відзна
чимо деякі терміни з дапда щодо 
судочинства, яких немає в статті: 

дапдалай - суд 

дапдіі'іа,дапда-баху,дапда-дга
ра, дапда-дгаріп, дапда-паяІ'іа, 
дапда-паїп, дапда-петар, дапда

пала- суддя 

дапдадгіпа, дапдадгіпаті - го-
ловний суддя 

дапда-відгата 

суддя 
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верховний 

дапда-піті, дапда-шастра -
юриспруденція; наука про пока
рання 

дапда-відгап, дапда-са.мхіта, 
дапда-сапtрах - кримінальний 
кодекс 

дапда-!'іар 'явахі - судова про
цедура 

дапда, дапдапа, дапда-!'іара, 
дапда-дгарапа, дапда-пата - ка
ра, покарання 

дапдадеш - вирок, дапда-вад
га - смертний вирок 

дапда-йоtа - виконання вироку 
дапдіт, дапд-адешіт - засу

джений, покараний ( СРС, 257-
258). 

3. Cnapma й спартапці: 
трішки грецької та 
індійської міфології 

Ла/'іеде.моп- син Зевса від Тай
гети, однієї з 7 дочок Атланта й 
Плейони, дочки Океану. 7 дочок 
титана Атланта й океаніди Плейо
ни мають загальну назву Плеяди. 
Їхні імена: .Алі'ііопа, Меропа, Келе
по, ЕлеІ'іmра, Cmepona, Тайгета і 
Майя. Всі сестри були одружені з 
богами, окрім Меропи, яка стала 
дружиною Сізіфа. Плеяд переслі
дував мисливець Оріон, вони пе
ретворилися на голубиць, а Зевс 
підніс їх на небо, де вони стали су
зір'ям Плеяди. Шість зірок цього 
сузір'я світять яскраво, а сьому, 
Меропу, майже не видно, оскільки 
їй нібито соромно, що вона дружи
на смертної людини. З двома донь-
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ками Атланта зійшовся Посейдон, 
а Иелено мала сина на ім' я ЛіІ'і 
"Вовк". За Лакедемоном і країна 
називалася Ла/'іеде.моп. Дружи
ною Лакедемона була Спарта, доч
ка Еврота, а Еврот - син автохто
на Лелега (МБ, 62-63). 

Тобто Лелег доводився дідом 
Спарті. Плем'я лелеги пов' язане з 
етрусками. !\арійці раніше назива
лися лелеги, у хеттських джерелах 

- лулуху. Цікаво також, що в тися
чолітньому Боспорському царстві, 
попередпиці Ииїворуської держа
ви, була царська династія Спарто
І'іідів (Спарток І почав правити 438 
р. до н.е., а Спарток V завершив 
правити 180 р. до н.е.). Дочка 
Спартока V (200-180 до н.е.) звала
ся Ка.масарія, а це ім'я виразно ін
доарійське, як виразно індоарійсь

ке й династичне ім' я Перісад, що 
його мали 5 боспорських царів. 

Грецький герой Тесей, відомий 
своїми походами на амазонок, був 
одружений з полонянкою-амазон
кою. Він же викрав і прекрасну 
Єлену, коли тій було 12 років. Але 
божественні брати-близнюки Діо
скури, при допомозі лакедемонян 
і аркадян, захопили Афіни й по
вернули Єлену (в історичну епоху 
між Афінами й Спартою існували 
ворожі стосунки). Єлена походила 
зі Спарти, інша назва якої - Ла
І'іеде.моп. Тобто лаі'іеде.мопяпи - ті 
ж спарти, спартапці. Оскільки 
Спарта - дружина Лакедемона, 
то виходить, що вона дала назву 

країні та її людності і що вона -

розділ І 

родоначальниця спартанців. У да
ному разі цілком певно можна го
ворити про відлуння матріархату, 
коли приналежність людини виз

началася не за батьківським, а за 
материнським родом. 

Цікавий і грецький міф про по
ходження спартанців. Назву спар
ти греки традиційно тлумачать як 
"посіяні". І підкріплюють це мі
фом про те, що спарти - богатирі, 
вирослі з землі, яку засновник Фів 
Кад.м засіяв зубами вбитого ним 
дракона (назву спори щодо слов' ян 
теж пояснюють як посіяні). Спар
ти нібито постали з землі у повно
му військовому спорядженні й ві
дразу взялися битися один з од
ним, поки їх не лишилося п'ятеро: 
Хтоній (земляна людина), Удей 
(підземна людина), Пелор (веле
тень), Гіперіоп ( надмогутній), Ехі
оп (людина-змій). Саме доспартів 
зводили свій родовід найзнатніші 
фіванські роди (МБ, 51). 

Істотно, що санскрит знає поєд
нання дапда з .мап - дапда.мап, що 
певною мірою засвідчує слушність 
нашого припущення, що й слово 

ла!'іеде.моп розкладається на ла!'іу
да-лаі'іида "палиця, кий"+.моп (су
фікс). Термін дапда.мап означає 
"наділений києм, києдержець", 
тож таке саме значення, очевидно, 

має і слово лаі'іеде.моп (лаі'іуда.моп, 
лаі'іида.моп). У такому разі слово 
лаі'іедо.моп складають компоненти 
лаІ'іуда+.мап-.моп, і воно теж озна
чає "наділений києм, києдержець". 
А етнонім лаі'іеде.мопяпи, в такому 
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разі, означає ,..иєдержці, інакше -
жезлодержці. Тобто те саме, що й 
дандарії (первісно дапдадгарії) 
"києдержці". А лакедемоняни (во
ни ж спартанці), як ми знаємо, бу
ли хоробрі і вправні воїни. 
У цьому плані цікаві деякі фак

ти, що їх наводить Геродот (І 59). 
Коли вельможа Гіппократ був на 
святах в Олімпії, сталося чудо - у 
казанах з водою і м'ясом, пригото
влених для жертвоприносин, рап

том без вогню закипіла вода і ста
ла вихлюпуватися через край. Ла
кедемонець-мудрець Хілон, що 
теж був там і бачив це диво, витлу
мачив це так, що якщо Гіппократ 
неодружений, то не мусить одру

жуватися, а коли одружений, то 
мусить розлучитися з дружиною, 

коли ж одружений і має сина, то 
зректися його. Гіппократ не по
слухав Хілона, одружився і в ньо
го народився син Пісістрат. Коли 
виріс, Пісістрат вирішив захопити 

владу, а для цього звернувся до 

афінян, щоб йому дали 300 охо
ронців, оскільки його життю за
грожує небезпека. Ті піддалися на 
хитрість, виділили йому загін у 
три сотні людей, які стали не спи

соносцями Пісістрата, а його ло
маконосцями чи дрючконосцями. 

Так їх стали називати, бо вони бу
ли озброєні не списами, а дрючка
ми. Невдовзі на чолі цього загону 
Пісістрат учинив заколот і захо
пив Акрополь, а тоді й усю владу в 
Афінах, ставши його тираном 
(правителем). 

Степан НАЛИВАЙКО 

У цій оповіді кілька цікавих 
моментів. По-перше, тут фігуру

ють списи й киї-дрючки-ломаки, 
які були на озброєнні у афінян, от
же, і в лакедемонців-спартанців. 
Відомо, що золоті списи приноси

лися в дарунок святилищам Апол
лона, що боспорські Спартокіди 
поклонялися Аполлонові, що спис 
- атрибут індійського бога війни 
Сканди тощо. Списопосця.ми, спи
содержця.ми, списпи,..а.ми (грец. 
доріфорой) називали воїнів з осо
бистої охорони тиранів ( правите
лів). Що ж до слова ло.ма,..опосці, 
то так в українському перекладі 

Геродота, але яке саме грецьке 
слово так передав перекладач Ан
дрій Білецький, ми поки що не 
з' ясували. Але так чи інакше, ці 
факти суттєві. 

По-друге, в оповіді присутній 
лакедемонець Хілон, а він - один 
із так званих сімох мудреців, спар
танських ефорів. І один із п'яти (!) 
урядових осіб, які відали судови
ми справами, а ще мали, в разі по
треби, заступати царів. Саме ім' я 
Хілоп навряд чи грецьке, воно пе
регукується з назвою Гелоп, сто
лиці будинів. Зрозуміло, що Хі
лон, як верховний суддя, носій ма
гічної і юридичної влади, мав і ат
рибут, який наочно засвідчував 
цю його владу. А таким атрибутом, 
як правило, був посох, патериця, 
скипетр, жезл, булава, кий, тотож
ні індійським danda, laguda (laku
ta, lagura, lagula), gada, yashti то
що. 
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4. Українські мовні й епічні 
паралелі 

Втім, суддівський нюанс добре 
відчутний в укр. лагодити, зала
джувати, залагоджувати, які ма
ють не тільки значення "готувати, 
ремонтувати, споряджати" (лаго

дьте хут/'і,о бать/'і,івсь/'і,і списи, бо 
буде хут/'і,о усі.м робота), а й "за

ладжувати справу миром", лаго
дінля, лагодження - "вмиротво
рення, залагодження", лагода 
"миролюбні взаємини, злагода", 
лагідність "миролюбність", лаго
до.м, лагоди/'і,О.М "миролюбно". 
Тобто бачимо в них і виразну суд
дівську функцію. Складається 
враження, що життєву долю суча

сного носія прізвища Ла/'і,иЗЮ/'і,, що 
його, зокрема, має уродженець са
ме Житомирщини Віктор Петро
вич Лакизюк, начальник департа
менту у Верховному суді України, 
так би мовити, "запрограмовано" 
його прізвищем, яке через важли
вий соціальний термін ла/'і,ида-ла
/'і,иза виявляє давній і тісний 

зв'язок із владою, судовою спра
вою, судочинством. 

Іще деякі індійські й слов' янсь
кі терміни, причетні до нашої роз
мови: 

lagud-in = lakиt-in- наділений ки
єм, палицею, булавою; який має 
кия (пор. прізвище Лагутін); 

laguda-hasta (санскр. hasta "рука" 
й укр. /'і,исть тотожні) - "киє
держець", "озброєний києм", "з 
києм-жезлом у руці"; 

розділ І 

хінді lagga - тичка, жердина; 
lakkar - колода (пор. укр. легари 
- жердини, по яких викочуються 

на віз чи скочуються з воза коло
ди), lakri (lakdi) - колода; полі
но; скалка; палиця, дрючок; ціпок; 

рос. слеги, укр. лага - балка, до 
якої прибиваються дошки; 

литов. lazda - палка, дрючок, 
ціпок, кийок, а також жезл (як 

символ влади). Lazda цілком може 
споріднюватися з санскр. laguda 
(z від g), отже, і з укр. лагода, яке 
могло мати первісну форму lagda. 
У цьому міфі суттєве те, що 

спарти народилися з землі і що пі

сля битви між собою їх лишилося 
п'ятеро, а також те, що в спартів 
урядовими судовими справами ві

дали 5 осіб. Для України показові 
назви саме з числом "5". Назви 
Пенджаб, Панти/'і,ап, Панти/'і,апей 
(столиця Боспорської держави), 
Панталія, печеніги, П'ятихат/'і,и, 
П'ятигори, П'ятигір/'і,а (річка на 
Житомирщині, де й село та річка 
П'ят/'і,а), Бештау, Бешташ, Беш
байра/'і, тощо пов'язані саме з чи
слом "5". "Ріrведа" знає 5 ведійсь
ких племен, а "Велесова книга" 
(ІХ ст.) у збірний етнонім /'і,равен
ці, тотожний сучасному етноніму 
у/'і,раїнці, теж включає 5 давньоук
раїнських племен - скіфів, антів, 

русів, борусів і сурожців, причому 
ці і ведійські, і давньоукраїнські 
п'ять племен виявляють між собою 
етномовну спорідненість. 

Щодо того, що спарти народи
лися з землі, винятково важливи-
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ми є слова "Влес-книги" на до
щечці 7є: "Дажбог нас народив од 
корови Замунь, тому ми - ,..равеп
ці: скіфи, анти, руси, боруси й су
рожці". В іранських мовах zamin 
означає "земля", споріднене з укр. 
земм й іменем Семела у фівансь
кої царівни, яку покохав Зевс і 
яка стала матір'ю бога Діоніса. Се
мела вважається фрігійсько-фра
кійським жіночим божеством Зе
млі. Ім'я ж Семела, як на дослід
ників, не грецьке, а фрігійське й 
означає "Земля". А фрігійці ото
тожнюються з племенем бгріrу, 
згадуваним іще в "Ріrведі", й вия
вляють причетність до літописних 
ятвягів. Ведійські двійники Зевса 
й Семели - Дьяус і Прітха, де 
Прітха- теж "Земля". 
Тож Корова Замупь "Велесової 

книги" - це Корова-ЗеМ.ІІЯ. Сини 
Норови Замунь-Семели-Землі й 
Дажбога (у "Влес-книзі" Зевс) -
";равепці, тобто ,..оровичі. Батько їх 
- Дажбог-Зевс, уособлюваний у 
подобі Небесного Бика. Тобто по 
матері вони ";равепці, по батькові 
- тури чі, бичичі. А ,..равепці "Бе
лесової книги" - найдавніша фік
сація (ІХ ст.) сучасного етноніму 

у,..раїпці. Слова давньоукраїнської 
пам'ятки про коровичів-кравен
ців підтверджує і "Ріrведа", яка 
містить прикметні й значущі сло
ва, що їх ведійські мудреці-ріші, 
творці вед, звертають до Землі: 
Mata bhиmi pиtro aham prithivya. 
Тобто: Земм -Мати, а я - сип 
Землі! 

Стеnан НАЛИВАЙКО 
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Ці факти навіюють на згадку 
епічну "Махабгарату", де головни
ми героями виступають п'ятеро 
братів, що мають загальне озна
чення партхи. Таку назву вони 
отримали за материним ім' ям 
Прітха "Земля", дослівно "Широ
ка". Тобто і в цьому випадку ма
ємо матріархальні мотиви. Прітха 
доводилася тіткою (по батькові) 
Нрішни і його старшого брата Ба
ладеви, імена яких рясно відбиті в 
українських прізвищах і назвах. 
Обоє вони уособлюють цілокуп
ність всесвіту і носії синьо-жовтої 

символіки. Прітха стала дружи
ною царя Панду, який попрохав 
обох своїх дружин народити йому 
синів від небожителів, що ті й зро
били. Небесними батьками п'я
тьох братів-партхів стали боги 
Дгарма, Баю, Індра й двоє боже
ственних близнюків-Ашвінів (пор. 
братів Діоскурів, які визволяли 
викрадену Єлену). 

Спільною дружиною пятьох 
братів-партхів стала Драупаді з 
племені панчалів ( санскр. panch 
"5"), дочка царя Друпади, ім'я 
якого дослівно означає "Дерев' яна 
нога" (drи "дерево"+раdа "п'ята, 
нога"). Тож його ім' я має стосунок 
до дерева, як із деревами (лісом) 
пов' язують і назву древляпи. На 
своїй сваямварі, давньому весіль

ному звичаї, коли царівна через 
певне випробування вибирає собі 
чоловіка, Драупаді увінчала ве
сільною гірляндою наймолодшого 
й наймогутнішого з братів - Ар-
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джуна, бо саме він переміг супер
ників у стрільбі з лука. 1\оли брати 
повернулися додому, то Арджун 
гукнув матері, яка поралася в хаті, 
що в них для неї є чудовий дару
нок, маючи на увазі невістку. Ма
ти, не знаючи, що йдеться про не
вістку, відповіла, мовляв, поділіть 
його між собою. Так Драупаді ста
ла спільною дружиною п'ятьох 
братів-партхів, бо материне слово 
для них - закон. Зрозуміло, що тут 
насправді ми маємо відлуння ма
тріархату, як і в означенні братів за 
матір'ю Прітхою - napmxu, парт
хави. Аполлон, грецький двійник 
індійського Гопалана-1\рішни, теж 
мав ім'я по матері - Летоїд "Ле
тин" (більше й детальніше про це 
див. у статті про Полтаву). 

На теренах Давньої України ви
разно матріархальними є "жоно
керовані" сармати й амазонки, які 
жили біля Азовського моря, де й 
.меоти (досл. "материнські"), чиї 

жінки славилися войовничістю. 
Як, наприклад, цариця Тіргатао, 
яка в lV ст. до н.е. очолила бороть
бу меотів проти боспорського царя 
Сатира й перемогла його. Амазон
ки теж мали систему споріднено

сті по материнській лінії, вони 
шанували войовничу Діву-Арте-
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міду, поклоніння якій відбилось і 
в назві а.мазонпи. Бо а.ма спорід
нене з санскр. amma "мати", а ін
дійська Деві-Махеші, тотожна ук
раїнській Діві- Мо коші, має ім' я 
Amma "Мати". Якщо виходити з 
санскриту, то слово а.мазонпа мі
стить компоненти amma+ja "наро
джена; дочка", що означає "наро
джена Матір'ю-Дівою", "дочка 
Матері-Діви". Тобто назва ама
зонки означає "доньки Матері-Ді
ви" або "чия мати- Діва". А Ма
ти-Діва- богиня-воїтелька, захи
сниця і покровителька, поклонін
ня якій відбите в численних "діви
них" і "дівочих" назвах по всій 
Україні. У Давній Україні вона ві
дома під іменами Тіргатао ( інд. 
Дурrадеві "Дурrа-богиня"), Пар
теное "Діва", Мопоша (інд. Махе
ші "Велика богиня"), Опіда "Но
рона" (Геродот), Діва-Обида "Ді
ва-в-короні" ("Слово о полку Іго
ревім"), Обидоноси ця ("Велесова 
книга") "Вінценосна" (детальні
ше див.: ІТУ, 89-94, 335-342). А 
Федір Вовк на чільній ролі мате
рів молодих показав, який глибо
кий слід давня матріархальна ро
дина залишила в українському ве
сільному обряді (див. також ТРС, 
258-269). 
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ОЛЕНЬ-РУРУ, КЕЛЬТИ-РАУРІКИ, СІНДСЬКА 
СТОЛИЦЯ РОРУКА І КИІВСЬКИЙ КНЯЗЬ РЮРИК 

Жив колись відлюдником у лісі 
великий мудрець-поднижник Стху
лакеша. І саме тоді цар rандгарвів 
- небесних музик і співців - Біш
вавасу й небесна апсара-русалка 
Менака покохали одне одного, і від 
їхнього щасливого шлюбу народи
лася донька. Але настав час, коли 
Менака мусила повертатися на не
бо, забрати ж із собою земну дитину 
не могла, тож і залишила її біля від
людницької оселі на березі річки. 
Стхулакеша забрав дівчинку в свою 
лісову обитель, де та й зросла лагі
дною і шанобливою, чеснотливою і 
розумною, найвродливішою серед 
усіх дівчат. Старий відлюдник не 
міг натішитися, дивлячися на неї, і 
називав її Пра.мадвара "Даруюча 
радість". 

Якось у тій лісовій обителі Пра
мадвару побачив благородний Руру, 
онук знаменитого мудреця Ч' явани 
й нащадок знаменитого мудреця 
Бгріrу. Руру всім серцем закохався 
в юну красуню, і про це невдовзі діз
нався його батько. Він пішов до від
людника й попрохав вімати доньку 
заміж за свого сина. Стхулакеша з 
радістю погодився, і обоє, не гаю
чись, визначили по зорях сприятли

вий для весілля день і час. 
Та якраз напередодні весілля 

Прамадвара з подругамп пішла в 
ліс на прогулянку. Захоплена ігра
ми й розвагами, Прамадвара неса-

мохіть наступила на отруйну змію, 

що спала під кущем, згорнувтися 
кільцем. Потривожена змія вжали
ла безтурботну дівчину, і та без
живновпала на землю. Непоруш
на, наче зірвана лілея, вона здава
лася ще прекраснішою. Такою її і 
побачили Стхулакеша, прийом
ний батько дівчини, й інші відлюд
ники, що збіглися на лиху звістку. 
Бони невтішно заголосили, а Руру, 
щоб не чути й не бачити того, стрім
голов кинувся в лісові нетрі, шу

каючи самотини. Горе гнало його 
все далі в хащі, хоча серце його бу
ло там, біля бездиханної коханої. 
-О пресвітлі боги!- голосив у 

розпуці юнак. - Перед самісінь
ким весіллям безжалісна смерть 
одібрала в мене наречену, зміїна 
отрута позбавила її життя, і зараз 
моя кохана лежить безживна. Чи 
ж я з юних літ не сповияв свого 
синівського обов'язку, чи ж не по
давав жебракам милостині, чи ж 
не шанував старших? То невже за 
все це мені тепер отака дяка? Бл а
гаю вас, усемогутні боги, повер
ніть мені мою Прамадвару! 

Боги почули палкі благання 
Руру й послали до нього свого віс
ника. 

- Даремно ти виливаєш своє 
горе словами, даремно ремствуєш і 
побиваєшся, Руру, -мовив юна
кові небесний посланець. - Адже 
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до земної людини, коли її душа 
вже відлетіла, не повертається 
життя. І ніякими словами тут уже 
не зарадиш. Дуже прикро, що 
твоя кохана розлучилася з жит

тям. Але не побивайся так, не ят
ри ще більше зболілого серця. Є 
одна умова, що її передбачили ве
ликодушні боги. І якщо ти при
станеш на неї, то ще зумієш по
вернути собі кохану. 
-Що ж то за умова?- стрепе

нувся Руру.- Кажи швидше, по
сланцю небес, хоч я і так без роз
думів пристаю на неї! Заклинаю 
тебе, врятуй її і мене! 

- А умова ця така: ти мусиш від
дати коханій половину свого жи1Тя! 

- О найкращий із небесних 
вісників! - згукнув Руру. - Я з 
радістю віддаю їй половину свого 
жи1Тя! Аби тільки вона знову по
стала переді мною живою, в роз

кішному уборі з краси та кохання І 
Щойно він це промовив, як на 

превелику радість усіх П рамадва
ра розплющила очі, наче ото про
будилася від міцного сну. Боги 
оживили її, але вік Руру скоротив
ся наполовину, бо половину його 
він віддав коханій. 

Сприятливого дня справили ве
сілля, і Прамадвара й Руру зажи
ли в радості й безмежному щасті. 
Але заплативши таку дорогу ціну 
за свою кохану, Руру поклявся ви
нищувати змій скрізь, де тільки їх 

побачить. І ревно сповияв свою 
клятву. Та одного разу, коли в лісі 
він уже заніс над змією замашного 

дрючка, вона раптом заговорила 

ЛЮДСЬКИМ ГОJІОСОМ: 

розділ І 

- За віщо ж ти хочеш убити ме
не, того, який нікому й ніколи не 

завдає жодної шкоди? Адже гріх 
убивати безневинного вужа тільки 
за те, що він схожий на змію. 

Руру опустив дрючка, і вуж тоді 
розповів юнакові, що колись і він 
був людиною, ба навіть благочести
вим відлюдником і жив у лісовій 
обителі зі своїм товаришем, теж по
движником. Та якось йому спав на 
думку злий жарт. Він скрутив із 
трави подобу змії і нишком підсу
нув товаришеві, а той від переляку 
знепритомнів. А коли опритомнів, 
то спересердя прокляв його: 

- Як ото ти налякав мене нес
правжньою, неотруйною змією з 
трави, так і ти тепер стань нео
труйною змією, вужем! 

Та згодом, коли гнів його трохи 
влігся, він мовив товаришеві, що 
перетворився на вужа: 

- Скажу тобі лише одне: тільки 
коли ти зустрінеш благочестивого 
Руру, мій прокльон втратить силу. 
Більшого я зробити не можу, бо 
зовсім знешкодити прокльон я не 
можу. 

Коли вуж розповів Руру про це, 
давній прокльон і справді втратив 
силу й вуж знову став людиною. 

- Тож не вбивай більше змій, 
благочестивий відлюднику, -по
прохав він юнака. - Праведник 
не мусить нікого вбивати, бо не 
причиняти нікому зла, берегти все 
живе для нього - найвищий 
закон. Послухайся моєї ради. 

Відтоді Руру вже ніколи не вби
вав змій. А в нього й Прамадвари 
незабаром народився син Шунака. 
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Оrакий міф про Руру, проте до
речно буде згадати тут і про деякі 
подробиці. Весілля Руру й Прама
диари відбулося у день появи су
зір'я Вгаrа-Дайвата, "Божества 
Бгаrи". Це 12-те місячне сузір'я, у 
якому лише дві зірки, які уосо
блюють молодих, тому воно вважа
ється особливо сприятливим для 
шлюбу. Астрономічні координати 
сузір'я: 26 гр. 40 м. Лева - 10 гр. 
Діви, грецька назва - Ліоніс 
"Лев" (ВА, 181). 

Вгаrа в назві сузір'я- ім'я над
звичайно давнього, відомого ще у 
ведах божества, якому відповіда
ють хінді Вгаr, іран. Вага й укр. 
Бог. Вгаrа-Вага-Вог розподіляв 
блага, наділнв кожного його част
кою, його долею - санскр. bhaga 
первісно й означало і "частка", і 
"доля" (пор. рос. участь "судьба"), 
і "щастя" (СРС, 474). У ведійсько
му весільному ритуалі божества 
Мітра й Бгаrа були гарантами ща
сливого шлюбу: Мітра мав забез
печити сімейну злагоду, мир, а 
Бгаrа - матеріальний бік шлюбу, 
сімейний добробут, щасливу долю. 
Цей їхній тісний взаємозв'язок від
биває ім' я Вгаrа.мітра, якому то
тожні іран. Вага.міхр і слов. Вого
жир, Вогу.мир, Вогу.мил. Воно може 
бути і з переставленями елемента
ми: вед. Мітрабгаrа, авест. Міт
храбага, укр. Миробог і Милобог. 
Індійське ім' я Вгаrадатта "Даний 
Бгаrою" тотожне нашому Богдан. 
Та нас у цій оповіді насамперед 

цікавить ім'я Руру. У санскриті rи
rи означає "сарна, олень" (HN, 
347), у цьому значенні це слово 
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засвідчене ще в "Ріrведі", тож во
но винятково давнє. У пуранах, 
індійських билинах, ім' я Руру має 
другорядне божество, із розряду 
нижчих богів - вішвадевів. 

Вішнуїзм і шіваїзм мають свої 
зводи священних книг, серед яких є 

і так звані аrа.ми. Серед 28 агам, 
найбільш авторитетні в шіваїтів 
"Раурава-аrама" й "Мріrендра-аrа
ма". Перша назва містить ruru, а 
друга тriga, яке теж означає "сарна, 
олень". Раурава у назві першої ага
ми означає "належний Руру" (raиru 
"Руровий"+vа, суфікс збірної мно
жинності, тотожний укр. -ва у сло
вах братва, литва, татарва, рос. 
листва. Тож "Раурава-аrама" - це 
"Агама Рауравів", "Агама нащадків 
Руру" або "Агама руровичів". 

Ім'я Руру "Олень", окрімуже зга
даного героя оповіді, мали й інші 
міфологічні й епічні персонажі, зо
крема, асура, вбитий вже відомою 
нам богинею-воїтелькою Деві-Ді
вою-Дурrою, демон-дайтья, теж по
доланий нею, один із 7 мудреців-рі
ті, син вітвадева тощо. І Деві і 
Дурrа - різні імена дружини Шіви. 
Численні "дівині" й "дівочі" назви 
по всій Україні пов' язані саме з Де
ві-Дівою- "Богинею", а ім'яДур
rадеві у формі Тіргатао писемно за
фіксоване на теренах України ще в 
lV ст. до н.е. Інше ім'я її- Махеші 
"Велика богиня", тотожне укра
їнському Мокоша - так звалося 
єдине жіноче божество в язичниць
кому пантеоні Володимира перед 
прийняттям християнства. 

Ім' я Рурука (хі нді Рурук) мав 
легендарний цар Сонячної дина-
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стії, воно теж означає "Сарна-са
мець, Олень", де ka - зменшу
вальний суфікс. РуруІ'іа - сан
скритська форма, мовою хінді во
но буде Руру !'і, що фонетично на
прочуд близьке до добре відомого 
нашій вітчизняній історії імені 

РюриІ'і, за носієм якого названо 
давньоруську князівську дина
стію - РюриІ'іовичі, до якої нале
жав і Володимир, Хреститель Ру
сі. Ім' я ж Володимир взагалі дина
етичне у Рюриковичів - його ма
ли аж 18 її представників. 

За історичними джерелами, Рю
рик - син середульшої дочки нов
городського князя Гостомисла, яку 
звали Уміла. Індійці знають жіноче 
ім' я Урміла, причому в них воно 
знакове - його мала дочка Джан
аки, прийомного батька Сіти, й дру
жина Лакшмана, брата Рами. Саме 
ім' я ЛаІ'іШМаlt тотожне латиському 
Лай.мап, а жіноче ім' я ЛаІ'іш.мі -
латиському Лай.ме. Лакшман і Ра
ма - брати, у них спільний батько, 
але різні матері. Лакшман супрово
джував Раму й Сіту під час їхнього 
14-річного вигнання, він став у ін
дійців символом братньої віддано
сті і самопожертви. Саме Рама й 
Лакшман, на вимогу Сіти, погнали
ся за золотою сарною, а злий демон 
Равана тим часом прибрав подоби 
відлюдника й викрав Сі ту. Тож ім' я 
Урміла знаходить перегук з іменем 
Уміла в середульшої дочки Госто
мисла, князя, на якому урвалася 

новгородська династія. Уміла була 
матір'ю Рюрика, тож Рюрик -
внук Гостомисла, а ніякий не варяг. 
Зважаючи на низку сюжетних та 
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інших сходжень у "Рамаяні" й ук
раїнському фольклорі, віруваннях, 
обрядах, прикметні й інші її факти 
в прив' яз ці до українських теренів. 
Рама- сьома аватара Вішну, а Сі
та ототожнюється з Лакшмі, дру
жиною Вішну, богинею щастя, ба
гатства й сімейної злагоди. Тобто 
весь комплекс переказів і міфів про 
оленя, сарну, антилопу пов' язуєть
ся саме з Вішну й Лакшмі і їхніми 
втіленнями - Рамою та Сітою, 
Крішною та Рукміні, дочкою царя 
Бгішмаки (пор. латиське прізвище 
Ру/'і.маnе й українське Буш.маІ'іа), 
при тому що в латишів і литовців 
ім'я Крішпа- Кріш'яп, а в україн
ців - Кришепь. До речі, й смерть 
Крішни певним чином пов' язана з 
сарною. "Махабгарата" оповідає, 
що коли ядави (плем'я Крішни) пе
репилися, зчинили між собою бій
ку й перебили одне одного, Крішна 
з горя подався в ліс, де для самоза

спокоєння зайнявся йогою. Він як
раз робив вправу, коли ноги були 
підняті вгору, а білі п' ятки (сам 
Крішна темний) виділялися серед 
довколишньої рослинності. Непо
далік саме полював асур Джара, і 
він, подумавши, що білі цятки на
лежать сарні, пустив туди стрілу і 
вцілив Крішні в самісіньку п' ятку. 
Значуще тут ім'яДжара "Старість", 
у прикметниковій формі воно наяв
не в імені Заратуштра "Мудрий 
Віл", де Зарат означає "Старий", 
проте в розумінні "Досвідчений, 
Мудрий" (пор. українську примов
ку Старий віл борозпи ne псує). 
У причині смерті Крішни бачимо 

той самий мотив, що й у грецькому 
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епосі, де Ахілл теж загинув через 
ураження в п'ятку, через що постав 
навіть крилатий вислів - Ахімесо

ваn'ята - на означення вразливо
го місця в когось або в чомусь. 
Ахілл, до речі, тісно пов'язаний із 
Північним Причорномор'ям, він 
вважався нареченим Іфігенії, донь
ки мікенського царя Агамемнона, 
який очолював грецьке військо в 
поході на Трою. 3а те, що він убив її 
улюблену сарну, Діва-Артеміда 
наслала безвітря і заявила, що 
грецькі кораблі доти не зрушать з 
місця, доки Агамемнон не спокутує 
свою провину і не принесе в пожер
тву свою улюблену доньку - Іфіге
нію. Царівну обманом привезли з 
дому (це зробив Одісей), нібито для 
заручин із Ахіллом, а насправді 
для кривавого жертвоприношення. 

Проте останньої миті Діва-Артемі
да царівну на жертовнику підміни

ла сарною, а дівчину перенесла в 
Тавриду- країну таврів, де зроби
ла своєю жрицею в їхньому храмі. 

Дізнавшися про це, Ахілл кинувся 
навздогін за нареченою, і місце, де 
він зійшов з корабля на кримський 
берег, відтоді стало називатися 
Ахімів біг. 

Пліній у своїй "Природничій іс
торії" (кн. VI, 74) згадує низку ін
дійських племен і серед них, поряд 
із singae, у яких можна вбачати сін
дів, стоять і rarugae (rarungae) -ра
рут'и, papyнru. Назву цього племені 
дослідники співвідносять із назвою 
Roruka - саме так називалася сто
лиця саувірів (ИАМ, 233). Саувіри 
в індійському епосі ототожнюються 
з сіндами, на теренах Давньої Укра-
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їни ще Геродот знає сіндів та їхню 
країну Сіндику, а сінди-саувіри-су
віри виявляють етнічну спорідне

ність із кімерами-сіверами. Отож 
якщо індійські царі мали ім'я Рору
ка, якщо столиця сіндів-саувірів 
називалася Рорука, то такі ж імена 
й назви цілком могли відбитися і в 
Давній Україні, зокрема, на Сівер
щипі-Чернігівщині. Та й слово 
1>рішна означає не лише "чорний", 
а й "чорна антилопа", "чорна сар
на", "чорний олень", "чорний са
мець, бик". Різновидів антилоп, 
оленів, сари, ланей, косуль індійці 
розрізняли багато, причому особли
во шанувалися чорна сарна або чор
на антилопа, на шкурі яких зазви

чай сиділи знамениті відлюдники, 
божественні мудреці й царі. У "Ма
хабгараті" Драупаді, спільна дру
жина п'ятьох братів-пандавів, про
понує цареві сіндів-сувірів Джаяд
ратсі приготувати сніданок із м'яса 
чорної сарни або плямистої, сарни
ньямку чи сарни-харіна, білоногої 
сарни чи сарни-руру. Серед різно
видів сари бачимо й сарну-харіна, 
відбиту у відомій кубинській назві 
Плайя-Хірон "Долина оленів", звід
ки під керівництвом Фіделя Кастро 
почалося здобуття Кубою незалеж
ності. Саме з харіна етимологічно 
споріднене укр. олень (та й сарна), у 
якому початкове індоіранське х 
закономірно стало с (іран. хель 
"рід, село" - укр. село, інд. хі.тІtа -
укр. та іран. зи.м,а, іран. хур "сонце" 
- інд. сур, укр. зоря, іран. хома -
інд. со.ма тощо), що якраз характе
ризує індоєвропейські мови груп са
тем і кентум. 
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Таким чином, індійці знають 
ім' я Руру і РуруІ'ід, РуруІ'і "Олень, 
"Сарна", плем'яроруІ'іи (рорунги) й 
столицю сіндів-сувірів - РоруІ'іа. 
До речі, і в кельтів засвідчене 
плем'я рауріІ'іи, у кельтів були й так 
звані племена богині Дану, а на 
знаменитому кельтському казані 
рогате божество оточують різні тва
рини, серед яких і олень. А етнонім 
І'іельти, як на нас, споріднений з 
етнонімом СІ'іолоти, де І'іоло спорід
нене зі скіфським І'іола, індійським 
І'іула та іранським хель "рід, 
плем'я", а також із балтійськими 
kelts-celts того самого значення. 

Присвійна форма від імені Руру 
у санскриті - Рауру й вона озна
чає "Належний Руру", "Нащадок 
Руру", "Син Руру". Збірна мно
жинність, тобто значення" Прина
лежні до Руру", "Нащадки Руру", 
"Сини Руру"- буде Раурава (пор. 
індійські етноніми: І'іаурави - від 
легендарного царя Куру, паурави 
- від легендарного царя Пуру, 
саувіри - від легендарного царя 
Сувіра тощо). Так і з іменем Руру
/Ііа: форма збірної множинності від 
нього- РауруІ'іа "Приналежні до 
Руруки", "Нащадки Руруки", 
"Сини Руруки". Що винятково 
близьке до кельтського етноніма 
рауріІ'іи. Можна припустити, що й 
кельтські рауріІ'іи отримали свою 
назву від легендарного епоніма на 
ім' я РуріІ'і або РауріІ'і й етнонім оз
начає "Нащадки Руріка", "Сини 
Рурі ка". А в слов'янській передачі 
руріІ'іовичі, руріІ'іовці, руріІ'іави. 
Первісно сарновичі, оленевичі. 
Певно, й знаменитий німецький 
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Рур стає сюди, оскільки території 
ті раніше були слов'янські. Не ви
ключено, що й назва ІлюриІ'і та 
ім'я РюриІ'і споріднені, а "Велесо
ва книга" прихильна до іллірійців 
і називає їх союзниками русів. 

Значення sing "ріг" (первісне 
значення слів сарна й І'іорова -
"рогата") спонукає згадати укр. ру
ра "труба" й рурІ'іа "трубка", які мо
жуть споріднюватнея з санскр. ru
ru, rurиka. Вони можуть сходити до 
первісного значення "ріг", звідки й 
rиrиka (укр. рурІ'іа) та сарна "рога
та, з рогами". Українська мова від 
рурІ'іа, рурочІ'іа знає форму рулІ'іа, 
рулочІ'іа (СУМ, lV, 87), хоча самих 
слів рура, рурІ'іа, рурочІ'іа Борис 
Грінченко не дає. Певний інтерес у 
цьому плані можуть становити й 
деякі назви українських річок: 
Роліспя - на Ниївщині, притока 

Вересні (бас. Ужа-Прип'яті) 
Ру.аів - на Львівщині, притока 
Шкла (бас. Сяну-Вісли) 

Рі.аьця (варіант Ро.аьца) - на 
Сумщині, притока Свиги (бас. 
Десни) 

Ри.аовиця - на Волині, притока 
Луги (бас. Західного Бугу- Біс
ли) 

Pu.aiвcЬ/'i,UU (потік) - на Івано
Франківщині ( с. Яблуниця) 

Ре.аів/'і,а - на Волині, притока 
Стиру (бас. Прип'яті). І назва 
Рожище тут, очевидно, сходить 
до ріг. Пор. ліс РелівсьІ'іа пуща, 
або РелівсьІ'іий ліс; між рр. Ре
лів/Ііа і Стир, навпроти смт Ро
жище (СГУ, 459). 
На Ниївщині є село РулиІ'іів (Ва

сильківський р-н), біля якого знай-
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дено багато пряслиць з червоного 
шиферу часів Київської Русі. По
ляк Е.Рулі-повсьІшй видав у Варша
ві "Opis powiatu Wasylkowskiego" 
( 1863). У Яготині засвідчене пріз
вище Роли-п (1\0, 735). 

1\иїворуська держава знає і Рю
рика, родоначальника князівської 
династії Рюриковичів, і Аскольда, і 
Діра, яких деякі дослідники пов'я
зують з варягами і які виступають 
чи не основними фігурантами так 
званої норманської теорії. Але істо
ричні джерела засвідчують, що Рю
рик - внук новгородського князя 

Гостомисла, на якому урвалася ди
настія новгородських князів, а мати 
Рюрика - Уміла, середульша доч
ка Гостомисла. Що зайвий раз під
тверджує невипадковість давніх іс
торичних зв' язків Древлянської і 
Новгородської земель, які відзна-
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чають серйозні й авторитетні вчені. 
Та й ім' я новгородського князя -
Гостомисл споріднене з назвою 
Гостомель, що його мало колись 
древлянське місто. 

По-новому можна поглянути те
пер і на ім'я іншого київського кня
зя - Дір. Свого часу ми спорідню
вали його із санскр. dhir "мудрий", 
зважаючи на те, що літописець на
зивав полян "мудрими й смислени
ми", що київський і галицький 
князі Ярослави мали епітет Мудрий 
і що київська Софія - теж Божест
венна Мудрість. Але в світлі сказа
ного про Рюрика можна припусти
ти, що й ім' я Дір може означати 
"Сарна, Олень", що підтверджує і 
англ. deer "сарна, олень". Оскільки 
в кельтів засвідчене плем'я раурі-пи, 
то й Дір, скорше всього, не варяг, а 
кельт. 

ХСFИІИШИ ІППВПШП 



ТАКА ЗАГАДКОВА НАЗВА - БРОВАРИ 

1. Історико-етимологічний 
екскурс 

Вровари - райцентр за 15 км 
від Ниєва, за часів Київської Русі 
поселення, назва якого невідома. 
Дехто вважає датою постання мі
ста 968 рік, коли половецький 
князь l\уря обложив Ниїв, а дав
ній переказ оповідає, що воєвода 

Претич (за князя Святослава) ко
сив траву в лузі за Дніпром, ловив 
рибу в озері й пив пиво з броваря
ми. 3 чого виходить, що Броварам 
принаймні тисяча років. 

Бровари і Ниїв нерозривно 
пов' язані, Бровари були його фор
постом і захищали підступи до ньо
го за Дніпром, Вишгород - з пів
ночі, Білгород - із заходу, а Три
пілля - з півдня. Особливість фор
посту була та, що він містився не в 
землі полян-русів, а сіверів-сіве
рян, першовитоки яких сягають 

легендарних кімерів-кімерійців 
(ТРС, 10-17). Найбільш поширена 
версія про походження назви Вро
вари пов'язує її з польським термі
ном бровар "пивовар". Проте дос
лідники не певні, що цей термін 
закріпився на тутешніх теренах, 

оскільки польський вплив тут був 
короткочасним. Та й документаль
ні джерела й історична пам' ять міс
цевої людності в останні три століт-
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тя не засвідчують тут традиції пи

воваріння. Відсутні тут і прізвища 
Бровар, Вроварнш•, Вроварець чи 
ВровареІі/'і,О, які б свідчили про зак
ріплення терміну бровар. Як на 
дослідника Броварщипи Володи
мира Гузія, тут були поширені ви
нокурні й гуральні, а давніше з ме
ду диких бджіл варили .меди. Мі
рою такого напою було провар, що 
й могло відбитися в назві Бровари, 
первісно Провари (30, 195). 

Сіверський переказ про засну
вання Броварів мовить, що нібито 
розбійники, яких називали браві 
вори, викрали собі дівчат ( сіверсь
кий звичай за Нестором-літопис
цем) і поставили кілька хат. Жін
ки вели хатнє господарство, а чо

ловіки ходили за здобиччю, через 
що нібито й назва Бравори або 
Ворвори, яку дехто переінакшуван 
на Броварі, бо ці розбійники ніби
то й варили пиво. Цю версію В.Гу
зій вважає досить правдоподіб
ною, оскільки браві вори означає 
хоробрі, славпі, а вор - хитрий, 
потайпий. Тому вислів Броварі -
браві вори, за ним, "пов'язує в єди
не ціле Броварі, що на лузі Воро
говище, назву села 3аворичі (ті, 
що живуть за вора ми) і давню лі
тописну назву Боровичі" (30, 
195). Проте таке тлумачення не 
що інше як народна етимологія, 
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яка незрозумілу назву прагне 
прив'язати до зрозумілих і суча
сних реалій. 

Дослідників дещо спантеличує, 
що "броварні" назви мають і водні 
об'єкти. Є чотири річки Бровар,.а, 

дві з яких у Переяслав-Хмель
ницькому районі Ииївщини. Заз
начимо, що історичне передмістя 
самого Переяслава називалося 
Підвар,.и, а ця назва, як побачимо 
далі, безпосередньо причетна до 
назви Бровари. Одна переяслав
ська Бровар,.а має і варіант назви 
Бровор,.а, як, до речі, й Бровари ма
ють форму Бровари. Третя Бровар
,.а - притока Смотрича на Хмель
ниччині (бас. Дністра), а ручай 
Бровар,.а - притока Будаквн (бас. 
Сули) на Полтавщині (СГУ, 70). 
Трохи заплутує ситуацію, вважає 
В.Гузій, тетіївський гідронім Бро
вар, що означує обмілину на річці 
Рось. Втім, ці Бровар,.и, як побачи
мо далі, мають дещо інше пояснен
ня, аніж назва Бровари. Дослідни
ки вказують також, що в переказах 

Полтавщини бровар,.а - вал, скіф
ський курган, і тому припускають, 

що це застаріле українське слово 
для узгірка, пагорба, підвищення, 
тим більше що давньоруське вара й 
означає "пагорб". 

Місцеві легенди й назви засвід
чують, що люди жили тут з давніх 

давен. Перекази свідчать, що тут 
були давні язичницькі капища. 
Найцікавіший і, певно, найдавні
ший - броварський переказ про 
дівчину, яка ночами співала ча-
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рівних пісень біля тумотливого 
бору при битій дорозі, в якому 
любили відпочивати подорожні, а 
коли хтось наближався, ставала 
кущем калини. Якось польський 
пан спіткнувся і його сльоза в па

ла на кущ, це зняло прокльон і з 
калини постала дівчина-красуня. 
Пан закохався в неї, вони побра
лися й заснували князівство Бро
вар. У цій оповіді, що сходить до 
сивих часів, важлива згадка про 
давнє князівство Бровар. Що ціл
ком могло відбивати історичну 
реальність, тим більше що на 
Броварщині чимало "княжих" і 
"царських" назв, наприклад, 
Княжичі, Князь-Бронь, Цареве го
родище та інших, про що далі. 
Павло Алеппський, який 1653 
року подорожував Україною, 
назву Бровари передає Буробари, 
яку й собі пояснювали то з грец. 
борборос "баговиння", то нібито з 
давньоінд. барбурамі "вода" (нас
правді санскрит такого слова не 
знає), то з південнослов. бар "мо
кре, болотисте місце", що нібито 
мала підтвердити назва Дfо,.рець 
на тій же Броварщині. Врешті
решт дослідники дійшли виснов
ку, що назва Бровари утворена від 
слова, яке означає узгірок, пагорб 
у болотистій місцевості, тим біль
ше що історичний центр міста 

справді лежить на підвищенні не
правильної форми. Тому люди й 
відбили цю особливість у назві, 
бо довкола й справді було багато 
річок, озер і боліт- іще на почат-

~шtшса rпдвпrшп 



ку ХХ ст. їх налічувалося два де
сятки. 

Оrож зі сказаного видно, що наз
ва Вровари і в джерелах, і в перека
зах не усталена - вона має різні 

форми: Бровар, Броварі, Борвори, 
Провари, Проварі (богомолець зі 
Смоленська занотував у щоденни
ку, що купив у Проварях оселед
ця). Тобто має місце, зокрема, ко

ливання початкових приголосних 

6-n. Це певне свідчення того, що 
назва Вровари для місцевої людно
сті була (чи стала) не зовсім зрозу
міла, тому вона й пристосовувала ії 

до звичніших і зрозуміліших реа

лій, від чого назва зазнавала й дея

кої видозміни. Можна припустити, 
що первісна назва міста була не 
Вровари чи Броварі, а інша, хоч і 
близька фонетично. Народна ети
мологія переосмислила давню наз
ву на зрозумілішу - Бровари, хоча 

первісно вона могла звучати Прова
ри. Тоді виходить, що назва Вровари 
перекрила й затуманила давнішу, 

іншу, але фонетично схожу назву. 
Певний натяк на це дає згадка в пе
реказі про князівство Бровар, а наз
ва князівства не могла пов'язувати
ся з пивом і пивоварінням. То що ж 
це могла бути за назва? 

2. Половецько-печенізький 
пласт на Броварщині 

Перш ніж перейти до цілковито 
нового, можливо, дещо незвично

го і несподіваного підходу до наз

ви Бровари, хочемо звернути ув а-

розділ І 

гу на кілька основоположних для 
нашого тлумачення моментів. 

Найперше, Бровари - форпост 
на підступах до 1\иєва; іншими 
такими форпостами були, як мо
вилося, Вишгород, Білгород і 
Трипілля. Ці три назви містять 
компоненти город і піль, які пер
вісно означали "укріплення, фор
теця", а з часом прибрали значен
ня "місто". Тому логічно припу
стити, що й назва Вровари мала б 
містити компонент із значенням 
"фортеця". При цьому впадає в 

око, що на Броварщині й по сусід
ству з нею чимало назв, де прози

рається компонент вар: літописне 
місто Варин,, Варовичі, Варва, 
Bapno (між Десною, Остром і "Уда
єм), Підварr;,и (історичне передмі
стя Переяслава), Пустоварівr;,а, 
Сr;,вара (давніша назва Сквири), 
Заворичі, де в 1946-1949 рр. закін
чував середню школу Петро Пе
трович Нононенко - засновник і 
директор Інституту українознав
ства. Це ж саме вар може містити 
й назва Бровари, а вар в індоіран
ських, слов'янських та інших ін
доєвропейських мовах якраз і оз
начає "укріплення, фортеця". В 
іранській "Авесті" та індійській 
"РіІ'веді" це слово має форму ва
ра, а в "Шахнаме" Фірдоусі й су
часних індійських мовах - вар, 

вони мають численні українські 
паралелі. Є праслов'янська осно
ва вар-вер "закривати, замикати", 
давньоукр. вора означає "загоро
жа, огороджене місце", воно - ее-
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мантичний двійник слова град 
(від городити, обгороджувати), 
литов. api-varas "загорожа для ху
доби", гот. warjan "захищати, охо
роняти", англ. weir "гребля, на
сип". Є низка українських термі
нів із близькою семантикою: вару
вати "оберігати, захищати", аво
рати, заворити "загородити", об
ворити "обгородити жердинами", 
вор, вір "жердяна огорожа", ворин
ня "частокіл, огорожа", варуноr> 
"захисна берегова споруда", воря
ноr> "загорожа для худоби", ворід
чиr> "обнесений огорожею квітник 
біля хати" тощо ( ЕСУМ, І 334, 
401, 426). Забороло-забрало "фор
течна стіна", завора-забора "заго
родження" (пор. Заворичі), боро
нити, бра.ма (пор. ворота). Обора 
й огорожа первісно мали форму 
об-вора і об-горожа, де префікс об 
( обі в обізнаний, обійдений) то
тожний санскр. abhi "довкола, 
довкруж, зусебіч" і лит. арі (в api
varas). Укр. обора- кошара, ого
роджене місце для худоби, де вор і 
означає "загорожа" (пор. завори
ти, обворити, обварувати "заго
родити"), а о - залишок первіс
ного ro "корови, худоба". Підтвер
джує таку думку й санскр. rотра 
"сім'я, родина, рід" (первісно "че
реда-гурт корів, худоби"), тотож
не укр. отара. 3 іншого боку, 
санскр. rошала "місце для худоби, 
корівник" - теж обора, йому то
тожне укр. r>ошара, де r>o, ro "ко
рови, худоба", а шала "приміщен
ня" (укр. зала, англ. hall, франц. 
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шале). Слово обора несе ідею кру
глоти, властиву й конфігурації 

давніх фортець-градів, прикмет

ник обороватий означає "кругля
стий". Якщо йти далі, то й укр. 
оборонити, оборона пов' язується з 
ідеєю кола, колового захисту й за
хисної споруди круглої форми. 

Прикметник оборонний і відбиває 
уявлення про укріплення для все
бічного захисту від ворожого на
паду. У санскриті vara означає "об
межений, замкнутий простір", 
"коло, круг" (СРС, 565). 
Це лише деякі з прикладів, як 

var-vor-vir відбите в давніх укра
їнських термінах. Вар-вара "укр і
плення, фортеця, місто" бачимо в 
давній назві Ужгорода - Унгвар, 
Уrравар "Угорське місто", первіс
но "Угорська фортеця". У сан
скриті иgra (хінді иgr) - "дужий, 
сильний, могутній". Тобто Унrвар
Уrравар означає "Міцна, Могутня 
фортеця". Боснійське місто Вуr>о
вар, що не так давно було на слуху 
через трагічні події в ньому, озна

чає "Бовкопіль" (пор. історичне 
грецьке Ліr>ополіс "Бовче місто"). 
У поляків вар виступає як warosz 
"мала фортеця", болгарів - варош 
"центр міста; стара (укріплена) 
частина міста", сербів варош "мі
сто". Їх дослідники споріднюють з 
індоіран. var "обносити, обгоро
джувати, захищати, боронити" 
(ЕСУМ, І 333). У такому разі Бро
вари - двоосновна назва, яку 

складають компоненти Бро+вар+и, 
де и показник множини, вар -

XCFRIKШB ІПдDПfІІП 



"фортеця", а Вро чи Про іще нале
жить з'ясувати. 

Другий важливий момент той, 
що Броварщипа перебувала в 
сфері неабиякого половець:ко-пе
ченізь:кого впливу, помітного й 
досі, особливо на топонімно-гі
дронімно-антропонімному рівні. 
А полов ці й печеніги, за найнові
тими дослідженнями, виявляють 
мовну, тож і етнічну спорідне
ність із раджпутами - індій

ськими ":козаками". Країна радж
путів- Раджастхан "Країна ца
рів" (нині штат у Північно-Захід
ній Індії) в давнину називалася 
Раджвар (пор. :князівство Вровар 
у народних переказах), де бачимо 
те ж вар "укріплення, фортеця". 
Раджпутсь:кі фортеці взагалі ча
сто мають назви з :компонентом 

вар, вжит:ковим як назва й окремо 
- Вар або Вара. Тож половці й 
печеніги постають не тюркомов
ними, як досі вважалося, а індо

арійськими народами. А індійські 
племена спрадавна жили на тере

нах Давньої України, їх тут лише 
писемно античні автори фіксують 

упродовж цілого тисячоліття, по
чинаючи з Геродота (V ст. до н.е.), 
який знає Сіндику - :країну сін
дів-індів біля Керченської прото
ки ( Боспору Кімерійського), а 
пізніші автори знають у низів'ях 

Дніпра Сіндську Скіфію. Індійсь
кий епос дає для сіндів-індів дру
гу їхню назву - сувіри, яка спо
ріднена з назвами сівери-сіверяни 

й кі.мери-кі.мерійці (ТРС, 10-17). 

розділ І ·~ч 

А Броварщипа найтіснішим чи
ном пов' язана з сіверами, самі 
Бровари розташовувалися якраз 
на сіверській землі. 

Термін раджпут сходить до 
санс:кр. раджа-путра "царський 
син, царевич", де путра "син" (пу
трі "дочка") рясно відбите в укра
їнських прізвищах Путра, Пу
тря, Путро, Путрак, Путрик, Пу
тренко, Путриченко. На Закар
патті є річка Путреда, на Київщи
ні (Васильківський р-н) - село 
Путрівка, підпорядковане селу 
Здорівка (наголошене і), :колишня 
назва якого- Черкас. А боспорсь
кі написи ще до нової ери поряд з 

індоарійцями фатея.ми-татея.ми 
знають індоарійців-керкетів, що з 
ними деякі дослідники пов' язують 
етнонім черкаси на означення ук

раїнців і назву Черкаси. До речі, 
саме Черкаський полк, за нашими 
спостереженнями, "найіндійські
ший" з усіх 16 полків "Реєстру" 
1649 року, у ньому найбільше :ко
зацьких прізвищ, які мають своїх 
індійських двійників. А інд. ра
джа й раджін "правитель, князь, 

цар" відбиті на Броварщині в наз
вах Рожни, Рожівка, Ружин і пріз
вищі Рожиновський, що його мав 
український шляхетський рід по
ловецького походження. Архівні 
дані свідчать, що Рожни в XIV ст. 
належали :князю Юрію Половцю, 
котрий згодом прибрав прізвище 
Рожиновський, яке дослідники 
вважають непрозорим і неполеню
ваним із тюркських мов, але яке 
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переконливо пояснюється з мов 

індійських. Прикметно, що в Рож

нах поширене прізвище Половк,о, 
яке, поза сумнівом, відбиває дав
ню етнічну приналежність його 
носія. Тож у назві села відбитий 
індійсько-половецький термін на 
означення правителя, князя -
радж і раджін, які через українсь

ке окання прибрали форм раж та 
рожин, відбилися в тутешніх наз
вах і прізвищах Рожиновськ,ий, Ро
жинськ,ий і Ружинськ,ий, значеннє
во тотожних українським прізви

щам Княжицьк,ий і Княжинськ,ий. 
Термін радж "правитель, князь, 

цар" у сучасних індійських мовах 
має і форму рай, що відбите і в ук
раїнських прізвищах Рай і Рай, 
Райк,о і Ройк,о, Раюк, і Роюк,, Раєв
ськ,ий і Роєвськ,ий, Райчепк,о і Рой

чепк,о, де другі прізвища в цьому 
ряду відбивають українське окан
ня, що властиве й індійським мо
вам, тому й індійці мають два варі
анти прізвища - Рай і Рай. Його, 
зокрема, мають всесвітньовідомий 
кінорежисер Сатьяджіт Рой та ав
тор першої індійської п'єси про 
Тараса Шевченка - письменник 
Монмотхо Рой. Тож українські 
Райгороди й Райгородк,и виявля
ються прямими родичами індійсь
ких назв Раджпур-Райпур, Ра
джвар-Райвар, Раджк,от-Райк,от, 

які означають "Княжа фортеця, 
1\няжград, Княжин". 
Дещо осучаснений місцевий пе

реказ мовить, що початок Брова
рам поклали 5 хат, в одній з яких 
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жив запорожець Печура. Згадка 
саме про п'ять хат і прізвище Пе
чура видаються невипадковими, 

бо можуть етосуватися назви пече
ніги, яка теж містить число "5" 
( інд. панч, тюрк. беш) і дослівно 
означає "п'ятеричні", "складені з 
п'яти (частин, родів, племен"). 
Прізвище Печура, яке й нині по
бутує на Броварщині, фонетично 
близьке до індійського воїнеького 
імені Ланчвіра (еанекр. Папчаві
ра) "П'ятикратний герой", "У кого 
мужності на п'ятьох". У самих 
Броварах і нині є прізвища з ком
понентом віра "богатир, герой"; в 
усякому разі, коли 1997 року в 
Броварській райдержадміністра
ції я брав книжку місцевого кра
єзнавця Володимира Гузія "Золо
та очеретина", то з подивом поба
чив на одному з кабінетів таблич
ку з цілком "індійським" прізви
щем Талавіра. В індійців це во
їнське ім' я, причому Талавіра -
еанекритеька форма, а в раджпу
тів воно має форми Тальвір або 
Талбір й означає "Високий герой", 
"Славний богатир". Вір або бір у 

раджпуті в (отже, і в половців) -
означує воїна, воно рясно відбите 
у козацьких прізвищах - Валвір, 
Вальвір, Валбир, Валбирепк,о, 
Вапбирепк,о, Кечбир, Шалбир тощо 
(ІТУ, 185-196). На Броварщині й 
нині побутують прізвища Ха.мбір, 
Джепджібер і Жерибор. "Слово о 
полку Ігоревім" згадує половець
кий рід шелбири, а через п'ять сто
літь після згадки його в "Слові" 
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виринає вже козацьке прізвище 

Шалбир, засвідчуючи половецьке 
походження його носія. У радж
путів теж є воїнське ім'я Шалбір 
(санскр. Шалавіра) "Списник-ге
рой" або "Богатир із роду списни
ків", де шал "спис" відбите в укра
їнських прізвищах Шалакд й Ша
ла11:, які тотожні індійським во
їнським іменам Шала11:а й Шала11: 
"Списник". Тож раджпутське ім'я 
Шалбір і українське прізвище по
ловецького походження Шалбир 
мають спільне походження і одна

кове значення, вони - етимоло

гічно тотожні. 

Значеннєвим двійником етно
німа шелбири "списники" є інший 
половецький етнонім - то.мари, 
що теж означає "списники". А віт
чизняна історія знає українську 
шляхту половецького походження 

- То.мари, яка дала низку козаць
ких ватажків - переяславський 
полковник Степан Томара, черні
гівський полковник Василь Тома
ра, наказний полковник Семен 
Томара, кошовий отаман Василь 
Тамарський-Титаревський, ди
пломата (Василь Томара - прав
нук Степана Томари) й київського 
губернатора й сенатора (Лев То
мара). 3 полтавськими поміщика
ми Томарами через переяслав· 
ських Томарів був тісно пов'яза
ний Григорій Сковорода. А найди
вовижніше те, що українські То
мари мають за Гімалаями своїх 
царських родичів - Томарів ін
дійських, представники яких у 

розділ І 

VII-ХІІ ст. були правнтелями Де
лі. А індійські Томари - вихідці 
саме з раджпутів, у них і нині є рід 
То.мари. Все це - ще одне пере
конливе свідчення спорідненості 
українських половців та індійсь
ких раджпутів - індійських "ко
заків" (детальніше про українсь
ких та індійських Томарів - у 
статті "Грузинська цариця Тамара 
і переяславський полковник То
мара"; ІТУ, 71-80). Першим чоло
віком знаменитої грузинської ца

риці був син Андрія Боголюбсько
го, внук Юрія Довгорукого й 
правнук Володимира Мономаха 
- Юрій. У жилах Андрія Боголю
бського, про якого Лаврентіїв
ський літопис під 1151 роком пи
ше, що він перейшов Дніпро біля 
Варовичів і рушив на Городок, те
кла половецька кров, матір'ю його 
і дружиною Юрія Довгорукого бу
ла половчанка. А прабабуся цари
ці Тамари - сестра половецького 
князя 1:\ончака, батька 1:\ончаків
ни, невістки оспіваного в "Слові" 
новгород-сіверського князя Ігоря, 
який і сам на три чверті половча

нин. 

Повертаючисл до числа "5" і за
порожця Печурн з броварського 
переказу, зазначимо, що число "5" 
винятково плідне в творенні ін
дійських імен, надто на означення 
богів: Папчапапа, Папчасья, Пап
чава1І:mра, Папча.му11:ха "П'ятили
кий" - бог Рудра-Шіва (чотири 
лики його дивляться на чотири 
сторони світу, а один- угору), рл-
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спо відбитий на теренах Давньої 
України, де він має імена Влес, 
Род, Мmюш, Стрибог. Ім' я Панча
мула "П'ятиосновна, П'ятикорін
на, П'ятисутня" має богиня-вої
телька Деві "Богиня", дружина 
Шіви-Рудри, яка на давньоукра
їнських теренах має імена Діва, 
Опіда, Діва-Обида (інд. Деві Апіда 
"Богиня в короні"), Обидоносиця 
"Вінценосна", Мо,.оша, Дургадеві, 
Партенос, Артеміда, Тавропола, а 
давнє поклоніння їй рясно відби
ли численні "дівині" й "дівочі" 
назви по всій Україні. Неодмін
ним атрибутом Рудри-Шіви та йо
го войовничої дружини Деві-Діви 
є тризубець. Саме їм та ще Вішну, 
Крішні й Місяцю-Чандрі найбіль
ше поклонялися раджпути, отже, й 

половці і печеніги. Імена Панчаба
на, Панчашара, Панчешу "П'яти
стріляй" має індійський бог ко
хання Кама, син Вішну й Лакшмі, 
яка тотожна балтійській Лай.ме і 
слов'янській Ладі. 

Відбите санскр. панча "п'ять" і 
в назвах: була давня країна Пан
чала "П'ятерична"; як свідчать 
джерела, ядро панчалів складало 
плем'я ,.уру (інакше ,.ріві), згаду
ване ще в "РіІ'веді". Саме з панча
лів походила Драупаді, спільна 
дружина п'ятьох братів-пандавів, 
героїв "Махабгарати", Ім' я Драу
паді означає "Друпадина, Дочка 
Друпади", де Друпада - давній 
цар, інше ім' я якого Сау.ма,., Сав
.ма,. "Син Сома ки", бо предком 
його був цар Сома,., теж згадува-
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ний у ведах. Через три тисячоліт
тя прізвище Сома,. засвідчують 
козацькі реєстри, а ім' я Сав.ма,. 
має вихованець боспорського ца
ря Перісада, що в 11 ст. до н.е. пов
став проти свого вихователя і не
надовго захопив владу на Боспо
рі. Давньоіндійські джерела зна
ють озеро Панчапеара "П'ять ап
сар" (індійські апсари - це 
слов'янські русалки) й річку Пан
чадгара "П'ятиструмкова, П'яти
потічна", а на Київщині (Миро
нівський р-н) є гідронім П'яти
річ,.а. Назву Ланчаваті "П'ят
виця" мала частина священного 
лісу Дандака, де перебували у 
вигнанні Рама й Сіта, герої давньо
індійської епічної поеми "Рамая
на", а квітуче місто Данда,.а за
свідчують у 1\риму 11-IV ст. ан
тичні автори Птолемей і Амміан 
Марцеллін. 

Та найбільше відомий Пенджаб 
(перс. panj "5"+аЬ "вода, ріка"), 
санскритська назва якого Панча
нада "П'ятиріччя". Саме з Пен
джабу, каже "Велесова книга", ру
шили слов'янські племена на за
хід, до 1\арпат, перед цим приніс
ши в пожертву білого коня, тобто 
здійснивши ведійський царський 
обряд ашва.медгу - жертвоприно
син коня ( санскр. тedha й укр. 
.мзда тотожні). Назву Пенджаб 
творять 5 великих річок, назви 
яких мають українські паралелі: 
Шатадру "Стобіжна" - значеннє
вий двійник назви Стоход ( прито
ка Прип'яті), з назвою Джела.м 
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споріднена річка Джальман у 
Криму (інд. джаль "вода", яке вба
чають і в назві Джаліта-Ялта), з 
назвою/раваті "Іравиця" виявля
ють спорідненість українські гі
дроніми Ірпінь, Ірдинь, /р~лія і чо
ловіче ім' я /раваді в боспорському 
написі ІІІ ст. Назву Чандрабгаrа 
складають річки Чандра і Бгаrа 
(хінді Бгаr), назви яких спорідне
ні з українськими Бог, Буг і Шан
дра (річка й село біля Миронівки 
на Київщині). 3 іншого боку, й 
над у назві Панчанад відбите в ук
раїнських гідронімах: озеро Ладо
ве біля літописного села Шелвов у 
Києві, озеро Над~ів на Київщині, 
річкиНадвай Надюн~а у басейні 
Дніпра. Ці назви споріднені з паdі 
"ріка, потік" у назвах індійських 
річок: Маханаді "Велика ріка", 
Деванаді "Божественна ріка", 
Крішнанаді "Чорна (Красна) рі
ка", Наrанаді "Зміїна ріка", Брах
манаді "Ріка Брахми", Дадгінаді 
"Сирна ріка" тощо. Сюди ж долу
чається і Недра- річка на Черні
гівщині, де й річка Одра, а обидві 
назви означають "Повновода". 

Число "5", як ніяке інше, рясно 
відбите в Україні, і на Київщині 
також. П'ятихат~а й П'ятиріч~а 
є в Миронівському районі (де й 
Шандра), П'ятихат~и є в Криму 
й на Дніпропетровщині (їх узагалі 
в Україні півтора десятка), річки 
П'ятигір~а, П'ят~а, П'ята, П'ят
на, П'ятиць~а, Беш-Байра~, Беш
тере~, Беш~а, Бешівсь~а (тюрк. 
беш "п'ять")- у цих та інших аре-
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алах України. Є підстави гадати, 
що й річкова назва Панти~ап у 
Геродота тотожна назві Панджаб, 
а столиця Боспорського царства 
Панти~апей (нинішня Керч) оз
начає "П'ятигорськ" (тюрк. Беш
тау "П'ять гір"). П'ятигори (ко
лишнє Триножин) - село в Тетіїв
ському районі на Київщині, йому 
підпорядковане село Одайпіль, ці
каве тим, що має в Індії свого 
двійника - раджпутське місто 
Удайпур: піль і пур у цих назвах 
тотожні й означають "місто", пер
вісно "укріплення, фортеця". У 
раджпутін побутує ім'я Удай, в Ін
дії є Удайrірі "Удай-гора", а в Ук
раїні - Удай-рі~а. Одайпіль і Те
тіїв входили до володінь українсь
кої шляхти половецького похо
дження, назву Тетіїв народні пе
рекази пов' язують з половецьким 
князем Тетієм, якого згадують лі
тописи під 1185 роком (ТСУ, 351). 
Боспорські написи lV ст. до н.е. з 
Сіндики біля Боспору Кімерійсь
кого (Керченська протока) зна
ють індоарійське плем'я фатеї
татеї. А в нижній течії Інду-Сін
ду (вже в історичній Індії) поряд 
із сіндами жили тхатти, столи
цею Нижнього Сінду була Тхат
та - нині місто Татта в Пакис
тані (ЗП, 144), а всі вони, у тако
му разі, безпосередньо дотичні до 
назви Тетіїв. Пов' язування назви 
Тетіїв з половецьким князем Те
тіє.м навряд чи випадкове, воно 
цілком могло мати історичне під

грунтя. 
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3. Інші давньоукраїнські 

мовні факти 

Отож вара-вар означає "фор
теця", "укріплене, огороджене 
місце". В "Авесті" Вара - оби
тель, прихисток для людей і худо
би під час ворожих нападів і сти
хійних лих, її збудував Йіма, пер
ший земний цар за дорученням 
Ахурамазди - зороастрійського 
божества, тотожного слов'янсько
му Дажбогу та індійсмюму Бару
ні. Авестійську Ва ру обносили три 
кругові вали, її розміри від центру 
навсібіч - один "кінський гін" 
(Авеста, 78-81; ЗМ, 460). Колова 
забудова властива й Трипіллю: усі 
15 протоміст, найбільших у Європі 
поселень мідно-кам'яного віку, 
мають колово-радіальний прин
цип - відзначає Вікентій Хвойка. 
Найбільше в світі Тальянківське 
поселення з усіма його 2700 будів
лями розташоване по чотирьох 

еліпсах. Іранському vara-var від
повідає ведійське риrа-риr, тотож
не українському піль у назвах на
селених пунктів, хоч і раджпути 

добре знають термін вара-вар, як 
це засвідчує давня назва їхньої 
країни - Раджвар (нині Раджас
тхан) і те, що він частий у назвах 
їхніх фортець. Індійська міфоло
гія знає місто, обнесене трьома ко
лами мурів (залізним, срібним і 
золотим) - Тріпуру "Тримісто", а 
назва ця тотожна назві Трипілля 
(та й слово вал споріднене з індо
іран. вара, вар, як і англ. wall "сті-
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на, мур"). У сучасній Індії є штат 
Тріпура, на Близькому Сході - мі
сто Тріполі, нинішня столиця Лі
вії. Обидві ці назви - етимологіч
ні двійники назви Трипілля. Із по
казовим трикутником Тріпура
Трипілля- Тріполі стає поряд не 
менш показовий інший індійсько
українсько-близькосхідний три
кутник: Халіюппа-Хараппа -
Халеп 'я -Алеппо-Халеб. 

Отож літописний Варин (у Сло
ваччині є сучасне місто Variп) -
історичне місто в Переяславській 
землі, назву якого виводили то від 
ворон "чорний", то від фінського 
ваара "пагорб, гора" (ЕСЛ, 29), 
насправді означає "Фортечин, 
Фортечне". Синонімом до завор у 
назві Заворичі є заруб "засіка", 
"загорожа", "укріплення з повале
них дерев" і "кошара для худоби". 
Історичне місто Заруб відоме в Ки
ївській землі на правому березі 
Дніпра, біля колишнього села За
рубинці на Канівщипі (ЕСЛ, 60-
61). Компонент бор в укр. забора 
"загорожа, гребля", забороло 
"міська стіна", "паркан на міській 
стіні", старослов. забрало "стіна 
фортеці" елівставляли з нім. bara 
"огороджена земля" та bar "огоро
жа, перепона" (звідки й бар'єр), 
хоча бачимо, що про запозичення 
його українською не може йтися 
(ЕСУМ, 11 214). Забора семантич
но відповідає слову загорожа, тоб
то бора-бор значеннєво тотожне го
род-горож- від городити. В Укра
їні багато топонімів з город і горо-



до~ (Вілгород~а. Вишгород, Звени
город, Івангород, Миргород, Райго
род, Са.чгородо~), а в Індії - з garh 
(Кішапtарх, Ра.чtарх, Tapatapx, 
Чапдіtарх), яке теж означає "укрі
плене місце, фортеця, місто". У 
цьому переліку раджпутське Ta
patapx "Зірка-фортеця" - семан
тичний двійник української Тара
щі на Київщині, де -ща, як і -ще 
(селище, городище, ~апище, цер
~вище, урвище) і -щипа (Київщи
на, Львівщина, Чер~ащипа) спо
ріднені з санскр. stha, sthana "міс
це, місцевість, край" і водночас 
"фортеця" (від дієслівної основи 
stha "стояти"). 

Назва Пустоварів~а (село на 
Сквирщині, біля якого виявлено 
поселення ранньослов' янеької 
черняхівської куJІьтури) має пер
вісну форму Пустовар, де вар те 
ж "укріплення, фортеця". В ін
дійських мовах пушті - "сила, 
міць", тобто Пуштівар означає 
"Міцна, Могутня фортеця", яка 
на слов'янському грунті законо
мірно прибрала форми Пустовар. 
Пустовар-Пустовара - семан
тичний двійник назви с".вира
с~вара, яка теж означає "Могут
ня фортеця". Пу сто в Пустова
рів~а наявне і в назві Пустовіти
Пустовійти біля Миронівки на 
Київщині, де розкопані кургани 
кочовиків Х-ХІІ ст., найімовірні
ше, половців, бо ареал по лінії 
Сквира-Фастів позначений від
чутним половецьким впливом. 

Українське прізвище Пустовіт-
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Пустовійт-Пустовойт- семан
тичний двійник іранського імені 
Пуштепап-Поштебап "Дужий 
воїн, Могутній захисник": перші 
компоненти в них мають спільне 
походження й однакове значен
ня, а другі (війт і пап-бап) то
тожні значеннєво. 

Назву С~вира-С~вара "Могутня 
фортеця" складають компоненти 
с~+вара, де с/'і, - стягнена форма 
індоіран. ша~-са/'і, "дужий, могут
ній", яке належить до високоста
тусної лексики й творить в індо
іранських мовах винятково важли
ві етноніми, імена, назви й со

ціальні терміни (ІТУ, 372-392). У 
назвах фортець воно якісно ха
рактеризує її, засвідчуючи могут
ність, непохитність, нездолан

ність, тому словосполучення мо
гутня фортеця таке природне й 
широковживане. Козацьке пріз
вище ш~вира тотожне індійсько
му воїнському імені ша~віра 
( санскр. Ша/'і,авіра, хі нді Ша~вір
Са~вір, пенджабське й раджпутсь
ке Ша~бір-Са/'і,бір) "Могутній ге
рой, Дужий богатир". Місто Са~ов 
було в Переяславській землі: літо
пис під 1101 роком повідомляє, що 
руські князі біля Сакова підписа
ли мирну угоду з половцями 

(НДГ, 152; ЕСЛ, 128-129). І назва 
Са/'і,ов споріднена з індоіран. шаІ'і,
са~ "могти, бути сильним, могут
нім", від якого утворений етнонім 
ша/'і,и-са/'і,и "скіфи", дослівно "ду
жі, могутні" (са/'і,и- іранська наз
ва скіфів, ша~и - індійська), у 
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зв' язку з чим привертає увагу ет
нонім .могути в "Слові". Тож наз
ва са.",ов-са.",ів тлумачиться як 
"Могутів", що якнайкраще підхо
дить для означення укріплення
фортеці. У боспорських паписах 
ІІІ ст. засвідчене чоловіче ім'я 
Са.",дей "Могутній бог" (ІТУ, 133-
135), синонім його - ім'я Вало
дей, неодноразово відбите в бос
порських написах, яке через по

над тисячоліття відбите в реєстрах 
як козацькі прізвища Волудей і 
Вілдей (ІТУ, 106-109). В індійсь
кій міфології ім'я Вальдев має 
старший брат Крішни, землеро
бське божество, атрибут якого -
рало, плуг. Інше ім' я Бальдева -
Вальвір "Могутній герой" і собі 
відбите в запорозьких козаків і су
часних українців як прізвища 
Валвір, Вальвір, Валбир і Валби
реп.",о (ІТУ, 185-196). У раджпу
тів, як і в половців, це ім' я теж має 
дві форми - Валвір і Валбір. Крім 
ТОГО Са/1, ЯК За/1, баЧИМО В імені ПО
ЛОВеЦЬКОГО князя - Гза.",-Кза.",, 
яке, в свою чергу, тотожне укра

їнському прізвищу Коза.", (у запо
рожців було й ім'я Коза.",) і винят
ково важливому для вітчизняної 
історії терміну /'і,ОЗа/1,. Прикметно, 
що ім' я Госа.", засвідчене в боспор
ських паписах ІІІ ст. саме з Сінди
ки біля Керченської протоки, за 
понад тисячоліття до постання ко
заччини (ІТУ, 83-89). 

Назва с.",вара співвідноситься з 
санскр. ша.",вара й хінді са.",вар 

"бик" (досл. "дужий самець"), яке 
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водночас означає і "оплот, опора, 
фортеця", так само як укр. би.", оз
начає і мостову опору. І в такому 
разі водні назви на с.",вар-С.",вир 
стають в один ряд із численними 
"тваринними" гідронімами типу 
Рось, Рось.",а, Росава-Русава, Ви",, 
Самець, Вепр, Кабан, Жеребець то
що. Бик у давніх уявленнях -
опора світу й захисник арти-дгар-

• ' u • 
ми, вш пов язании 1 з водою, воло-

гою, дощем - запорукою достатку 

й благополуччя. А вода у санскри
ті- вара, варі. На означення Дні
пра зафіксовані назви Вар, Варо.м 
і Варух, які вважаються пече
нізькими й гуннськими. Слово 
ша.",вара, з якого й постала назва 
Сквара-Сквира може означати і 
"Могутній бик", "Могутня фор
теця", а щодо річки - "Могутня 
вода", "Могутня ріка". 

Ареал Сквири тісно пов' язаний 
із фортецями, замками, укріплен

нями й системою Надроських обо
ронних валів. Тому цілком при
родно, що назва с.",вира-С.",вара, як 
і Бровари, містить компонент вара
вар із значенням "укріплення, 
фортеця, замок". с.",вара-С.",вира 
"Сильна, Могутня фортеця" на те
ренах України має свого двійника, 
бо одна з шести печенізьких фор
тець на Дністрі, що їх називає Ко
стянтин Багрянородний (Х ст.), 
має назву Са.",а.",ата. Ката (спо
ріднене з укр. хата) й вара тут -
семантичні двійники з однаковим 
значенням "фортеця". А Са.",а й с.", 
мають спільне походження й одна-
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кове значення - "дужий, силь-
... о ... " 

НИИ, МОrутНІИ • 

За літописом, 1094 року великий 
князь Святополк 11 Ізяславович 
побрався з дочкою половецького 
князя Туrоркана і подарував тестеві 
тутешні землі. Тож подальша істо
рія Сквирщини (XIV-XVI ст.), як 
і Броварщини, пов'язана з родом 
князів "половців зі Сквири" Ро
жиновсь~их. Збірне означення ук
раїнської шляхти половецького 
походження - Рожиновсь,.і, як 
уже зазначалося, з тюркських мов 

не пояснюється, зате пояснюється 

з індійського раджін "правитель, 
князь, цар", яке через українську 
форму рожин дало життя прізви
щам Рожинсь~ий, Ружинсь,.ий і 
Рожиновсь~ий, які значеннево від
повідають українським прізви
щам Княжиць~ий і Княжинсь~ий. 
Важливий індійсько-половець
кий соціальний термін радж-ра
джін (укр. рож-рожин) відбитий у 
назвах Броварщипи - Рожни, 
Рожнів, Рожів~а, Ружин. А в ареа
лі Сквири маємо Царів Яр (Царе
ве), Цареве городище (за 2 км від 
Рожів~и на Броварщині), Княжи
чі, Княже городище. Пагорби на 
Десні біля Рожнів і досі називають 
то Половець~і. то Княжі (ЗО, 299). 

4. То що ж означає Бровари? 

Зважаючи, що Броварщипа -
ареал із відчутним печенізько-по

ловецьким впливом, а половці й 

печеніги мовно й етнічно спорід-
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нені з раджпута.ми - індійськи

ми "козаками", доцільно пошука
ти індійської паралелі і до першо
го компонента в назві Бровари, 

тобто Вро або Про, оскільки щодо 
Броварів засвідчені усні й писемні 
форми Провари й Проварі, а ко
зацький "Реєстр" 1649 року у 
складі Київського полку знає Вра
варсь.,.у і Преварсь~у сотні. Крім 

того, в різних полках засвідчені й 
козацькі прізвища Превара, Пре
варсь,.ий і Преварчен.,.о, особливо 
цікаві саме у зв'язку з назвою Вро
вари. Бо прізвище Преварсь~ий, 
зокрема, найімовірніше засвідчує, 

що його носій походив з міста Пре
вар, бо українські прізвища на -сь
~ий найчастіше мають прив' язку 

до якогось конкретного населено

го пункту (пор. Чер~ась~ий, Капів
сь~ий-Каневсь~ий, Чигринсь~ий
Чигиринсь~ий, Олевсь,.ий, Су.мсь~а 
тощо). 

Тому особливу увагу привертає 
санскр. pravara (хінді pravar), де й 
наявне вже знайоме нам вара-вар 
"укріплення, фортеця", а пра -
префікс, який посилює значення 
основного слова, тотожний укра

їнському орефіксу пре в словах 
преславний, премудрий, пре~рас
ний, пречудовий. Отож назва Пра
вара означає "Сильна, Міцна, Мо
гутня фортеця". З часом ця назва 
стала малозрозумілою, почала по
в' язуватнея із більш зрозумілим і 
звичним словом, через що, при

родно, зазнала переосмислення та 

деякої фонетичної видозміни й 
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прибрала остаточної форми Брова
ри. Так що, найімовірніше, назва 
Бровари- пізніше переосмислен

ня і трансформація давнішої наз
ви Правари чи Превари "Міцне ук
ріплення", "Могутня фортеця", 
що цілком у дусі довколишніх 
назв - Варип, Варва, Bapno, Під
вар.".и, Варовичі, Заворичі, Пусто
варів.".а, с.".вара-С.".вира. Тому, 
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очевидно, не варто казати про Бро
вари, що за Київської Русі на його 
місці було поселення, назва якого 
невідома, а доцільніше казати, що 
давнішою формою назви Бровари 
було Правари чи Превари, що оз
начає "Могутня фортеця". 

І тоді Преварам-Праварам-Бро
варам не триста, а щонайменше 

тисяча років. 
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СКІФИ-СКОЛОТИ ІІХНQt ПЕРШОЦАР 
КОЛАКСАИ 

1. Скіфське Кола й індійське 
Kula 

Геродот у V ст. до н.е. серед 
кількох версій про походження 
скіфів подає і ту, яка, за словами 
історика, належить самим скіфам. 

На пустельній доти землі від Зевса 
й дочки ріки Бористеп (давня 
назва Дніпра) народилася перша 
людина - Таргітай. Троє його си
пів - Apnol'icaй, ЛіnоІ'ісай і КоддІ'і
сай - стали родоначальниками 
скіфських племен. Але першим 
царем і засновником династії 
скіфських царів став наймолод
ший із братів, Колаксай. Бо тільки 
йому далися до рук магічні дари, 
які впали з неба - золоті чаша, 
сокира, плуг і ярмо. Як пише Ге
родот, усі разом скіфи називають
ся сІ'іолоти, за іменем свого пер
шого царя, Колаксая. Скіфами ж 
їх назвали греки (lV, 181). 
Отож виходить, що СІ'іолоти -

самоназва скіфів і суто скіфське 
слово. Крім того, легенда ця має 
ще кілька цікавих моментів. І тут, 
як і в літописній легенді про по
лянських князів Кия, Щека й Хо
рива та вірменській легенді про 

князів Куара, Мелтел і Хореана з 
області Палунь, фігурують троє 
братів. І тут, як і в міфі про трьох 
синів царя Ялті від дружини-
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кшатрійки Шарміштхи (ТРС, 51-
57) престол дістається наймолод
шому з братів. Показово й те, що 
магічні дари, впалі з неба, засвід
чують те, що скіфське суспільство 

мало чотиристановий поділ, як і 
давньоіндійське суспільство; біль
ше того, символіка небесних дарів 
легко витлумачується на індійсь
кому грунті: чаша символізує жер
ців-брахманів, сокира - воїнів
кшатріїв, плуг - хліборобів-вай
ш'їв, ярмо - шудрів-общинників, 
залежних від трьох вищих станів. 
І якщо судити з того, що всі чоти
ри індійські терміни на означення 
цих станів відбиті в українських 
прізвищах, то напрошується ло
гічний висновок: чотири-становий 
поділ суспільства знали й предки 
сучасних українців. 

Вкрай важливе повідомлення 
"батька історії" Геродота про те, 
що скіфи називаються сІ'іолоти за 
іменем свого першого царя - Ко
лаІ'ісая, слід розуміти так, що ет
нонім сІ'іолоти й ім' я КолаІ'ісай -
споріднені й сходять до спільного 

кореня. І справді, в обох словах 
наявний спільний компонент УіОЛ. 
На думку академіка М. Я. Марра, 
яку підтримує відомий іраніст і 
скіфолог В.І.Абаєв, criiфu й споло
ти - два різновиди однієї назви, 
що мають спільне походження й 
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однакове значення (ДИЯ, 363-
364). Проте всі намагання визна
чити, що саме означає цей компо
нент, виявилися невдалими. І 
врешті-решт дослідники дійшли 
невтішного висновку, що засоба
ми іранських мов (а скіфів відно
сять до іраномонних племен) 
значну частину "варварських" 
імен і назв з Північного Причор
номор'я, серед них етнонім стило
ти й ім' я Кола-".сай, пояснити не
можливо. Щоправда, В.І.Абаєв, хоч 
і не категорично, спробував виве
сти ім'я Кола-".сай з іран. Хвар
хшая "Сонце-цар" (Там же). Про
те через численні застереження та 
обумовлення це тлумачення втра
чає переконливість і вірогідність, 
хоча, мабуть, не варто й катего
рично заперечувати, що ім' я Ко
ла-".сай може мати певний стосу

нок до Сонця. Бо племінний вата
жок, пізніший цар, був у давні ча
си і воєначальником, і жерцем 

водночас, який через пожертву 
поєднував Землю й Небо, світ лю
дей зі світом богів і його часто по
рівнювали, а то й ототожнювали з 

Сонцем. Втім, дослідники більш
менш одностайні в тому, що еле

мент -".ол в етнонімі й імені -
якийсь украй важливий термін у 
давньої людності Північного Над
чорномор' я, може, навіть і доскіф
ського. 

Індійці добре знали скіфів, 
яких вони називали ша-".u (в іран
ців -- ca-".u). Шаки, як і бактрійці 
та явани (греки-іонійці), брали 
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участь у війні, описаній у "Махаб
гараті", що спалахнула між двома 
братніми родами -- пандавів і -".ау
равів. Причому шаки-скіфи ви
ступали на боці саме кауравів, 
яких підтримували сінди й сувіри, 

засвідчені й на терені України, а 
ще ядави, тотожні літописним 
ятвягам. Rауравів підтримував і 
Баладева, старший брат Rрішни 
по батькові, хоча сам Rрішна ви
ступав на боці пандавів. Цю подію 
деякі індійські джерела відносять 
до надзвичайно давніх часів: при
наймні відомий Айхольський на
пис, знайдений у незавершеному 
джайнському храмі й датований 
634-635 рр., повідомляє, що на 556 
рік ери Шака (відповідає 634 ро
кові нової ери) минуло 3735 років 
від війни, описаної в "Махабгара
ті" і що саме з цієї події почалася 
нова епоха -- Rаліюга, Залізний 
вік, у якій ми зараз і живемо. Тоб
то ця знаменна подія -- війна в 

"Махабгараті"-- сталася п'ять ти
сячоліть тому. А ера Шака, тобто 
Скіфська ера, веде своє літочи
слення з 15 березня 78 року нової 
ери. Особливість її та, що відлік 
часу починається зі сходу сонця, а 
Новий рік відзначається 12 квітня 
з відхиленням на два -три дні в той 
чи інший бік. Особливо пошире
ний цей календар сьогодні на пів
дні Індії, в дравідомовних народів 
і називається Ша-".а-са.мват (Ша
-".а-са.мбат). 

Зі скіфами виявляє зв' язок і 
"Рамаяна", бо Rайкеї, наймолод-
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ша й найулюбленіша дружина ца
ря Дашаратхи ("Десять коліс
ниць"), батька Рами, походила, на 
думку дослідників, зі скіфського 
племені кекаїв, про що свідчить і 
її ім'я, яке дослівно означає "Rе
кайка, 3 (племені) кекаїв". Саме 
через Rайкеї, як мовить ця давньо
індійська епічна поема, Рама і йо
го красуня-дружина Сіта мусили 
піти в лісове вигнання на довгі 14 
років. Так що індійський матері
ал, поза сумнівом, може пролити 

певне світло і на етнонім с~олоти, 
і на ім' я Кола~сай. 
У цьому плані привертають ува

гу сучасні індійські чоловічі імена, 

з компонентом ~уль ( санскр. kula), 
який напрочуд перегукується з 
Кола- в імені Кола~сай: Кульбгу
шап, Кульвапт, Кульвір, Кульд
гар, Кульдев, Кульдіп, Кульпап
дап, санскритська форма яких 
Kulabhushana, Kulavant, Kulavi
ra, Kuladhara, Kuladeva, Kuladi
pa, Kulanandana. І якщо значен
ня скіфського Кола невідоме, то 
значення санскритеького ~ула 

цілком прозоре- "сім'я, родина, 
рід" (СРС, 167). І, таким чином, 
наведені імена означають: Кульб
гушап "Окраса роду", Кульвапт 
"Родовитий, Знатний", Кульвір "Ге
рой роду", Кульдгар "Опора роду", 
Кульдев "Божество роду", Кульдіп 
"Світильник роду", Кульпапдан 
"Втіха роду" (HN, 214-215). 

Верховне божество Шіва має 
епітети Кулеша й Кулешвара, які 
в сучасних формах Кулеш і Ку-
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лешвар побутують як чоловічі 
імена - обидва імені означають 
"Бог-Божество-Владика роду". Ін
дійська історія знає царя на ім'я 
Кульше~хар "Корона-Вінець ро
ду", який заради служіння богові 
та улюбленого віршописання зрік
ся престолу й прославився як по

ет і увійшов у давні поетичні ан
тології. 

Входить санскр. kula й хінді kul 
у географічні назви: Кульгірі, Ку
ладрі, Кульпарвата, Кулачала, 
Кульшайла - синоніми на озна
чення головного гірського ланцю

га в Індії, що його складають сім 
гірських хребтів; всі ці назви озна
чають "Родина гір". "Баю-пура
на", давньоіндійська писемна па
м' ятка, згадує країну Кулья, досл. 
"Благородна, Високородна, Родо
вита". 

2. Деякі санскритські терміни 
й імена з kula "рід" 

Санскр. kula має до двох десят
ків значень: "череда, табун, отара, 
rурт,рій,зграя,багато,натовп,ро-. . ' 
дина, рщ, с1м я, знатна родина, 

знатний рід, спілка, оселя, дім" 
(СРС, 167). Воно входить насам
перед у важливі соціальні терміни 
й поняття, пов'язані з родиною, 
родом, родоводом, родовитістю, 

знатністю: 
kula-vridha, kula-kara, kula

karta "родоначальник, засновник 
роду", kula-purvaga "предок", ku
la-shreshthin "ватажок роду", ku-
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la-jata "родовитий", kиla-naтa 
"родове ім' я, родовий титул", kиla
vrata "родинний звичай", kиla
dharтa "родові-родинні звичаї, 
традиції", kиla-chihna "родовий 
герб", kиla-shastra "родинні-родо
ві книги", kиla-santati "продов
ження роду", kиla-тarga "шлях 
роду", kиla-tantи "останній з ро
ду", kиla-тaryada "родинна 
честь", kиla-kalanka, kиla-kanta
ka "ганьбитель, губитель роду", 
kиl-anta-karana "нищення роду", 
kиla-vipra, kиl-acharya "родинний 
жрець, знавець сімейного родово
ду", kиla-devata "родинне, родове 
божество", kиla-vidya "родові, ро
динні знання" (СРС, 167-168). 

Слід зазначити, що деякі з наве
дених термінів виявляють зв' язок 
з Україною і українською мовою: 
поряд із терміном kиla-devata "ро
динне, родове божество" є і термін 
graтa-devata "божество села", де 
graтa "село" споріднене з укр. 
гро.мада, а цей термін якраз і озна

чував давню українську сільську 
общину. Термін shastra (шастра) 
в kиla-shastra "родинні, родові 

,, ' u 

книги засвщчении на теренах 

Давньої України ще в ІІІ ст. до н.е. 
у так званій Херсопесь,;,ій присязі; 
у ній таври-руси, жителі Херсоне
са Таврійського (літописний Кор
супь, звідки князь Володимир 
приніс до Києва християнство), 
клянуться "оберігати від еллінів і 
варварів састер", тобто шаетри -
свої священні книги. Термін kиla
vidya "родові, родинні знання", де 

Степан НАЛИВАЙКО 

vidya "відання, знання", спорідне
не з укр. відати (санскр. vidate) і з 
терміном веди "священні знання", 
які й складали основу шастр -
священних книг. "Велесова кни
га" (ІХ ст.) знає термін тривіди 
( санскр. triveda) "три веди", який 
незаперечно засвідчує, що предки 
сучасних українців знали веди, 
отже, й шастри, і що давньоукра

їнська пам'ятка пише про надзви
чайно давні часи, коли для старо
давніх індійців та українців кано
нічними були саме три веди, бо че
тверта ("Атхарваведа") долучила
ся пізніше, через що поряд із тер
міном тріведа "три веди" постав і 
термін чатурведа "чотири веди". 
Тобто "Велесова книга" містить 
подієві пласти, які сходять іще до 

ведійсько-кімерійсько-трипільсь
ких часів. 

Санскр. vidya "відання, знан
ня" входить в індійські чоловічі 
імена - ім' я з цим компонентом 
має, зокрема, колишній посол Ін
дії в Україні Відьябгушап Соні; са
ме ім'я Відьябгушап означає "Ок
раса знань", тобто "Мудрий", де 
санскр. bhиshan (пор. українські 
прізвища Бушап, Бушаr;,) - "ок
раса, оздоба". Симптоматично, що 
резиденція індійських послів у 
Києві знаходиться на вулиці Яро
славів Вал, біля пам'ятника вели
кому київському князю Ярославу 
Мудро.му. Поряд із пам'ятником
Золоті Ворота, а прізвище посла 
- Coni сходить до санскр. sona 
"золото". Ярослав Мудрий звів 
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Святу Софію, що символізує боже
ственну мудрість, біля місця похо
вання київського князя Діра, а 
ім' я Дгір і нині побутує в індійців 
й означає "Мудрий". Першим по
слом Індії в Україні був Судгір 
Дев ре, а ім' я Судгір, яке теж має 
компонент дгір, означає "Прему
дрий". В індійській міфології ім' я 
Дгір "Мудрий" має наставник бо
гів Брихаспаті. Моя перекладаць
ка діяльність почалася з віршів ві
домого індійського поета Б га
ратбгушана Аrраваля, де ім' я Бга
рат-бгушан означає "Окраса Ін
дії", а санскр. Бгарата, хінді Бга
рат - суто індійська назва краї

ни, яку ми сьогодні називаємо Ін
дія. 
У мові хінді kul так само має 

значення "родина, рід, плем'я, 
стан, верства, дім, оселя", а ще 
"каста, спілка (наприклад, торгов
ців)". Kula- надзвичайно важли
вий і давній термін, уживаний іще 
в "Рігведі" на означення великої 

о •• • , .. 

патршрхальн01 с1м 1, яку очолю-
вав kulapati ( санскр.), kulpati 
(хінді). У деяких випадках термі
ни з kula осучаснилися й прибра
ли нових значень, як-от kula-pati, 
kul-adhipati, kul-adhyaksha, які в 
санскриті означали "ватажок
вождь роду-родини", а стали озна
чати "ректор, проректор універси
тету'', kula-bhumi, первісно "зе
мля-терени роду", у формі kul
bhumi стало означати "універси
тетське містечко", а kula-vansha
ja "народжений у знатній сім'ї" 
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прибрало форми kul-vansh-ja і 
значення "аристократ", kulika, 
первісно "глава роду-родини", у 
формі kulik (пор. укр. прізвище 
Кули".) стало означати "цеховий 
староста" або "знатний ремісник", 
kulaka "члени роду-родини" у 
формі kulak стало означати "на
бір, комплект" (з ним, очевидно, 
споріднене укр. ".ула".), kulin -
назва найбільш шанованої брах
манської касти прибрало значен
ня "племінний (щодо худоби)" то
що (ХРС І, 380-381). 
В "Артхашастрі" - трактаті про 

мистецтво політики й управління 
державою, датованому lV ст. до 
н.е., тобто часом, коли скіфи-шаки 
були в розповні величі й слави, 
термін kula має широку амплітуду 
значень: "сім'я, община, громада, 

о ' • • ." 

рщ, плем я, шдроздш племею , 
він творить складні слова із зна
ченням спорідненості, походжен
ня, родовитості й знатності. При
чому впадає в око, що коли йдеть
ся про походження, то воно з цим 

терміном неодмінно високе, благо
родне, а то й царське (ПСС, 143-
144). Та й у санскриті одне із зна
чень kula- "царська родина", а з 
деякими суфіксамн - "царсько
родний", "приналежний до царсь
кої сім'ї": kulastri, kulavadhu, ku
lakanya, kuladuhita "високород
на -знатна жінка-дівчина", де 
санскр. stri "жінка" споріднене з 
укр. сестра, duhita, duhitar - з 
укр. доч".а (пор. давнє дщерь), 
vadhu (від санскритеької основи 
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vah- "вести, приводити"), яке оз
начає і "наречена" - з укр. ведена 
"наречена", рос. води.мая, укр. не
вістх:а й рос. невеста, kиlapиtra 
"шляхетний юнак" (досл. "син ро
ду"), причому санскр. pиtra "син" 
(pиtri "дочка") відбите в українсь
ких прізвищах (Путра, Путря, 
Путро, Путрах:, Путрих:, Путрен
х:о, Путриченх:о) й назвах (село 
Путрівх:а на Київщині й річка Пу
треда на Закарпатті), kиlik "вихо
дець із знатного роду", kиlin, kиli
na "родовитий, знатний" (СРС, 
167-168). Останнім терміном оз
начуються найбільш шановані 
брахманські родини в Бенгалії. За 
переказами, колись цар Баллала
сева одібрав найавторитетніші 
брахманські родини й означив їх 
терміном kиlina "високородні". Ці 
родини зберігали свій високий 
статус доти, доки одружувалися в 

межах своєї касти. Якщо ж брах
ман одружувався з дівчиною ін
шого стану, то втрачав свій статус 

на одне наступне покоління. Це 
призвело до неабиякого замішан
ня серед бенгальських брахманів, 
бо всі прагнули віддавати дочок за 
чоловіків-кулінів, а що тих було 
небагато, їм доводилося мати не по 
одній, а по кілька дружин. А в 
зв' язку з х:улін привертають увагу 
українські прізвища Кулінич, Ку
линях:, Коліньх:о та ін. Очевидно, 
саме kиla і його скіфський відпо
відник х:ола пояснюють, чому най
могутніша й найшанованіша вер

ства скіфського суспільства нази-
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валася "царські скіфи". Бо зна
чення "благородний, царський" і 
міг нести важливий соціальний 
термін х:ула-х:ола, відбитий і в са
моназві скіфів - сх:олоти. Таке 
значення, поза сумнівом, було на
багато відчутніше й виразніше в 
скіфські часи. 
У сучасних індійських мовах, 

зокрема, в хінді, деякі давні закін
чення відпали, тому іменники 
втратили здатність виражати мно
жину. Цю втрату компенсували 
суфікси, що розвинулися від са
мостійних слів із значенням "бага
то, всі, все". Таким суфіксом у мо
ві хінді й стало kиl, похідне від 
санскр. kиla, яке у складних сло
вах виступає другим компонентом 

і означає "гурт, череда, табун, 
зграя, рій": gokиl "череда корів" 
(інше означення череди корів -
gotra, споріднене з укр. отара), 
alikиl "рій бджіл", devkиl "храм" 
(досл. "гурт богів") тощо. Відбило
ся kиla й на календарному рівні: 
kиlavara означає день тижня сере
ду (санскр. vara, хінді var "день", 
очевидно, відбите в укр. четвер), а 
kиlatithi означує другий, шостий і 
десятий лунарні дні кожних два 

тижні. 

З. Раджпутський рід-пула 

Оскільки в скіфів засвідчені ет
нонім сколоти й царські імена 
Сх:іл, Сх:ілур, Сх:олопіт і Колах:сай, 
що засвідчує неабияку важливість 
терміна коло-кола у скіфів, ос-

ХшІшса ІПдDRРІRП 



кільки в етногенезі раджпутів, які 

виявляють мовну й етнічну спо
рідненість з українськими печені
гами й половцями, присутній від

чутний скіфський компонент, ос
кільки українська шляхта поло

вецького походження Томари має 
в Індії своїх прямих родичів -
царський рід Тамари, який похо
дить саме з раджпутів, то корисно 

поглянути на роль і місце у них 
терміну ~ула, який означує саме 

рід, бо це може пролити додаткове 
світло на скіфські й слов'янські 
факти. 
У соціальному плані раджпути 

(раджпут означає "царський 
син") поділені на родові групи, які 
називаються ~ула. Цих кул більше 
ста, але 36 із них складають осо
бливу групу - це так звані царсь
~і ~ули (Геродот знає царсь~их с~і
фів). Ці 36 ку л належать до 4-х го
ловних ліній або династій - Со
нячної (Сур 'явамша, Раrхува.м,
ша), Місячної (Чапдрава.м,ша, Со
мавамша, /пдувамша), Вогняної 
(Arni~yлa) й Зміїної (Наrава.м,
ша). Що засвідчує: раджпути, от

же, й половці, поклонялися Сон
цю, Місяцю, Вогню і мали культ 
змій. Їм, як засвідчують факти, 
поклонялися і скіфи-сколоти. Се
ред цих 36 кул є кули, що виявля
ють причетність до України: Нду 
(укр. назви Ндути, Ндутип, пріз
вища Ндута-Єдута і Ндутеп~о
Єдутеп~о і літописний етнонім 
ятвяги, споріднений з індійським 

племенем ядави, родоначальник 
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якого- легендарний предокНду), 
Томара (вже згадувалося), Пара
мар (Паламар, Паламареп~о), 
Та~ша~а (ім'я у скіфів), Xyn (гу
пи), Бала (укр. прізвища Баль, 
Бальвір, Балбир, Балбиреп~о, Бо
лудей, Балодей, Білдей, Більдій, 
відбиті і в раджпутів та половців), 
Сарвея (укр. Сарбей - прізвище і 
гідронім у Криму), Canrap (укр. 
Сапжари, гідроніми Сапжарів~а й 
Сапжерова) тощо. 
Кожен раджпут знає свій родо

від саме за кулою: це викликано 
почасти й усвідомленням своєї 
причетності до славних діянь 
предків (раджпути відносять себе 
до епічних воїнів-кшатріїв). Кож
на кула-рід має своє охоронне жі

ноче божество - ~уль-деві "боги
ню роду" (санскр. devi "богиня" 
споріднене з укр. діва, дівчипа, а 
по всій Україні засвідчено могут
ній "дівиний" та "дівочий" гідро
німний і топонімний пласт, ви
нятково давній). Куль-деві висту
пає богинею-берегинею, богинею
захисницею, богинею-матір'ю ро
ду чи родів, їй присвячуються 

спеціальні храми, вівтарі в кож
ній родині і особливі культові дій
ства. Але глибинний зміст фікса
ції кули як суспільної групи в то
му, щоб упорядкувати шлюбні 
відносини в раджпутській спіль
ноті, іншими словами, уникнути 
потлюблення між представника
ми своєї кули. Вважається, що 
раджпути, у яких однакова назва 

кули, де б вони не жили, нащадки 
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спільного предка, отже, брати й 
сестри, між якими шлюб немож
ливий. Тобто українські Томари й 
індійські Томари, яких розділяє 
величезна часова й просторова 
відстань, і нині не можуть одру
житися, бо в них однакова кула, 
вони - нащадки спільного пред
ка, тобто брати й сестри. Раджпут
ські кули, як правило, численні і 

включають іноді сотні тисяч лю
дей. Більш дрібні й менш знаме
ниті кули гуртуються довкола 
"царСЬКИХ" КУЛ ЧИ Й ВХОДЯТЬ ДО 
них. У цьому випадку "збірна" 
кула стає ендогамною, тобто пред
ставники дрібніших кул у ній мо
жуть вступати у взаємні шлюби. 
Таким чином ,..ула, структурна 
одиниця раджпутського суспіль

ства, одіграє винятково важливу 
соціально-регулятивну функцію. 
Кула також - винятково ва

жливий рівень соціальної органі
зації раджпутів, саме кули склада
ють раджпутську спільноту. Сама 
кула складається з великої кілько
сті кланів (до речі, й слово ,...л,ап 
споріднене зі словом ,..ула). Бува
ють настільки чисельні кули, що 
клани в них мають кілька гілок -
ша,..х (споріднене з укр. су,.., пер
вісно "гілка"), які складають ку
лу. У таких випадках родоводи 
чітко простежують, коли, як і за 

яких обставин кула дала кілька 
споріднених гілок. Кула Парамар, 
наприклад, складається з 35 гілок, 
інші мають їх менше і навіть біль
ше. Гілка кули може настільки 
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збільшитися й уславитися, що бу
де вважатися не менш важливою, 

аніж сама кула, і ця гілка для всіх 
практичних цілей стає її аналогом. 

Саме традиційна раджпутська 
соціальна організація стала осно
вою для державної системи вла
дних відносин у раджпутських се
редньовічних і новочасних кня
зівствах. В усій Північно-Західній 
Індії саме раджпутські сімейно
родові групи забезпечували в цей 
час політичну владу, творили по
літичні організми, з яких форму
валося раджпутське князівство. 
Відбувався процес самоорганіза
ції влади знизу: раджпутські родо
ві групи підлягали кланам, а кла
ни входили в кули. Всі вони воло
діли родовими територіями, які 

об'єднувалися просто за прина
лежністю до однієї раджпутської 
групи. Традиційні соціальні зв' яз
ки по лінії родина - ,..лап - ,..ула 
в раджпутін надзвичайно сильні, 
вони включають не тільки спорід
нені емоційні контакти, але перш 
за все системотворні економічні, 
ритуальні і військові взаємообо
в' язки. Раджпутських князівств 
теоретично могло бути стільки, 
скільки й раджпутських кул. Не 
всі вони зуміли вижити, багато 
кул від самого початку були слаб
кими й мусили приєднуватися до 
більших і дужчих, проте кожна з 
них прагнула влади. Та ще й жор
сткі закони майорату (коли по 

батькові все успадковував стар
ший син) сприяли тому, що по 
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всій Північній Індії (і не тільки) 
постало безліч правлячих радж
путських домів. А зробити це, при 
вдатиості раджпутів до військової 
справи, було не так і складно 
(РСИ, 33-36). 
Неважко помітити, що багато 

чого зі сказаного про раджпутську 
кулу прикладається до давньо

руських реалій, князів, князівств і 
відносин між ними, як і до полов

ців, споріднених з індійськими 
раджпутами. Чи не цією близькі
стю пояснюється, що київські й 
чернігівські князі так охоче роди
чалися з половцями і що вже на 
кінець ХІІ століття у жилах всіх 

чернігівських князів текла поло
вецька кров. Уславлений князь 
Ігор зі "Слова" на три чверті був 
половчанином, як і його брат Все
волод, він одружив сина з Конча
ківною, половецькою княжною, 
батько якої, Кончак, був рідним 
братом Гурандухт, дружини гру
зинського царя Давида Будівни
чого і прабабусі знаменитої цариці 
Тамар (Тамари). Ім'я якої відби
ває її причетність до половецько
раджпутського роду Томари і вод
ночас тотожне імені масагетеької 
цариці Томіри ( Томіріс, Томіран
ди), сина якої звали Спаргапіт 
( Спаргапіс у Геродота), ім' я якого, 
в свою чергу, тотожне індійському 
імені СварГапаті "Владика неба
сварrи" на означення Індри- ца
ря богів і ватажка небесного воїн
ства у ведах (див. окрему статтю 
про Спаргапіта). 
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4. Іранські, слов'янські, 
тюркські й угрофінські 
факти 

Санскр. kиla, скіф. kola-kolo й 
хінді kиl мають своїх іранських 
родичів - hil-hel-heil "сім'я, рід, 
клан, підрозділ племені, плем'я", 
які входять у племінні(хадохейлі, 
сулеймапхейлі, джапіхейлі) й гео
графічні назви, особливо на Памі
рі, в Афганському Бадахшані 
(Маргхель, Тедж/<і,ель, Мопдрель, 
Вуруель, Кхамбель) й Східному 
Гіндукуші (Башгель, Мамгель, 
Рамгель, Прупгель, Катігель) то
що, де має значення "село, посе

лення" (ТАБ, 168; ЯВГ, передмо
ва). Ім'я з цим компонентом мав 
антський князь Хільбудій, про 
якого в VI ст. пише візантійський 
історик і політичний діяч Проко
пій Кесарійський; ім' я Хільбудій, 
подане саме в іранській формі, 
виявляється тотожним індійсько
му Кульпаті й скіфському КолаІ'>
сай, якщо зважити, що компонен

ти паті-будій "владика, прави
тель" і /'>сай "цар" - семантичні 
двійники. 
У сучасних іранських мовах, як 

і в індійських, через втрату давніх 
закінчень, які виражали множи
ну, з' явилися словотвірні суфікси, 
що також розвинулися від само
стійних слів із значенням "багато, 
всі, все". Таким суфіксом і є hel
hil, що виражає збірну множин
ність однорідних предметів або іс
тот (звичайну множину виража-
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ють інші суфікси): adamhil "люди, 
рід людський, людство" (adam 
"людина"), vrudhel "брати" (vrud 
"брат"), kitobhel "книжки" (kitob 
"книжка"). Такий самий суфікс і 
в тому ж значенні вживається на 

означення збірної множини в 
курдських діалектах (ИТИ, 197-
198). "У складних словах, пов'яза
них із родинною термінологією, 
hil-hel означає "рідня, родичі": da
madhel "женихова-зятева рідня", 
hvahahel "тещина-свекрушина 
рідня". 

Цікаво відзначити, що і в індо
мовних гіссарських пар' я в "Узбе
кистані теж наявний цей суфікс 
(ИЯ, 49, прим. 13). Це явище 
можна було б пояснити впливом 
іранських мов, в оточенні яких пе

ребуває це індоарійське плем'я, 
якби воно не фіксувалося в но
воіндійських мовах, про що вже 
згадувалося. Додамо, що в мовах 
орія і бенгальській вторинні су
фікси на означення сукупної мно
жини повністю замінили первин
ні: суфікс gula-guli, утворений з 
kula, поєднується з неособовими 
іменниками як у прямому, так і в 
непрямому відмінках (МС, 77). 

З неіндоєвропейських мов сюди 
долучається тюркське el-il, яке ви
ступає з тими ж функціями і зна

ченнями, що й індійське kula-kul 
та іранське hel-hil. Воно, очевид
но, дуже давнє запозичення з 

іранських мов і представлене, зо

крема, в іменах Ельдар "Опора ро
ду" (інд. Kuldhar), Ельвір "Герой 
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роду" ( інд. Kulvir), Ельбап "Захи
сник роду" ( інд. Kulpa, Kulpan, 
Kulpala), Ель.мурад "Втіха роду" 
(інд. Kulanand) тощо. Зазначимо, 
що більшість цих тюркських імен 
- іранського походження. 

Існує подібний термін і в угро
фінських мовах: у вепсів kyla мало 
ті самі значення, що і в його ін
дійських, іранських і тюркських 

родичів, а зараз означає "село". "У 
фінській, естонській і карельській 
мовах йому відповідає kula- над
звичайно давній термін, що озна
чував територіальне розселення 

людей, які розмовляли однією мо
вою. 

Знають терміни, споріднені з 
санскр. kula, хінді kul і скіфським 
kola-kolo слов'янські мови: укр. 
,..оліпо "рід, походження" (у Бори
са Грінченка: "Одно - що вона 
пані великого коліна", тобто "ви
сокого роду"), по,..оліппя, ,..оліп

пи,.. "співплемінник, одноплемін
ник", хорв. ,..олепович "знатна, 
шляхетна людина" тощо. 

Отже, скіфське kola, інд. kula
kul, іран. hil-hel та інші їх іномов
ні відповідники - надзвичайно 
важливий суспільний термін на 

означення сукупності людей, най

істотніша прикмета кожної дав
ньої людської спільноти. На думку 
відомого мовознавця В.М.Ілліч
Світича, в основі kula, ареал якого 
охоплює величезні простори Євра
зії, збереглося першорядне понят
тя соціального характеру - назва 

родового об' єднання, перенесена в 
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окремих групах на сімейне або те
риторіальне об' єднання ( ОС, 363). 
Тож і не дивно, що цей термін, по
своєму видозмінений в різних мо
вах, увійшов у важливі для пер
вісного суспільства терміни й по
няття, пов' язані з родиною, родом, 
родоводом, походженням, родови

тістю і знатністю. А також в імена, 
назви, теоніми й етноніми, одним 

із яких і є с-,.олоти. Відбився цей 
термін і в імені першого скіфсько
го царя- Кола-,.сай, яке, отже, оз
начає "Цар роду-племені", яке по
стало з первісного терміна на оз
начення племінного ватажка, з ча
сом ставши повнокровним і висо
костатусним чоловічим ім' ям. 
Що ж до етноніма с-,.олоти, то 

його складають три компоненти: с
-,.оло-ти, де -ти (у Геродота -той) 
- грецьке закінчення множини, а 
-,.ол(о) - "рід, плем"я". Початкове 
с- в етнонімі - префікс сукупності, 
збірності, спільності; він, до речі, 
якраз і наявний у трьох останніх 
словах як су-, з- і с-. Підтримує таку 
думку й санскрит, який має, зокре
ма, термін са-,.улья "родич" (у 5-6 
поколінні по чоловічій лінії), яко
му точно відповідає рос. сородич. 
Санскр. sa- і рос. со- тут тотожні. 
Отож етнонім с-,.олоти означає 

"роди, племена", точніше, "співро
ди, співплемена". Він є збірним ет
нонімом на означення усієї сукуп

ності скіфських племен, що узго
джується з даними Геродота: за йо
го часів скіфи жили окремими пле
менами, очолювані племінними ва-
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тажками, яких історик називає ца

рями. Слушність Геродотових слів 
підтверджують імена скіфських ро
доначальників: Арпо-,.сай, Ліпо-,.сай 
та Кола-,.сай, де --,.сай і означає 
"цар", утворене від індоіран. kshatr
hshahr "сила, влада". 3 ним і спо
ріднене наше цар, рясно відбите в 
українських прізвищах - Цар, 
Цар-,.о, Цару-,., Цари-,., Царевич, Ца

реп-,.о, Царичеп-,.о. Що відбиває 
приналежність певної частини дав
ньоукраїнської спільноти до во
їнського, кшатрійського стану. 

Киlа в "Рігведі" має і значення, 
згодом дещо призабуті: "оселя, по
селення, селище, село". Тюрк. el-il 
відбилося в словах аул, аїл "село", 
угрофін. kиla-kyla нині вжиткове 
в значенні "село". Це спонукає га
дати, що й наше село споріднене з 
цими термінами, особливо з іран. 
hel-hil, які на слов'янському грун
ті відповідають сел-сіл (селосіль
сь-,.ий). Що ж до коливання х / с по
казові іранські й індійські факти: 
іран. хао.ма - інд. со.ма, ахура -
асура, Хіпд - Сіпд, Ваху.мап -
Васу.мап, Вахішта - Васіштха 
тощо. Саме ця фонетична особли
вість є визначальною при відне
сенні того чи іншого давнього сло
ва з Північного Причорномор'я, 
особливо скіфського, до іранських 
чи індійських мов. 

Таким чином, етнонім с-,.олоти 

тотожний етнонімові слов'яни, а 
проміжна ланка між ними - назва 

с-,.лавини. Всі три етноніми містять 
однакові компоненти й означа-
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ють" співроди, співплемена". Збір-
" . ' нии етноюм слов яни сукупно оз-

начує всі слов'янські племена, а 
збірний етнонім с".олоти сукупно 
означує всі скіфські племена. Во
ни етимологічно споріднені, тобто 
мають спільне походження й одна

кове значення. 

КОМЕНТОВАНІ ДОДАТКИ 

І. Індійські назви з 
компонентом kula "рід, 
родина, гурт" 

Дева".улья (deva "бог" +kulya) "З 
родини богів, Богородна". Інша 
назва священної Ганrи, яка, за 
міфами, колись текла на небі, а 
потім, із допомогою Шіви, спу
стилася на землю; 

Кулагірі (kula+giri), Куладрі (ku
la+adri), Кулачала (kula+acha
la), Кулапарвата (kula+parva
ta), Кулашайла (kula+shaila), 
Кулабгубгріт ( kula +bhubhrit) 
"Гурт, Родина гір". Синоніми на 
означення головного гірського 
ланцюга в Індії або кожного із 
семи її гірських хребтів. Всі 
другі компоненти в назвах оз
начають "гора, скеля"; 

Кула.млуна (kula+puna "честь, гор
дість") "Гордість роду, племе
ні". Назва ріки, яку належить 
щодня згадувати в ранкових і 
вечірніх молитвах; 

Кулья (kula+ya, суфікс) "Шляхет
на, Благородна, Праведна". 
Назва країни, згадуваної у 
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"Ваю-пурані"- давньоіндійсь
кій пам' ятці. 

11. Індійські імена з 
компонентом kula "рід, 
родина, сім'я" 

А".ула (а "нe"+kula) "Без роду
племені, Безродний", "Не на
лежний до жодного роду-пле
мені". Інше ім' я Шіви; 

Каула ( kaula) "Родовитий, Благо
родний", "Родовий, Спадкоєм
ний". Хі нді Кауль; 

Науліпа (kaula "родовий, родин
ний"+іпа, суфікс) "З благород
ної родини, Шляхетний". Хінді 
Кауліп; 

Каулья (kaul+ya "родовий") "При
належний до роду, Знатний"; 

Кулабгар'я (kula+bharya "чесно
та, честь") "Чеснота-Честь ро
ду". Хі нді Кульбгар 'я; 

Кулабгі.мшш ( kula+abhimana "гор
дість") "Гордість роду". Хі нді 
Кульабгі.мап ( Кулябгі.мап) ; 

Кулабгушапа (kula+bhushana "ок-
раса, прикраса") "Окраса ро
ду". Хі нді Кульбгушап; 

Кулавадгу (kula+vadhu "дівчина; 
наречена") "Шляхетна дівчина, 
жінка", "Благородна нарече
на". Хі нді Кульвадгу; 

Кулаван (kula+van, суфікс воло
діння якоюсь якістю) "Родови
тий, Знатний". Хінді Кульвап. 
Очевидно, споріднене з давньо
слов' ян ським іменем Коливап; 

Кулавапт (kula+vant, суфікс, як і 
van) "Родовитий, Знатний". 
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Хінді Кульвапт. Жіночий варі
ант - Кульвапті; 

Кулавардгапа (kula+vardhana "при
множувач, побільшувач") "При
множувач роду". Хінді Кульвард
гап; 

Кулаватапш (kula+vat+amsha) 
"Гордість сім'ї, Окраса роду". 
Синонім Кулабгушапа (Кульб
гушап); 

Кулавіра (kula+vira "богатир, ге
рой") "Герой-Богатир роду". 
Хінді Кульвір. Компонент vira
vir відбитий в українських пріз
вищах Бальвір, Балвір, Балбир, 
Балбирепк,о, а в індійській мі
фології ім' я Балавіра ( санскр.), 
Б альвір (хі нді), яке означає 
"Могутній герой", має старший 
брат Крішни, землеробське бо
жество, атрибут і зброя якого -
рало, плуг; 

Куладгаиья (kula+dhanya "скарб, 
багатство") "Скарб роду", "Про
славитель роду, родини". Хі нді 
Кульдгапья; 

Куладгара (kula+dhara "-дер
жець") "Опора роду, Рододер
жець". Хінді Кульдгар. Санскр. 
dhar і укр. держ - тотожні; 

Куладева (kula+deva "бог"), Кула
девата (kula+devata "божество") 
"Бог-Божество роду-родини". 
Хінді Кульдев, Кульдевта; 

Куладеві (kula+devi "богиня") 
"Богиня роду". Інше ім'я боги
ні-воїтельки Дурrи, дружини 
Шіви. Хінді Кульдеві; 

Куладжа (kula+ja "народжений; 
син") "Родовитий, Благород-
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ний, Шляхетний", досл. "Син 
роду". Хінді Кульджа; 

Куладіпа, Куладіпапа (kula+dipa, 
dipaka "світильник") "Світиль
ник роду, родини". Хінді Куль
діп, Кульдіпак,; 

Кулапариі (kula+karni "продов
жувачка") "Продовжувачка ро
ду". Хі нді Кулмарпі. Жіноче 
ім'я; 

Кулапету (kula+ketu "стяг, пра
пор") "Стяг роду", "Гордість, 
Слава роду". Хі нді Кульк,ету; 

Кула.маиі (kula+mani "коштов
ність") "Коштовність, Перлина 
роду". Хі нді Кульмані; 

Кула.мба (kula-amba "мати") "Ма
ти роду". Хі нді Кулямба. Амба 
(А.мбік,а) також - одне з імен 
богині-воїтельки Дурrи, у фор
мі амма (ама) відбите в назві 
амазопк,и, яка означає "доньки 
Амми, народжені Аммою-Ма
тір'ю". Санскр. amba може оз
начати й "вода", у зв'язку з чим 

привертає увагу назва Тірамба 
на означення затоки Кубані й 
гідронімАшамба під Геленджи
ком; яку виводять з д.-інд. 
ashva "кінь"+атЬа "вода", тоб
то вона означає "Кінські Води", 
"Кінська (річка)". В Україні за
свідчено до десятка річок з наз
вами Кіпк,а, Кіпсмий, Кіпськ,а, 
причому остання зафіксована і 
як Кіпсмі Води, Konska Voda 
(СГУ, 251); 

Кула.млуиа (kula+ampuna "гід
ність") "Гордість, Гідність, Честь 
роду". Жіноче ім' я; 

скіфська індааріка 



Кулапанда (kиlа+апапdа "втіха, 
радість") "Радість- Втіха роду". 
Хінді Кульананд (Куляпапд); 

Куланвіта (kиla+aпvita "наділе
ний") "Високородний", "Який 
має рід"; 

Кулапарі (kula+пari "жінка") "Ро
довита, Шляхетна, Знатна, Доб
рочесна", досл. "Жінка, у якої є 
рід". Хінді Кульпарі. Синоніми 
Куластрі, Кулаrіаnья, Кулаrіа
пьяrіа, Куладухітрі, Кулай
ошіт, Кулавадгу, мовою хінді
Кульвадгу, Кульстрі, Кулма
пья, Кульrіаnьяrіа, Куль-духі
трі, Кульйошіт; 

Kyлantana (kиlа+апgапа "краса, 
окраса") "Окраса роду". Хінді 
Кульапrапа. Жіноче ім' я; 

Кулапа (kиla+pa), Кулапала (kи
la+pala), КулапалаУіа (kиla+pa
laka) "Захисник, Оборонець ро
ду". Хі нді Кульпа, Кульпаль, 
Кульпалаrі.Санскр.ра,раlа,ра
lаk сходять до і.-є. основи ра 
"захищати, охороняти, берег
ти". Ім'я Кулапа тотожне укра
їнському прізвищу Кулеба, ра 
наявне в прізвищі Мазепа (та
hі "земля"+ра) "Захисник зе
млі", а palak відбите в іменах 
Святополrі та Ярополrі, термінах 
полrі, полrіовnиrі, полrіоводець, 
собачій кличці Полrіаn, досл. 
"Охоронець, Сторож"; 

Кулапалі, Кулапаліпа (kиla+pa
lika "захисниця") "Захисниця, 
Охоронниця, Берегиня роду". 
Хінді Кульпалі, Кульпаліrіа. 
Жіноче ім' я; 

Степан НАЛИВАЙКО 

Кулапапа (kиlа+рапа "захисник") 
"Захисник роду". Хінді Куль
пап. Санскр. рап відповідає 
іран. Ьап; у "Велесовій книзі" 
бап означає "князь", як і в чесь
кій та сербській (фольклорний 
бап Олег, тобто Уіnязь Олег) мо
вах. Санскр.рап відбите в укра
їнському імені Степан, де Сте 
споріднене з санскр. stha, sthaп 
(від стояти) "місце, місце
вість, край, країна", відбите в 
українських суфіксах місця -ще 
(селище, церrівище, Уіапище, ур
вище) та -щипа (Київщина, Оде
щина, Полтавщина, Черrіащи
па). Тож ім' я Степан означає 
не "Вінок" чи "Вінець", як його 
нині тлумачать із грецької, а 
"Захисник краю-країни", воно 
семантичний двійник низки ін
дійських, іранських, слов' янсь
ких імен і прізвищ; 

Кулапаті (kиla+pati "батько, гла
ва, ватажок") "Батько, Вата
жок, Глава роду". Хінді Кульпа
ті. Скіфський відповідник -
Сrіолопіт, скіфські імена Сrіі
лур, Criiлari теж містять дещо 
видозмінене Уіул; 

Кулапуруша (kиla+pиrиsha "лю
дина") "Високородна людина". 
Хінді Кульпуруш; 

Кулапутпра (kиla+pиtra "син") "Син 
роду". Хі нді Кульпутр. Санскр. 
putra, хінді pиtr "син" (pиtri 
"дочка") відбите в численних ук
раїнських прізвищах (Путра, 
Путря, Путро, Путраrі, Пут
риrі, Путреnrіо, Путричеnrіо) і 
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кількох назвах (Путрів"fіа, Пу
треда), а іранські форми його 
- пур і пуш відбиті відповідно в 
закарпатській річковій назві 
Шопурrіа (іран. шах, шох 
"цар"+пур "син") й українсько
му прізвищі Климпуш, тобто 
"Син Клима, Климчук". Термін 
шахпур, шохпур, шопур- зна

ченнєвий двійник індійського 
раджпут (raj "цар" +putr "син"), 
з якими мовно й етнічно спорід

нені українські половці й пече
ніги; 

Куласа.мбгава (kula+sambhava 
"народжений") "Благородного 
походження". Хі нді Кульса.мб
гава; 

Куластрі (kula+stri "жінка") 
"Жінка, яка має рід", "Високо
радна, Знатна, Достойна, Шля
хетна, Доброчесна, Праведна". 
Хінді Кульстрі. Синонім: Куль
парі; 

Куласупдарі (kula+suпdari "кра
суня, вродливиця") "Красуня 
роду". Хінді Кульсупдар і. Ім' я 
жіночого божества в пуранах; 

Kyлami.llaria (kula+tilaka "озна
ка, прикмета; слава") "Слава, 
Честь роду", досл. "Тілак роду". 
Хі нді Культіла"fі. Тіла"fі ( mi"fia) 
- знак, що наносився на тіло, 
найчастіше на чоло, і засвідчу

вав колись певний соціальний 
статус людини. Наносився при 
допомозі фарби, різних паст 
(зокрема, сандало вої) й попелу 
від спаленого коров'ячого гною. 
Колись за тілаком можна було 

розділ 11 

взнати про приналежність до 
роду, родини, касти, релігійної 

секти чи сімейне становище 
жінки або чоловіка. Нині тілак 
зберігся переважно в магіка
ритуальній сфері й використо
вується жерцями, відлюдника
ми й простими віруючими під 
час свят і важливих обрядів, 
скажімо, весільного. Постійно 
його носять заміжні жінки у ви
гляді червоної цятки на лобі 
між бровами; для них поява на 
людях з тілаком і червоним про

бором на голові вважається 
обов'язковим. Нині тілак-тіку 
як прикрасу (під колір сарі) ви
користовують у жіночому (і на
віть дівочому) уборі, а самі тіла
ки-тіки виготовляють із паперу 
чи картону й наклеюють на чо
ло; 

Кулашеаара (kula+shekhara "ко
рона") "Корона, Діадема роду". 
Хі нді Кульше"fіхар. Ім' я царя, 
який зрікся трону задля улю
бленої справи - поезії, здобув 
на цьому поприщі славу й ув ій
шов у поетичні антології. Є ін
дійське ім'я Шеrіхара "Корона, 
Вінець, Діадема", якому тотож
не українське прізвище Шеrіе
ра, від якого є чимало похідних; 

Кулеша (kula+isha "бог") "Бог 
роду, родини". Одне з імен Ші
ви. Хінді Кулеш (пор. укр. пріз
вище Куліш); 

Ку.л,ешвара (kula+ishvara "бог, вла
дика") "Бог-божество роду". Ін
ше ім' я Шіви. Хінді Кулешвар; 
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Кулешварі (kиla+ishvari "влади
чиця, богиня") "Владичиця, Бо
гиня роду". Інше ім'я богині
воїтельки ДурІ'и, один із різно
видів зброї якої - тризубець. 
Ім' я Дурrадеві "ДурІ' а -богиня", і 
нині вжиткове в Індії, на тере
нах України воно засвідчене у 
грецькій передачі ( Тіргатао) 
ще в lV ст. до н.е. В Україні ця 
богиня має назви МоІ'іоша, Діва, 
Діва-Обида (у "Слові о полку 
Ігоревім"), Обидоносиц.я (у "Бе
лесовій книзі"), Опіда (гіпербо
рейка в Геродота) - останні 
імена сходять до санскр. apida 
"корона". Тобто імена Оп іда, 
Обида, Діва-Обида, Обидоно
енця насправді пов' язуються не 
з кривдою-обидою, а з таким 
царським і божественним атри
бутом, як корона, вінець. Боги
ня зображалася і в так званій 
баштовій короні, яка обрисами 
нагадувала зубчасті фортечні 
мури. Тож ім'я богині-захисни
ці має звучати Апідоносиц.я, а з 
українським оканням - Опідо
носиц.я, тобто "Вінценосна"; 

КуліІ'іа (kиla+ika, суфікс) "Родо
витий, Шляхетного роду", та
кож "Родич, Співплемінник". 
Хінді КуліІ'і (пор. укр. прізвище 
КулиІ'і). Ім'я мали міфічні пер
сонажі: змій із роду Кадру та 
один із 8 ватажків зміїв-наІ'ів, 
що мав тьмаворуду подобу й 
півмісяць на чолі. Античні ав
тори засвідчують у Колхіді 
плем'я І'іуліІ'іи, а на Північному 

Степан НАЛИВАЙКО 

Кавказі - плем'я І'іоліІ'іи й міс
цевість КоліІ'іа; 

Куліпа (kиl+ina, суфікс наділено
сті чимось або приналежності 
до чогось) "Родовитий, Благо
родний, Шляхетний, Знатний", 
досл. "Який має рід, Приналеж
ний до роду". Хінді Ку лін (пор. 
укр. прізвища Кулінич, Кули
НЯІ'і). Споріднене з укр. І'іоліпо 
(пор. укр. прізвище КоліньІ'іо); 

Кулодваха (kula+udvaha "підно
сити, піднімати") "Який підно
сить, прославляє рід". Хі нді Ку
лодвах; 

Кулья (kul+ya, суфікс, творить 
прикметники від іменників) 
"Шляхетний, Високородний". 
Ім' я учня В' яси, мудреця, якого 
вважають редактором вед, авто

ром "Махабгарати" і пуран. Жі
ночий варіант імені (з наголо
сом на останньому складі) озна
чає "Достойна, Благородна" й 
означує річкову богиню; 

МахаІ'іуліпа (maha "великий" +ku
lina) "Приналежний до велико
го роду, Великородний". Хінді 
МахаІ'іулін, іран. МазаІ'іуліп. 3 
чого можна припустити, що 

іран. mazakulin та англ. mascu
line "чоловічий рід" - мають 
спільне походження; 

МіхіраІ'іула (mihira "coнцe"+ku
la) "Із Сонячного роду", "3 Со
нячної династії (була і Місячна 
династія царів - Со.маІ'іула або 
ЧапдраІ'іула й Вогняна - Аmі
І'іула) ". Таке ім' я мав гуниський 
цар, що посів престол близько 
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515 року. За китайськими дже
релами, правив у Північній Ін
дії, столицею його - місто Са1tа
ла (нині Сіал1tот у Пакистані). 
Був переможений царем із ди
настії r уптів і одійшов на захід, 
до 1\ашміру. Ці ж джерела ха
рактеризують його як жорстоко

го правителя і ворога буддизму, 
а з напису, де він називає себе 
Джаяту Вріш, тобто "Звитяж
ний Бик", і з зображення на йо
го монетах бичка Нанді, їздової 
тварини бога Шіви, видно, що 
він поклонявся Шіві. 

Міхіра - іранська форма імені 
Мітра, що його у ведійські ча-

розділ 11 

си мало божество Сонця і Мир
ного Договору. На слов'янсь
кому грунті ім'я Мітра-Міт
хра-Міхр-Міхір прибрало фор
ми Мир і відбилося в числен
них іменах (Володимир, Драго
мир, Радомир (Ладомир), Сла
вомир, Мирослав, Чудимир та 
ін.) і назвах (Миргород, Мира
піль, Миропілля, Мирогоща, 
Житомир, Ушомир, Гостомель 
тощо). 

Супула (sи, префікс, який надає 
основному слову вищої якості+ 

kиla") "З благородного роду, 
Знатний". Хінді Су1tуль (HN, 
214-215). 

скіфська індааріка 
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АРПОКСАИ І CAPBAIIJtП - J0PI СКІФСЬКИМ 
ТА ІНДІИСЬКИИ 

1. Арпо",сай - семантичний 
двійник імені Код,а11,сай? 

Якщо ім' я Кола,..сай тлумачить
ся як "Ватажок роду, Вождь роду, 
Цар роду", то природно, що й ім'я 
Арпо,..сай може означати те саме. 
Воно, як і ім'я Кола,..сай, склада
ється з двох значимих основ - ar
pa+ksay, де ksay уже відоме з імені 
Кола,..сай - воно означає "цар, 
правитель". Лишається тільки 
з' ясувати, що ж означає перший 
компонент - arpa. Можна допу
стити, що він має значення, близь
ке до значення kola в імені Кола,..
сай. А kola, споріднене із санскр. 
kula, означає "родина, сім' я, рід, 
плем'я" й первісно сходить до зна
чення "всі разом, всі люди, весь 
народ, усі загалом". 

Санскритським семантичним 
відповідником kula є sarva "увесь, 
цілий", "усе, всі" (СРС, 712), де 
sar "кожний", а va- суфікс збір
ної множинності, тотожний укра

їнському ва в словах .мурашва, 
братва, .мордва, татарва, рос. ли
ства. Іранським відповідником 
індійського sarva є haurva з тими 
самими складовими і значенням, 
що й у санскритеького слова, тіль
ки санскр. sar тут має форму har, а 
суфікс множинності va той самий. 
Тобто санскр. sarva й іран. haurva 

Степан НАЛИВАЙКО 

етимологічно тотожні, вони мають 

спільне походження й однакове 
значення. Особливість між ними 
лише та, що санскритські звукоспо
лучення sv, rv в іранських мовах пе
редаються як sp, rp, що ми бачили 
на конкретних прикладах, коли 

розглядали скіфські імена Спарга
піт і Спаргапіс, санскритська фор
ма яких Сварrапаті. У грецькій пе
редачі звукосполучення sv, rv теж 
передаються як sp, rp, через відсут
ність у грецькій мові звука v. У бос
порському написі lV ст. до н.е. ім' я, 
яке в індійців звучить Вішва.мі

тра, грецькою передане як Аспа
.мітхар. Тобто якщо грецька мова 
передає індійське vishva як ispa 
(наявне, до речі, в імені болгарсь
кого князя - Acnapyx-/cnepix) чи 
aspa, то й санскр. sarva та іран. 
haurva в грецькій передачі може 
прибирати вигляду harpa-arpa. А 
ім' я Арпо,..сай відоме саме від Ге
родота, тобто в грецькій передачі, 
як і імена Кола,..сай та Ліпо,..сай -
братів Арпоксая. І якщо іти за ци
ми міркуваннями, то й ім' я Арпо
,..сай означає "Цар людей, Прави
тель усіх, Ватажок народу". Тобто 
воно справді є семантичним двій
ником імені Кола,..сай - хоча пер
ші компоненти в них лексично 
різні, але несуть вони однакове 
значення. 
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Геродот мовить, що саме за іме
нем першого скіфського царя, тоб
то 1\олаксая, скіфи називають себе 
с/'іолоти. Тобто ім' я Кола/'ісай і ет
нонім с/'іолоти споріднені, вони 
сходять до однієї основи з однако

вим значенням. Так само й ім' я 
Арnо/'ісай має свою етнонімну 
прив' язку, бо споріднюється зі 
слов'янськими етнонімами хорва
ти й серби. Тільки хорвати -
іранська форма етноніма, а серби 
( серви, servii, інд. sarva) - можна 
сказати, "індійська". Цілком мо
жливо, що сюди ж стають і значно 
раніші етноніми, властиві Давній 
Україні - сармати й савромати. 
Олег Трубачов зазначає: "Що сто
сується іранського відповідника 
(дублета) індоарійському ... sаr
таt-, то ним є форма xarvat-jhar
vat-, засвідчена в особовому імені 
Xopoathos-Xorovathos ( 11- І 11 ст. 
н.е., Танаїс), а пізніше продовже
на слов' ян ським етнонімом xьr
vatь. Іран. harvat являє собою так 
само суфіксальне твірне на vat 
(аналог. таt) від іран. har- "жін
ка" = індоар. sar-, і.-є. sor- із тим 
самим значенням" (ІА, 271). 

Віддаючи належне спостере
жливості, проникливості й енци
клопедичним знанням відомого 
дослідника індоаріки в Північно
му Причорномор'ї, все ж не може
мо погодитися з деякими його мо
ментами, насамперед із розбив
кою етноніма harvat на har+vat, 
де har означає "жінка", а vat -
суфікс. Vat справді суфікс, тотож-
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ний укр. -витий, що передає пев
ну міру якості, наприклад, сум-су
мовитий, вага-ваговитий, плід

плодовитий, талант-таланови

тий. Переконливіше й перспек
тивніше розбити етнонім harvatoi, 
haиrvatoi на har+va+toi, де har 
"кожен, людина", va - суфікс 
множинної сукупності (тобто har
va, haиrva "люди, всі, народ"), а toi 
відповідає -чі, ан-и, ян-и в 
слов'янських етнонімах. Тоді ви
ходить, що етнонім хаурвати-хор
вати означає те саме, що й етноні
ми с/'іолоти й сиавини-слов 'яни 
"спів роди, співплемена". Індійсь
кий відповідник іранському har
vatoi є sarvatoi, який знову-таки 
через грецькі фонетичні закони й 

грецьку передачу прибрав форми 
sarтatoi. Тобто harvatoi і sarvatoi 
- дві паралельні форми одного ет
ноніму різними мовами, іранськи
ми й індійськими, мовами кентум і 
сатем. Етноніми harvatoi і sarvatoi 
тотожні етнонімам хорвати й серби 
і мають спільне походження й од
накове значення. 

Із sarva у санскриті є багато ва
жливих суспільних, релігійних і 
військових термінів, серед них: 
sarvajana, sarvanara "кожна лю
дина", sarvaloka "всі люди, весь 
світ", sarvavarna "всі стани, всі 
верстви", sarvatobhadra "всебічно 
сприятливий" - чотирикутний 
храм із чотирма входами, а також 
знак щастя у вигляді квадрата на 
одязі (вдягається під час релігій
них церемоній), sarvasaha "все-
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терпляча" - земля, sarvaтedha -
загальні 10-денні жертвоприноси
ни, sarvanasha "всезнищення", 
sarvabhuta "всі істоти, все живе", 
sarvavrata "загальна обітниця", 
sarvahuta "пожертвувач усього", 
де huta може бути споріднене з гу
та, хута в українських прізвищах 
Палагута й Малахута, sarvadhi
karin "перший міністр" (досл. "на
глядач за всім") тощо (СРС, 712-
715). 

2. Індійські імена з 
компонентом sarva 
"увесь, усе, всі" 

Сарва (sar+va) "Довершений, Дос
коналий, Всеохопний". Інші 
імена Нрішни та Шіви. Жіно
чий варіант імені (наголошене 
кінцеве а) має ріка, згадувана в 
"Ріrведі". 

Сарвабгау.ма (sarva+bhauтa "все
земний, світовий") "Всеземний, 
Всесвітній", "Імператор, Само
держець, Монарх". Ім'я мали 
низка міфологічних та епічних 
царів, серед них із Місячної та 
Сонячної династій, а також 
слон бога скарбів !\убери. 

Сарвабгавшrора (sarva+bhava "бут
тя, суще" +kara "-роб") "Тво
рець усього сущого". Ім' я Шіви. 

Сарвабгавана (sarva+bhavana "тво
рець") "Всетворець". Ім'я Шіви. 

Сарвабгібгу (sarva+bhibhu "ося
вач") "Всеосявач". Будда. 

Сарвачаіі,ра (sarva+chakra "коло, 
колесо, чакра") "Всеохопний", 
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"Всечакрий". Тантристське бо
жество. 

Сарвачаріп (sarva+charin "хо
дак") "Повсюдихідний, Всюди
сущий". Ім' я Шіви. 

Сарвада (sarva+da "давач, дав
ець, датель") "Вседайник, Все
дарувальник", "Наділювач 
всім". Ім' я Шіви. 

Сарвада.мапа (sarva+daтana "під
корювач") "Всепокоритель". Ім'я 
Бгарати, сина Шакунтали, та 
ім' я асури. Різновид імені -
Сарвапда.ма. 

Сарвадарші (sarva+darshi "гля
дач, глядільник") "Всевидю
щий, "Усебачник". Ім'я му
дреця. Дарсан у Ялті. Синоніми 
- Сарвадаршап, Сарвадаршіп. 
Із санскр. darsh "бачити, зрити" 
споріднена назва оглядової 
площадки в Ялті - Дарсап. 

Сарва-дашарха-харта (sarva+da
sharha "дашархи" +harta "дер
житель") "Володар усіх дашар
хів, Вседержитель дашархів". 
Ім'я Нрішни. Дашархи- войов
ниче плем'я, родоначальник яко
го цар Дашарха, предок Нрішни. 

Сарвадева (sarva+deva "бог") "Усе
бог, Владика всього". Ім' я Шіви. 

Сарвадга (sarva+dha "містити, 
класти") "Всерадувач, Всевтіш
ник, Який містить усе". 

Сарвадгаріп (sarva+dharin "-дер
жець") "Вседержитель". Ім' я 
Шіви. 

Сарвадгііі,аріп ( sarva +adhikarin 
"виконавець, творець") "Воло
дар усього, Всеправитель". 
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Сарват'а (sarva+ga "хід, шестя") 
"Всюдисущий, Всюдипроник
ний". Ім' я Шіви, а також низки 
міфологічних та епічних персо

нажів. Санскр. sarvaga має і 
значення "дух, душа". 

Capвatama (sarva+gata "який пе
ребуває, міститься") "Повсюд
ний, Всюдисущий". Син Бгіма
сени - одного з п'яти братів
пандавів, коротка форма імені 
- Бгіма (хінді Бгім) "Грізний", 
споріднене з кличкою собаки -
Вгі.м з відомої повісті, а потім 
кінофільму. 

Сарваджпя (sarva+jnya "-зна
вець") "Всезнавець, Всевідо". 
Ім' я Шіви. Синоніми - Сар
ваджнятар, Сарвавід, Сарваві
дья. 

Сарваджпя (sarva+jnya "-знави
ця") ж. "Всезнайна, Всевідай
ка, Всезнавиця". Богиня-вої
телька Дурrа. 

Capвatynin (sarva+gun "чесно
та" +in, суфікс наділеності) "На
ділений усіма чеснотами, Все
праведний". 

Сарвахара (sarva+hara "руйнач, 
нищитель") "Всенищитель, Руй
нівник усього". Ім' я Ями, бога 
смерті. 

Сарвахіта (sarva+hita "користь, 
благо") "Всеблагий". Ім'я Буд
ди. 

Сарваджіт (sarva+jit "перемож
ний") "Всепереможний, Все-

"" звитяжнии . 
Сарвапа (sarva+ka, суфікс) "Ці

лісний, Який усе має" . 
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Сарвапа.ма (sarva+kama "бажан
ня, прагнення") "Вселюбний", 
"Який має всі бажання". Ім' я 
Шіви й сина царя Рітупарни. 
Санскр. kama "любов" відбите в 
іменах двої боспорських цариць 
- Ка.масарія і Комосарія ( lV й 
11 ст. до н.е.). 

Сарвапа.мадуtха (sarva+kama+ 
dugha "доїтелька") "Сповни
телька всіх бажань". Донька ча
рівної корови Сурабги, прама
тері корів. Санскр. dugha "коро
ва" утворене від дієслівної ос
нови duh "доїтися". 

Сарвапара (sarva+kara "-роб") 
"Всероб, Всетворець". Ім'я Шіви. 

Сарвапарма (sarva+karma "дія, 
вчинок, поведінка") "Всечин
ний", "Владика всіх вчинків". 
Син ведійського царя Судаса, 
ім'я якого тлумачать "Щедро
дайний". У сучасних українців 
побутує прізвище Судас і похід
не від нього прізвище Сдасюк. 

Сарвапармап ( sarva +karman "
роб") "Усероб, Усечинитель, 
У седійник". Ім' я Шіви й сина 
мудреця Калмашапади. 

Сарвалапшапа ( sarva + lakshana 
"щасливий знак") "Усещас
ний, Щаснознакий". Ім'я Ші
ви. Санскр. lakshana відбите в 
іменах Лакш.мі - дружини 
Вішну, богині щастя, багатства 
й сімейної злагоди (латис. Лай
.ме, слов. Лада) й брата Рами
Лакш.ман (латис. Лай.ман), а та
кож споріднене з англ. lucky 
"щасливий". 
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Сарвалаласа (sarva+lalasa "пра
гнучий") "Всіма бажаний, Всі

ма прагнучий". Епітет Шіви. 
Санскр. lalasa "прагнучий" 
споріднене з укр. ласитися, ла
сий, ласуп. 

Сорвалочана (sarva+lochana "око") 
"Всеокий, Всевидющий". Шіва. 

СарвалоN,ешвара ( sarva+loka 
"світ" +ishvara "бог") "Владика 
всіх світів". Ім'я бога-творця 
Брахми, який уособлює в тризу
бі праве вістря. 

Сарва.манtала (sarva+тangala 
"щастя") "Всещасна, Щастє
дайна", "Наділювачка всіма 
благами". Ім'я Дурrи- дружи
ни Шіви та Лакшмі - дружини 
Вішну. 

Сорва.манора.ма (sarva+тanas "ду
ша"+rата "втіха, радість") "Все
загальна радість, Втішитель 
усіх". 

Сарва.мбга (sarva+aтbha "вода") 
"Всеводи й, Всепроникний", 
"Люблений усіма". Інше ім' я 
1\арттікеї, бога війни й сина 
Шіви. 

Сарва.мітра (sarva+тitra "друг; 
сонце; мир") "Друг усіх, Сонце 

. " 
ВСІХ . 

Сарва.мохана (sarva+тohana "за
чаровувач") "Чаруватель усіх, 
Який зачаровує всіх". 

Сарва.мурті ( sarva +тиrtі "в ті
лення, подоба, лик") "Втілення 
усіх, Кумир усіх, Шанований 
усіма", "Наділений усіма (яко
стями)". Санскр. тиrtі спорід
нене з санскр. тиrdha "облич-
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чя, лик", яке, в свою чергу, спо
ріднене з укр . .морда, нині дещо 
заниженого значення. 

Сарва-наtа-ріпу-дгваджа ( sar
va+naga "змій" +rіри "ворог"+ 
dhvaja "стяг") "У кого на стязі 
Ворог всіх зміїв". Інше ім' я 
1\рішни. Сарвапат'аріпу "Ворог 
усіх зміїв-наrів" - епітет орла 
Гаруди, їздового птаха Вішну. 

Сарвананда ( sarva +ananda "втіха, 
радість") "Втіха, Радість усіх". 

Сарванtа (sarva+anga "частина, 
частка") "Який перебуває в 
усьому, Всюдисутній", "Все
охопний, Всеформний, Всеті
лий". Ім' я Шіви. 

Сарвані (sarva+ni, суфікс) "При
сутня в усьому, Повсюдна". Ім' я 
Дурrи, дружини Шіви. 

Сарва-ніварана-віш-N,а.м,бгін 
(sarva+nivarana "перешкода"+ 
vish "отрута" +kaтbhin "усу
вач") - "Знешкоджувач усього 
отруйного", "Усувач перешкод, 
страждань". Бодгісатва - май
бутній Будда. 

Сорванубгуті (sarva+anиbhиti "від
чуття") "Всевідчувальний", "На
ділений усіма відчуттями ". Оз
начення джайнського архата

Гуру. 

Сарвапа (sarva+pa "-пивиця") 
"Яка все п'є, Всепивиця". Ім'я 
дружини дайтьї (демона) Балі. 

Сарвапаті (sarva+pati "володар, 
владика") "Всевладика", "Цар". 
Семантичний двійник імені Ар
пох:сай. Синонім - Сарварадж. 
Санскр. pati тотожне укр. бать-
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r;,o та рос. батя, воно наявне в 
скіфських царських іменах 
Ар 'япіт, Спаргапіт, Cr;,o.лonim. 

Сарвапавапа (sarva+pavana "очи
щувач") "Всеочиститель". Ім'я 
Шіви. 

Сарвапрабгу (sarva+prabhu "вла
дика") "Цар усіх, Всевладика". 

Сарвапрада (sarva+prada "дару
вач") "Вседаритель, Всенаділю-

" вач . 
Сарвапрія (sarva+priya "-люб") 

"Уселюб", також- "Всіма лю
бий". 

Сарвапуджіта (sarva+pujita "ша
нований") "Перед яким усі схи
ляються, Якому всі моляться". 
Ім'я Шіви. 

Сарвапупья (sarva+punya "чесно
та") "Наділений усіма чеснота
ми", "Досконалий, Доверше-

u" 
нии. 

Сарвапута (sarva+puta "чистий") 
"Досконалий усім, Винятково 
чистий", "Безгрішний". 

Сарвараджепдра (sarva+raja 
"цap"+indra "цар") "Владика 
всіх царів, Усецар". Санскр. in
dra, окрім "Індра", означає і 
"цар, владика". 

Сарваратпа (sarva+ratna "кош
товність") "Коштовність усіх", 
"Найбільша коштовність усіх". 
Ім'я радника царя Юдгіштхі
ри, найстаршого з п'ятьох бра
тів-пандавів, героїв "Махабга
рати". 

Сарваратпапа ( sarva+ratnaka 
"коштовність") "Найдорожча 
з усіх кошовність". Один із 9 

джайнських скарбів і божество
охоронець його. 

Сарвартха (sarva+artha "користь, 
вигода") "Який дає вигоду всім". 

Сарвасадгапа ( sarva+sadhana 
"здійснювач") "Сповнювач усьо
го, Всездійснювач". Ім' я Шіви. 

Сарвасаха (sarva+saha "терпля
ча") "Всетерпляча". Інша назва 
Землі. Також рослина ( Com
miphora mukul). 

Сарвасапшіп ( sarva+sakshin "
видець") - "Усевидець", "Все
очевидець". Вітер, Вогонь, Аб
солютний Дух. 

Capвacanta (sarva+sanga "при
хильність") "Прихильна до всіх". 
Назва річки. 

Capвacapanta (sarva+saranga "піс
трявий, поцяткований") "Весь 
пістрявий", "Весь поцяткова
ний". Змій-нага в роду царя 
Дгрітараштри, батька кауравів, 
героїв "Махабгарати". 

Сарва-саттва-прія-даршапа 
(sarva+sattva "насправді" +pri
ya "любий, приємний" +darsha
na "бачення, зріння") "Всі риси 
якого приємно бачити", "Зі 
справді прекрасним ликом". 
Будда; бодгісатва. 

Сарвашая (sarva+shaya "приту
лок, прихисток") "Притулок для 
всіх", "Всеспаситель". Ім'я Шіви. 

Сарвасатья (sarva+satya "спра
ведливий, праведний") "Най
справедливіший з усіх", "Най
праведніший". 

Сарвасепа (sarva+sena "сила, 
військо") "Всесилий". Цар кра-
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їни 1\аші, дочка якого Сунанда 
стала дружиною Бгарати, брата 
Рами. 

Сарвастра (sarva+astra "зброя") 
"У сезбройна, Всеоружна". Бо
гиня-воїтелька Дурrа, десять 
рук якої тримають різноманітну 
зброю, серед неї тризубець і 
спис. На теренах України вона 
забражалася дворукою і зі спи
сом у руці, як засвідчують мо
нети з Херсонесу Таврійського 
(літописний 1\орсунь), через що 
мала імена Томара (була укра
їнська шляхта половецького 
походження Томари "Списни
ки", а в Індії - царська дина
стія Томари) й Кунті - обидва 
імені означають "Списниця". 3 
іншого боку, санскр. astra 
"зброя" споріднене з укр. гос
трий і первісно означувало 

зброю, що колола (списи, стрі
ли, мечі, шаблі, ножі). 

СарвашубгаnN,ара (sarva+shиbha 
"благо"+апkаrа "-роб") "Який 
творить добро всім, Всеблагий", 
"Благодійник для всіх". Ім'я 
Шіви. 

Сарватапапа (sarva+tapaпa "за
палювати") "Який розпалює 
всіх, Всепалитель". Ім' я бога 
кохання 1\ами. Санскр. tapati 
"гріти, нагрівати, горіти" спо
ріднене з укр. топити, розто

плювати, тепло, теплий, на

топлений "нагрітий", з іменем 
скіфської богині домашнього 
вогнища Табіті й індійською 
Тапаті. 
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Сарватеджас (sarva+tejas "сила, 
могуть") "Всесилий, Всемогут
ній". Таке ім' я в епосі мали цар 
і царевич. 

Сарват.чап (sarva+atтaп "душа") 
"Душа всіх, Душа світу". Шіва. 

Сарвато.м,уN,ха (sarvata "навсі
біч, повсюди" +тиkhа "облич
чя") "Чиє обличчя навсібіч, Все
видющий". Імена Брахми, Ші
ви, Аrні. 

Сарватраtа ( sarvatra "скрізь, по
всюди"+gа "-ходець") "Повсюд
ний, Всюдиходець", "Присут
ній скрізь". Вітер- Баю. Ім' я си
на Бгімасени. 

Сарвавадіп (sarva+vadiп "казати; 
знати") "Всеповідувач, Все
знавець". Ім' я Шіви. Санскр. 
vadiп означає і "знавець" (пор. 
укр. відун), і "оповідач" (укр. 
оповідь, оповідання, оповідниrі, 
сповідь). 

Сарваваса (sarva+vasa "оселя, 
житло") "Всеосельний", "Чиє 
житло в кожній оселі". Ім' я 
Шіви. 

Сарва-ядава-папдапа (sarva+ya
dava "ядави"+папdапа "наща
док") "Син усіх ядавів". Озна
чення 1\рішни, вихідця з племе
ні ядавів, тотожного літопис

ним ятвягам. 

Сарваяша (sarva+yasha "слава") 
"Всеславна, Всеслава". Ца
риця Айодг'ї, мати джайнсь
кого тіртханкара (спасителя) 
Анантанатхи. Айодг 'я - сто
лиця, де правив Рама, герой 
"Рамаяни". 

~шtnша ІПдDПrІПП 



Сарвайоrешварешвара ( sar-
va+yoga "відлюдник" +ishvara 
"бог" +ishvara) "Владика всіх 
відлюдницьких владик". Ім' я 
Шіви. 

Сарвайоrіп (sarva+yogin "йоr") 
"Відлюдник серед усіх". Ім' я 
Шіви. 

Сарвепдра (sarva+iпdra "влади
ка") "Владика всіх, Цар". 

Сарвеша (sarva+isha "богиня, вла
дичиця") "Всевладичиця, Бо
гиня". 

Сарвеша (sarva+isha "бог, влади
ка") "Всевладика, Бог". 

Сарвеші (sarva+ishi "бажана, жа
дана") "Бажана всім, Жадана 
всіма". Жіноче ім' я. 

Сарвешвара (sarva+ishvara "бог") 
"Владика всього, Вседержи
тель". Ім' я Шіви. 

Сарвіка (sarva+ika, суфікс) "Усім 
довершена, У сім досконала". 
Жіноче ім' я. 

Сарвавіра (sarva+vira "герой") 
"Всегерой, Герой серед героїв". 

Сарваюдга (sarva+ayudha "зброя") 
"Усезбройний". Ім'я Шіви. 

Сарводая (sarva+udaya "сходжен
ня") "Який підносить усіх". 

Сарвоттам,а (sarva+uttaтa "най
кращий") "Найкращий з усіх", 
"Найвищий, Найдосконаліший, 
Найдостойніший" (HN, 373-376). 
Подібних імен - близько сотні. 

Компонент sarva активний у тво
ренні імен богів Шіви, Дурrи, 
Брахми, Крішни, Лакшмі, Ями, 
Карттікеї, Ками, Будди, Землі, 
тантристських, джайнських і буд-
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дійських божеств. Пальму першо
сті серед них тримає Шіва - по
над ЗО імен, тоді як у Дурrи, Кріт
ни й Будди - по 4, у Брахми - 2, 
у Ями, Карттікеї, Ками, Землі, Га
руди - по 1. Тобто половина імен 
(більше півсотні) із компонентом 
sarva означують лише богів і бо
гинь. Те, що саме Шіва в цьому 
плані на першому місці, цілком 

відповідає відбиттю його та його 
дружини Дурrи в українських 
назвах і прізвищах. Істотно й те, 
що подібні імена має і Вішну
Крішна, імена якого та реалії, 
пов'язані з ними, також рясно від
биті в українських назвах і пріз
вищах. 

Всі інші імена із sarva мають 
міфологічні, епічні й історичні 
персонажі. Така кількість високо
статусних імен із sarva на озна
чення богів, царів, міфологічних 
та епічних персонажів засвідчує 
важливість цього компонента в 
давніх уявленнях і віруваннях. 
Серед них хотілося б відзначити ті, 
що постали з первісних термінів 
на означення племінного ватажка, 
точнісінько так, як із первісного 

терміна на означення родового й 
. . ' 

племшного ватажка постало ІМ я 

Колаr;,сай. Це імена Сарварадж і 
Сарвапаті, де компонент радж 
"цар" - семантичний двійник 
компонента ксай "цар", а компо
нент паті тотожний компонентові 
піт у скіфських іменах Ар'япіт, 
Спрагапіт, Сr;,олопіт, Агапіт і 
теж, по суті, є семантичним двій-
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ником термінів раджа й паті-піт. 

Сарвапаті має форми Сарвапа, 
Сарвапала (напр., в імені колиш
нього президента Індії - Сарвапа
ллі РадгаІ'ірішпап). У грецькій пе
редачі Сарвапаті й Сарвапа мали 
звучати Сарпапіт і Сарпапіс, а 
при передачі грецькою іранської 
форми імені, Хаурвапайті - Ар
папіт. Таким чином, індійські чо
ловічі й царські (воїнські) імена 
Сарварадж, Сарвапаті, Сарвапа, 
Сарвапала, СарвапалаІ'і - семан
тичні двійники скіфського царсь
кого імені АрпоІ'ісай. Як і імені Ко
лаІ'ісай, яке мусило мати первісну 

індійську форму СарваІ'ішатр, 
іранську Хаурвахшахр, слов' янсь
ку Всецар. Бо саме з індоірансь
ким І'ішатр-хшахр споріднене на

ше цар, яке дало величезну кіль
кість похідних від нього українсь
ких прізвищ. Що недвозначно за
свідчує: предки сучасних україн
ців, носії цих імен, належали не до 
царського роду, а до воїнського 
стану - І'ішатри. Тож і скіфи, і 
українці знали поділ суспільства 
на стани - землеробський, во
їнський і жрецький. Втім про це 
недвозначно мовить і скіфська 
легенда про чотири магічні дари, 
які впали з неба - золоті чаша, 
сокира, плуг і ярмо. Де чаша сим-
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волізує жерців-брахманів-волх
вів, сокира - воїнів-кшатріїв-ру

сичів, плуг- землеробів-вайш'їв
селян, а ярмо- залежних общин
ників-шудрів. Всі чотири терміни 
на означення цих станів відбиті 
навіть у сучасних українських 
прізвищах. Та воно й зрозуміло, 
бо "Велесова книга" у збірний ет
нонім кравенці насамперед вклю

чає скіфів, а І'іравепці- найдавні
ша поки що писемна фіксація ет
ноніма, який зараз звучить уІ'іра
їпці. А означає він - І'іОровичі-би
чичі-туричі. Що донедавна було 
таємницею для нас, сучасних ук

раїнців, але не було таємницею 
для автора "Велесової книги" -
він упевнено орієнтується в родо

воді І'іравепців-уІ'іраїпців, до яких, 
окрім скіфів, відносить іще чоти
ри племені - антів, русів, борусів 
і сурожців. Тобто в збірний етно
нім кравенці входило 5 племен. 
Стільки ж племен відзначає і 
"Ріrведа", яких теж означує збір
ним етнонімом "п'ять племен", 
"п'ять народів". Племена ці там 
називаються яду, турвашу, ану, 
друх'ю й пуру, яким на слов'янсь
ких теренах відповідають ятвяги, 
туровці, анти, дреговичі та поля
пи. 

1\оло замкнулося. 
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..., 
ЗАГАДКОВЕ ЦАРСЬКЕ ІМ'Я ЛІПОКСАИ 

1. Загадкове ім'я Ліпоксай 

Геродот у своїй "Історії" пише: 
"Скіфи кажуть, що їх народ най
молодший і постав таким чином. У 

їхній землі, яка доти була безлюд
ною, народилася нова людина на 

ім' я Таргітай. Батьками цього 
Таргітая вони називають, як на 
мене неслушно, Зевса й дочку рі
ки Бористен. Ось такого похо
дження був Таргітай, а в нього на
родилося троє синів: Ліпоксай, 
Арпоксай і наймолодший Колак
сай ... Від Ліпоксая пішли скіфи, 
що називаються авхати, від сере

дульшого Арпоксая -ті, що нази
ваються траспії і ".атіяри, а від 
наймолодшого ті, що називаються 
паралати". Таким чином, із цього 
уривка стає ясно, що Ліпоксай -
найстарший брат, що він - родо
начальник племені авхатів, а бать
ками трьох братів є першолюдина 
Таргітай, а його батьками, в свою 
чергу, є Зевс і дочка ріки Бори
степ. Як називалася ця дочка, Ге
родот не каже, але виходячи з того, 

що Зевсові відповідає скіфський 
Лапай, а дружиною його булаАпі, 
ім'я якої означає "Водна, Річко
ва", то виходить, що батьками 
Таргітая цілком могли бути Папай 
і Апі - верховні скіфські божес
тва. 
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В імені Таргітай простежують
ся два компоненти - Таргі+тай, 
де тай, очевидно, означає "бог" 
(пор. грец. teo, deva "бог"). Під
тверджує таку думку сіндо-меот

ське жіноче ім' я Дурtадеві, зафік
соване на теренах України ще в 
ім' я з lV ст. до н.е. - грецькою во
но передане як Тіргатао. Одразу 
впадає в очі, що імена Таргітай і 
Тіргатао виявляють виняткову 
фонетичну подібність, тому не ви
ключено, що між ними існує і ети
мологічна та функціональна по
дібність, тобто що вони - спорід
нені, а то й тотожні. Ім' я ДурГадеві 
"Дурrа -богиня" має в індійській 
міфології богиня-воїтелька, дру
жина Шіви-Рудри (слов. Род), яка 
на теренах України мала імена 
Партенос, Мо".оша, Опіда, Діва
Обида, Обідоносиця, Артеміда, Ді
ва - останнє ім' я відбите по всій 
Україні в численних "дівиних" і 
"дівочих" назвах, переважно -
що показово - в гідронімах. 

Щодо імені Ліпо".сай відомий 
скіфолог В.І.Абаєв констатує: 
"На жаль, тут неможливо висува
ти якісь припущення: елемент Li
po рішуче не піддається пояснен
ню" (ДЯ, 363). Проте якщо імена 
Кола".сай та Арпо".сай означають 
"Ватажок роду, Вождь роду, Цар 
роду", досл. "Правитель усіх (лю-
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дей)", то є підстави гадати, що й 
ім' я третього брата - Ліпоксай 
може мати таке саме або близьке 
до нього значення. Оскільки ксай 
означає "цар", то лишається з'ясу
вати, яке саме слово може прихо

вуватися під формою Ліпо-Ліп. 
До неї, очевидно, мусить бути 
фонетично близьким насамперед 
слово, яке має значення "кожен, 
людина" або "люди, всі". Можна 
також припустити, що -по тут -
та сама передача санскритеького 

va, суфікса сукупної множинно
сті, як це ми бачимо в санскр. 
sar-va й vish-va, що мають ці су
фікси і однакове значення "всі, 
люди". Іранська форма слів sar
va й vishva буде vispa й harpa, ar
pa - останнє й наявне в імені Ар
поксай "Цар усіх", "Правитель 

людей", що його мав брат 1\олак
сая і Ліпоксая. Тобто компонент 
Ліпо міг бути первісним Ліва, Лі
во, Лібо. Санскритське r на 
слов'янському й грецькому грун
ті часто відповідає l, тому ймо
вірно, що санскритський відпо

відник Ліпа - Ripa, Ripo, Rіри 
чи щось подібне. 

Привертає увагу, що ім'я Ріпу 
мав син Яду і Бабгру, а Яду має 
безпосередньо причетний до Дав
ньої України, він - родоначаль
ник роду (племені) ядави, яким 
тотожні літописні ятвяги. А назва 
ятвяги, як і ім'я Яду, відбиті в ук
раїнських топонімах Ядути, Лду
тин, Ятва, Ятвіж, Ятвяги, Ят
вязь тощо, в козацьких прізвищах 
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Ядута-Єдута, Ядутенко-Єдутен
ко й польському жіночому імені 
Ядвіrа. Бентежить лише те, що в 
санскриті rіри означає "ворог, не
друг", "підступник, піддурювач, 
шахрай". Яду був сином царя
кшатрія Ялті від законної дружи
ни-брахманки Деваяні. Але Ялті 
мав і трьох синів від незаконної 
дружини-кшатрійки, найстаршо

го з яких звали Ану, ім'я якого 
тлумачать як "Інший, Чужий, Во
рожий". Тобто простежується пев
на паралель: Ліпоксай - найстар
ший з трьох братів і Ану - теж 
найстарший із трьох братів, а зна
чення іменіАну відповідає значен
ню імені Ріпу "Ворог, Недруг, Чу
жак". Якщо пристати на таке зна
чення Ріпу й визнати, що воно то
тожне Ліпо, то ім'я Ліпоксай озна
чатиме "Цар інших, Цар чужих, 
Цар недругів, Цар неарійців". 
Тобто, очевидно, іранців, бо етно
нім апаvа "нащадки Ану" дослід
ники пов'язують саме з іранцями 
(пор. в Україні річки Унава, Ум
ва, Унячка; прикметно, що остан
ня - притока річки Любачівки: це 
наштовхує на думку, що Ліп може 
пов'язуватися і з Люб). Принайм
ні щодо іранців у "Ріrведі" кілька 
разів ужито термін анава "анави". 
Санскр. Ripu цілком могло мати й 
форму Lіри - подібні форми спо
стерігаються в самому санскриті, 
де імена Рохіта й Рохіташва мо
жуть мати форму Лохіта й Лохі
ташва, а ім' я Ро.маша - форму 
Ло.маша. 

~ШІШСН ІПдППrІПП 



Привертає увагу величезна 
кількість "липових" назв, особли
во гідронімів, в Україні: Липа (3), 
Лип/'і,а (2), Лип/'і,и (2), Липів (2), 
Липів/'і,а (5), Лип'ян,/'і,а (4), Липова 
(26), Липовий (15), Липовець (6), 
Липове, Липовиць/'і,ий, Липець, 
Лип 'є, Липна, Липча, Липчачий, 
Липни/'і,, Липниця, Липець/'і,а, Лип
ниць/'і,а, Липни/'і,уватий, Липчи/'і,, 
Липчина, Липлян/'і,а, Лип 'ятин/'і,а, 
Липовир, Липова Долина, Липовий 
Звір тощо ( СГУ, 314-316) - близь
ко сотні. 

3 іншого боку, проглядається 
ще один можливий шлях до вит
лумачення імені Ліпо/'і,сай, якщо 

зважити, що інд. vrik "вовк" від
повідає грецькому lik, про що 
вже мовилося, коли розглядало

ся скіфське царське Лік, що його 
теж наводить Геродот. Як бачи
мо, початкове v у слові vrik від
пало, а наступне за ним r стало в 
грецькій мові l. Тож і в випадку з 
Ліпа можна припустити подібну 
трансформацію: можливо, що в 
індійському слові на місці грець
кого l стояло r, якому передувала 
іще якась літера- та ж v або ін
ша і яка через фонетичні особли
вості грецької мови при передачі 
втратилася. Тоді Ліпа мусило ма
ти індійську форму ( ... ripa+ 
kshay "цар"). Лишається з'ясу
вати, що ж це могла бути за літе
ра. Причому шукане слово має 
відповідати двом основним ви
могам: щоб воно було високоста
тусне, тобто відігравало важливу 
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роль в уявленнях скіфів, і щоб 
воно означувало приблизно те 
саме, що й компоненти Кола й 
Арпа в іменах Кола/'і,сай і Арпо
/'і,Сай. А вони, як ми вже знаємо, 
мають значення "всі, родина, рід, 
плем'я". 

Цим вимогам відповідає лише 
санскр. пrіра, де паr-пrі "люди
на, люди, народ", ара "захисник, 
охоронець, воїн, цар". Тобто во
но означає те саме, що й індійсь
кі імена, синоніми до імен Арпо
/'і,Сай і Кола/'і,сай: Сарвапа, де Сар
ва тотожне Арпа в імені Арпо
/'і,Сай, і Кулапа (укр. Кулеба), де 
Кула тотожне Кола в імені Ко
Ла/'і,сай. Сюди ж стають іще два 
індійські прізвища із тим самим 
значенням, засвідчені в україн
ців: Махіпа (укр. Мазепа) і Ра
штрапа (укр. Розтропа, Розтри
па). Тобто пrіра означає "захи
сник людей, правитель, цар", во
но - семантичний двійник пер
вісних термінів sarvapa, kиlapa, 
mahipa, rashtrapa, з яких згодом 
постали високостатусні соціаль
но значимі імена - воїнські іме

на. Тож можлива індійська фор
ма скіфського імені Ліпо/'і,сай у 
такому разі -(Н)ріпа/'і,сай (пrі 
"люди" +ра захисник, воїн, 
цap"+ksay "цар"), тобто дослівно 
"Цар-захисник людей" (СРС, 
354). Виходить, що ім' я Ліпо/'і,сай 
містить два компоненти з одна
ковим значенням "цар" - ра і 
ksay. Втім, таке можливо, надто 
коли термін чи ім'я одна мова за-
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позичує в іншої. Скажімо, ін
дійська міфологія знає божество 
Gopati, яке в іранській міфології 
називається Гопатшах, тобто мі
стить два компоненти з однако

вим значенням "цар" - пат і 
шах. Де пат тотожне індійсько
му pati (латне. pats, рос. батя, 
укр. батьІ'і:о) й піт у скіфських 
царських іменах Ар 'япіт, Спар
гапіт, СІ'і:олопіт. А шах "цар" 
споріднене з інд. І'і:шатр (іран. 
хшахр, шахр, хсар), до яких схо
дять скіф. /'і:сай та укр. цар. 

Індійське Gopati - одне з імен 
Крішни, яке сходить до первісно
го терміну gopati (go+pati) із зна
ченням "захисник корів, пастух", 
"господар-власник корів, вата
жок", "воїн, захисник", "цар". 
Тобто ім'я Гопатшах має елемен
ти Го "корова, бик; худоба" +пат 
"цар"+шах "цар". Тож подібне 
явище можливе і в імені Ліпо
/'і:Сай, яке, отже, розкладається на 

пrі "люди"+ра "захисник, цар"+ 
ksay "цар". Імені Нріпа/'і:шатр в 
індійському іменнику немає, та 
його й не може бути, оскільки пrі 
"люди, народ" вживається з од
ним компонентом, що має зна

чення "цар". А таких імен чима
ло: Нріпа, Нрібгартар, Hpira, 
Нріrапа, Нріrапаті, Нріrапала 
тощо. Скіфське Нріпа/'і:сай при 
грецькій передачі й могло при

брати форми Ліпа/'і:сай-Ліпо/'і:сай, 
бо звукосполучення пr, пl грець
кій мові не властиві і їй важко їх 
передати. 
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2. Індійські терміни й імена 
з компонентом nripa "цар" 

Санскр. пrіра "захисник людей, 
воїн", "вождь, правитель, цар" 
складають компоненти пrі+ра, де 

пrі означає "людина, чоловік, 
муж, герой, богатир", а ра "захи
сник, воїн, цар" (СРС, 316, 359). Із 
пrі є низка важливих соціальних 
термінів: пrітпа "мужність", пriy
agya "гостинність", пriloka "світ 
людей, земний світ", пrisadaп "чо
ловіче зібрання, людські збори" 
( санскр. sadaп дослівно означає 
сидіпня); пripiti "захист людей" 
(той же компонент pit, що і в скіф
ських іменах Ар 'япіт, СІ'і:олопіт, 
Спаргапіт, Агапіт); пrіhап "убив
ця людей, героїв" (СРС, 354-355). 
Санскр. hап в останньому прикла
ді тотожне укр. -гон, (від гпати 
"переслідувати") та англ. huпter 
( санскр. haпtar) "мисливець", 
досл. "гонитель, переслідувач (ди
чини)"; санскр. vrikahaп відпові
дає рос. волІ'і:огоп (пор. прізвище 
ВолІ'і:огопов) й укр. вовІ'і:огоп (пор. 
українське прізвище ВовІ'і:огоп, се
мантична калька якого - прізви

ще УбийвовІ'і:). 
Є чимало термінів і з пrіра: пri

pagriha, пripalay "царський па
лац", пripaliпga "знак царської 
влади, інсигнія", пrіраsапа "трон" 
( санскр. аsапа споріднене з укр. 
ocan/'i:a), пripakarya "царський 
обов'язок", пripatva "царська гі
дність, царственість", пripakriya 
"царювання, владарювання", пrі-
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рапgапа "царський двір", пrіра
писhаr "царський радник, мі
ністр", пripaпyatva "зміна царсь
кої влади" ( санскр. aпyatva має 
елементи aпya+tva, де апуа "ін
ший" (рос. иной), а суфікс -tva то
тожний українському суфіксу -
тво; тож aпyatva дослівно означає 
"іншество", а пripaпyatva - "ца
реіншество" (СРС, 354). 

Із компонентом пrіра "цар" є 
низка чоловічих воїнських імен: 
Hpina, Нріпа.ла, Нріпа.ла,.,а, Hpi

namap, Hpinami, Нріпайя 
( пri+pa-pala-palaka-patar-pati
paiya "захисник, оборонець, во
їн, цар") "Захисник людей, 
Правитель, Цар". Санскр. pala
ka, хінді palak "захисник, воїн, 
цар" відбите у скіфському етно
німі пали, скіфському царсько
му імені Пала/'і, і назві пізньо
скіфської столиці в .Криму- Па
Ла/'і,ій, а також у слов' янських 
князівських іменах Святопол/'і, і 
Яропол/'і,, етнонімах поляни й 
поля/'і,и, військових термінах 
пОЛ/'і,, пОЛ/'і,ОвНи/'і,, пОЛ/'і,Оводець. 

Нріпастхі.мшtін (пripa+asthi "кіст
ка, череп" +maliп "гірлянда") 
"Владика у гірлянді з кісток 
(черепів)". Епітет Шіви, який у 
своїй грізній іпостасі пов'яза
ний зі ш.машана.ми - місцем 

спалювання померлих і зобра
жається з в'язкою людських че
репів на шиї. 

Нріпаваллабга (пripa+vallabha 
"коханий, улюблений") "Улюб
ленець царя". 
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Нріпадіпа (пrіра "цар"+dіра "сві
тильник") "Світильник серед 
царів", "Цар, що освітлює все 
довкола". 

Нріпа.чапа (пrіра+тапа "шана, 
повага") "Царська честь, гід
ність", "Цар, якого поважають, 
шанують". 

Hpinanrana (пrіра+апgапа "пагін, 
паросток, дочка") "Царевий па
гін", "Царівна", "Цариця". Жі
ноче ім'я. 

Нріпапджая (пrіра+апjауа "пере
можець") "Звитяжець людей". 
Таке ім' я мали кілька епічних 
персонажів, серед них і син 
легендарного царя Сувіри, який 
вважається родоначальником 

племені сувіри - цей етнонім 

виявляється спорідненим з 
давньоукраїнськими етноніма
ми сівери й І'і,Ї.Мери. В індійсь
кому епосі етнонім сувіри то
тожний етнонімові сінди, а 
країна сіндів-індів - Сінди/'і,а 
була колись біля Нерченеької 
протоки ( Боспору Німерійсь
кого), про неї згадує у V ст. до 
н.е. Геродот. 

Hpinacyma (пripa+sиta "народже
ий; син") "Царський син, Царе-

" вич . 
Нріпаті,.,апья"'а ( пripati +kaпya

ka "дівчина, дочка") "Царська 
дочка, Царівна, Принцеса". Жі-

. ' 
ноче ІМ я. 

Нріпат.м,аджа (пripa+atma "ду
ша"+jа "народжена, дочка") 
"Народжена царем, Царська 
дочка, Царівна". Жіноче ім' я. 
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Нріпатні (nri+patni "дружина") 
"Дружина царя, Цариця". Жі
ноче ім' я. Санскр. patni "дружи
на" споріднене з укр. папі (HN, 
287 -288). 
Санскр. nri "людина; люди" має і 

форму nara (хінді nar), з яким є 
імена Hapana, Нарапала, Нарапа
ті (nara+pa-pala-pati "захисник, 
воїн") "Захисник людей, Цар". Си
ноніми Hpina, Нріпала, Нріпаті. 
Щодо термінів із nar, то най

більш показові з них такі: 
narta, naratva "людство" (може бу

ти спорідненим з укр. парод і 
осет. парти, де суфікси ta і tva то
тожні українським суфіксам та і 
тво (наявне в тому ж людство); 

nara-rajya "царство", досл. "краї
на людей", де rajya споріднене з 
польським Жеч (Rzecz Pospolita 
Polska) й німецьким рейх, райх; 

naraloka "світ людей, земний світ", 
"земля, світ". Санскр. loka "сто
рона світу" споріднене з суча
сними термінами локус, лока
тор, локальпий, локалізувати; 

narash "людожер"; 
sarvanara "кожна людина, кожен, 

будь-хто, всі люди". 
Таким чином, факти засвідчу

ють виняткову активність компо
нентів nar і nara і nri "людина, чо
ловік, муж" у творенні соціально 
значимих термінів, зокрема, на оз
начення ватажка роду, племені, 
правителя, царя, багато з яких ста
ли згодом високостатусними чоло

вічими й жіночими іменами. Тож 
цілком можливо, що один із таких 
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термінів на означення царя - nri
pa, досл. "захисник людей", від
бився і в скіфському царському 
імені Ліпоксай. 

КОМЕНТОВАНІ ДОДАТКИ 

І. Індійські імена із nri 
"людина, чоловік, муж, 
герой" 

Нрібгартар (nri+bhartar "оборо
нець") "Захисник людей, Цар". 
Санскр. bhartar "воїн, захи
сник" споріднене з укр. брат 
(чес. bratr), що сходить до уяв
лення про батька й брата як 
охоронців, захисників сім'ї, ро
дини, роду. 

Нрівант (nri+vant, прикметнико
вий суфікс) "Мужній, Доблес-

"" нии. 

Нрівараха (nri+varaha "вепр") 
"Людиновепр". Ім' я Бішну в 
його третьому втіленні-аватарі. 

Нрівахана (nri+vahana "везе-
"") "Б " " І ' нии езении людьми . м я 

1:\убери. 
Нрівештана (nri+veshtana "оточе

ний") "Оточений людьми, Який 
живе серед людей". Ім' я Шіви. 

Hpita (nri+ga "іти, походити") 
"Проводир людей, Цар". Ім'я 
мали міфічні й епічні персона
жі, серед них молодший брат 
Ікшваку, родоначальника Со
нячної династії царів. 

Нріtавара (nriga+vara "самець, 
бик, герой") "Найдоблесніший 
з людей", "Правитель, Цар". 
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Нріtадева (nriga+deva "бог") "Бог 
серед людей, Цар". 

Нріtаджіт (nriga+jit "звитяжець") 
"Переможець, Звитяжець над 
людьми" або "Який перемагає 
інших царів". 

Hpita.мanac (nriga+manas "люди
на, душа") "Владика людських 
душ". 

Hpita.мani (nriga+mani "коштов
ність") "Коштовність серед лю
дей, Цар". 

Hpita.мimxyna (nriga+mithuna 
"пара") "Пара владик, Близню
ки". Санскритська назва знаку 
зодіака В.лизnюt>и. 

Hpitana, HpitanaJr,a, Hpitanami 
(nriga+pa, pala, pati "захисник, 
воїн, цар") "Захисник людей, 
Цар". 

Hpitacinxa (nriga+sinha "лев") 
"Лев серед людей, Цар". Ім' я 
Вішну в його четвертому вті

ленні Людинолева. 
Нріtасо.ма (nriga+soma "Місяць") 

"Місяць серед людей". Синонім 
Нріт'ачапдра. 

Hpitama.мa (nriga+tama, суфікс) 
"Наймогутніший, Найдоблесні
ший з мужів". 

Нріtачапдра (nriga+chandra "Мі
сяць") "Місяць серед людей". 
Син царя Рантінари. Компо
нент nara в імені Рантіпара то
тожний nri. 

Нріtашада (nri+ga+sada "який си
дить, живе") "Який живе серед 
людей". Таке ім' я мав батько ве
дійського мудреця Нанви. Санскр. 
sada, яке сходить до санскритсь-
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кої основи sad "сидіти, жити", 
споріднене з укр. осада "місце 
проживання", осідоt>, посад то
що. 

Нрідгар.мап (nri+dharman "вчи
нок, поведінка") "Нотрий чи
нить, як люди". Інше ім' я Нубе
ри, бога багатства й земних скар
бів, охоронця північної сторони 
світу. 

Нрідева (nri+deva "бог") "Бог се
ред людей, Людський бог, Цар". 

Нріджіт (nri+jit "переможець") 
"Звитяжець людей", "Перемо
жець героїв". 

НріІЄесаріп (nri+kesarin "лев") 
"Лев серед людей". Ім'я Вішну 
в його четвертому втіленні Лю
динолева. Синоніми Hpitacinxa, 
Нріхарі, Нарсіпх. 

Нрісо.ма (nri+soma "Місяць") "Мі
сяць серед людей", "Видатний, 
У славлений". 

Нріхарі (nri+hari "лев") "Люди
нолев". Ім' я Вішну в його че
твертій аватарі-втіленні. 

НрічаІЄшус (nri+chakshus "око") 
"Око над людьми, Цар". Ім'я 
царя з роду ядавів; ядави спо

ріднені з літописними ятвяга

ми. 

Нрішад (nri+sad "який сидить") 
"Який перебуває серед людей", 
"Якому моляться люди". Ім' я 
мудреця, батька Нанви. 
Таким чином, у переліку бачи

мо імена з nri "людина, чоловік, 
муж" на означення Вішну в його 
третій аватарі Вепра й четвертій
Людинолева (Нрівараха, Hpit>eca-
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ріп, Нріхарі, Hpiracinxa), Шіви 
(Нрівештапа), Кубери (Нріваха
па, Нрідгар.мап), знаку зодіака 
Близнюки (Нріт'а.мітхупа), імена 
міфологічних та епічних персона
жів (Hpira, Нріrачапдра, Нріrаша
да, Нрічаt>шус). Проте переважна 
кількість імен означує царя, пра
вителя (Нрібгартар, Нрідева, Нрі
т'а, Нріrавара, Нріrадева, Нріrа.ма
пі, Hpitana, Hpiranaлa, Нріт'апаті, 
Нріпайя, Нріпала, Нріпатар, Нрі
паті, Нрічаt>шус). 

11. Індійські імена з nara, 
nar "людина, чоловік, 
муж, герой" 

Компонент nara, nar наявний у 
багатьох індійських назвах, осо
бливо річок: це пояснюється уяв
ленням, що первісні води назива
ли ся nara "чоловік, мужчина, са
мець" і були місцем перебування 
Брахми, бога-творця світу. Саме з 
цих первозданних вод, що сприй
малися як хаос, творився упоряд

кований, налагоджений, організо

ваний світ. Прикладом цього може 
бути Нар.мада - священна ріка і 
богиня, що її персоніфікує. Одна з 
легенд оповідає, що колись Сур' я
Сонце, батько Тапаті, благословив 
її і звелів текти на захід. Стрімка 
течія річки обточує гальку, надаю
чи їй форми лінrи (чоловічий ор
ган Шіви), що посилює репутацію 
річки як священної. Святою спра
вою вважається проща до гирла 

Нармади одним берегом і зворот-
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ній шлях - протилежним, що за
бирає зо два роки. Вважається, що 
саме тільки споглядання цих річ
кових вод позбавляє від усіх гріхів 
і що в кожній білій гальці, знайде
ній на річці, присутній Шіва, тому 

така знахідка особливо цінна. 
Цікаве й те, що інша назва цієї 

річки - Рева, а в Україні маємо 
річки Ревt>а, Ревна, Ревчиt>, Ревни
ще, Ревепь, Ревеnьt>а, Ревипа (Реве
па), Ревпяt>, Ревпово, Ревуха, Реву
щипа та ін. (СГУ, 458). В індійсь
кій міфології дружина Балавіри, 
старшого брата Крішни, звалася 
Реваті, а дід її звався Рева, брат 
Реват, а батько Райват. А в україн
ців побутують прізвища Рева, 
Реут, Ревут, Ревутепt>о, Ревуць
t>ий та багато інших- тільки в за
порозьких козаків за "Реєстром" 
1649 року засвідчено чотири де
сятки варіантів прізвищ із Рев. 

Реваті також - 27-ма накша
тра, тобто місячне сузір'я. Міфи 
називають ці 27 накшатр донька
ми Дакші, одного з десяти синів 
бога-творця Брахми. Дакша від
дав їх заміж за Місяця-Чандру, і 
той кожен один день місячного ка
лендаря проводить з однією дру
жиною. У списку цих 27 дружин 
Місяця четверта - Рохіні (у запо
рожців засвідчене прізвище Рохи
пиt>), а двадцять сьома - Реваті. 
Матір Баладеви-Балаві ри, стар
шого брата Крішни й землеробсь
кого божества (його атрибут- ра
ло, плуг) звали Рохіні, а дружину 
Реваті, що, звичайно, не випадко-
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во: ми маємо справу з землеробсь
ким календарем, невіддільного від 
астральних культів. Що засвідчує 
землеробський характер населен
ня, яке творило цей календар. 

Імена Рева, Реват, Райват, Ре
ваті сходять до санскр. rai "багат
ство", rayvat "багатий", revanta -
"багатий, розкішний, пишний" 
(СРС, 548). А санскр. rai спорідне
не з іще дохристиянським рай, яке 
й досі задовільно непояснене. На
ше рай- обитель прабатьків, пред
ків, праведників, а також- незем
на країна, де всього в достатку, де є 

все необхідне для радісного й без
турботного життя. Близькість раю 
до санскр. rai "багатство" добре від
чутне в українському словосполу

ченні яйце-райце з однойменної 
казки. Чарівне яйце-райце в укра
їнському фольклорі містить багат
ство, насамперед у вигляді худоби 
- найбільшого скарбу в давні часи: 
Розбив те яйце-райце. я,. узяв же 
сtОот в ер пути з того яйця... верпе 

та й верпе (СУМ, 4). Рай входить у 
слово райдуга (Райдуга воду бере па 
дощ), слово рай пов' язується з во
дою і дощем, а від них невіддільне 
поняття про багатство. "Скотій бог" 
Влес, що уособлював Небесного 
Бика, який проливає на Землю-Ко
рову дощ і запліднює її, стояв у Ки
єві біля води, на березі Почайни. 
Тоді як інші язичницькі боги сто
яли на Горі, біля двору тереми ого. 
В Україні багато гідронімів і з 

nara,nar:1lopa,1lopип,1lepич,1lep
вaч, 1lережа, 1lepecnя, 1lеретва, 
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1lорова, 1lорець, 1lурець, 1lарасто
виця тощо (СГУ, 383, 386, 391). 
Нара (nara) "Чоловік, Муж, Ге

рой", а також "Безсмертна душа, 
що пронизує Всесвіт". Терміном 
nara, nar означуються первісні во
ди, уособлення чоловічого начала, 
а пари - міфічний клас істот. 

Ім'я 1lapa мали багато міфічних 
та епічних персонажів, серед них 

могутній воїн Арджуна, який в ва
жається сином Індри, й син знаме
нитого мудреця Вішвамітри. Ім' я 
Вішва.мітра в іранській формі Ас
па.мітхар на теренах України за
свідчене в боспорських паписах 
lV ст. до н.е. Мудрець Вішвамітра 
згадується ще у ведах, він був вер
ховним жерцем у царя ведійських 

аріїв Судаса, а прізвище Судас і 
нині побутує в українців, як і по
хідне від нього прізвище СдасюtО; 
ім' я Судас індійські етимологи 
тлумачать як "Щедрий на пожер
тву (богам), Щедродайний". 
А могутній воїн Арджун в епосі 

тісно пов' язаний із Крішною, різні 
імена якого та його старшого брата 
(Бала, Баладева, Балавіра) рясно 
відбиті в українських прізвищах і 
назвах. Арджупа був одружений із 
сестрою Крішни, Крішна був коліс
ничим в Арджупа під час 18-денної 
війни, описаної в "Махабгараті" і 
саме Арджупові він виклав своє фі
лософське бачення світу, яке скла
ло знамениту "БгаІ'авадІ'іту". Інше 
ім' я Арджупа - 1lapa, а Крішни й 
Вішну- 1lараяпа (Крішна- зем
не втілення Вішну, тоді як Арджуп 
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- Індри). Тому є загальне означен
ня Арджупи й Крішни - Нарана
раяна (nara+narayana) "Нара і На
раяна", тобто "Арджун і Крішна ра
зом". І на означення Вішну є низка 
імен, що це відбивають: Адінараяна 
(adi "первісний" +narayana "захис
ник людей") "Предковічний оборо
нець людей", Лапш.мінараяна (lak
shmi "Лакшмі"+паrауапа) "Лакш
мі й Вішну" - спільне ім' я боже
ственного подружжя, Маханарая
на (maha "великий"+паrауапа) 
"Великий Нараяна-Вішну". Ім'я 
Ашваттханараяна означає "Смо
ківниця Вішну", де ашваттха -
індійська смоква (Ficиs Religiosa), 
що здавна оточена релігійним по
клонінням і виступає в ролі світо
вого дерева. На Будду зійшло прос
вітлення саме під ашваттхою, риту
альним аналогом якої є жертовний 
стовп. Ім' я Сур 'янараяна ( sиrya 
"Сонце" +narayana) означає "Сонце 
й Вішну", а Шіванараяна- "Шіва 
й Вішну". 
Ардзап звали верховного жерця, 

який у ІІІ ст. очолив боротьбу ін
дійських громад у Вірменії проти 
насильницького навернення до 

християнства; жрець Ардзап тісно 
пов'язаний з вірменською леген
дою про трьох братів Куара, Мел
тел і Хореана з області Палунь, 
яку дослідники давно й слушно 
співвідносять із літописною леген
дою про полянських князів Кия, 
Щека і Хорива. 
Є і жіночий варіант імені Нара 

(наголошене кінцеве а), що його й 
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собі має низка міфологічних та 
епічних персонажів. 
Нарабгу (nara+bhи "істота, люди

на") "Що перебуває серед лю
дей", "Породжений людьми". 
Інше ім' я Індри. Санскр. Ьhи 
споріднене з укр. бути. 

Наравар.м.ая (nara+varman "захис
ник, оборонець") "Захисник лю
дей". Ім' я історичної особи, царе
вича з країни Мальва (ХІІ ст.). 

Нарагахана (nara+vahana "по
віз, возій") "Кого возять люди". 
Ім' я Кубери (його возять нари 
"люди") й низки інших персо
нажів. 

Нараваханадатта (naravahana 
"Kyбepa"+datta "даний") "Да
ний Куберою". Це ім' я мав син 
царя Удаяни і герой санскрито
мовного твору Сомадеви "Океан 
оповідей", частково перекладе
ного українською. 

Наравіра (nara+vira "герой") 
''Герой серед людей". Хінді 
Нарвір, Нарбір. У запорозьких 
козаків і сучасних українців за
свідчено чимало прізвищ з ком
понентом вір-бир: Ва.лвір, Валь
вір, Ва.лбир, Валбиренпо, Ван
бир, Шельбир, Талавіра тощо. 

Нарав'яtхра (nara+vyaghra "тигр") 
"ТИгр серед людей", "Відваж
ний герой". 

Нарада (nara+da "-давець") "Той, 
що дає людям (знання)". Це 
ім'я мав божественний муд
рець, улюблений син богині Са
расваті, теж, як і вона, пов'яза
ний з мистецтвом. Народжений 
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з коліна бога-творця Брахми, 
який уособлює в тризубі праве 
вістря, вважається вісником і 
порадником богів та людей, хо
ча його поради іноді призводять 
до негативних наслідків. Він, 
зокрема, провістив жорстокому 
цареві Нансі, що народиться 
Нрішна, його небіж і найлюті
ший ворог, через що Нанса по
чав убивати всіх новонародже
них немовлят своєї сестри, ма
тері l\рішни. У пізнішій міфо
логії Нарада постає приятелем 
Нрішни і винахідником віни -
найдавнішого індійського струн
ного музичного інструмента, що 

з нею, як і Сарасваті, зобража
ється. Ім'я Нарада мав також 
син мудреця Вішвамітри. 

Нарадатта (nara+datta "дана", 
"-дана") "Дарована людьми". 
Джайнська богиня. 

Нарадгара (nara+dhara "-дер
жиця") "Опора людей". Хінді 
Нардгар, Нардар. Інша назва 
Землі. 

Нарадгіпа, Нарадгіпаті (nara+ 
adhipa, adhipati "цар") "Влади
ка людей, Цар". 

Нарадева (nara+deva "бог")- "Бог 
людей", "Цар". ХіндіНардев. Си
ноніми Нрідева, Нрідев. 

Наракесаріп (nara+kesarin "лев") 
"Людинолев". Вішну в аватарі 
Людинолева. Синонім Hpi1>eca
pin. 

Hapanamxa (nara+natha "цар") 
"Владика людей, Цар людей". 
Хінді Hapnamx. 
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Наранаяка (nara+nayaka "прово
дир, вождь") "Вождь людей, 
Цар". Хінді Нарпая1>. 

Hapanma (nara+anta "прикінчу
нач") "Губитель людей". Ім'я 
одного персонажа. 

Нараптака (nara+anta "убив
ця" +ka, суфікс) "Ни щитель 
людей". Ім' я полководця війсь
ка Равани - злого демона, би
тві з яким царевича Рами прис
вячена "Рамаяна". 

Hapanami (nara+pati "владика, 
цар") "Владика людей, Цар, 
Правитель". Хінді Hapnami, 
іранський відповідник - Нер
будій, Нербуд. Всі вони спорід

нені з українським прізвищем 
Нарбут і литовським Нарибут. 

Нарараджа (nara+raja "цар") 
"Цар людей". Інше ім'я бога Ну
бери. Хінді Наррадж. 

Hapacinxa (nara+sinha "лев") 
"Людинолев", "Винятково мо
гутній". Вішну в четвертому вті
ленні. Хінді Hapcinx, синонім 
Hpicinx. Нарасі.мха Рао - ко
лишній міністр закордонних 
справ Індії, як і Індіра Ганді, 
дочка Джавахарлала Неру й теж 
колишній прем'єр-міністр краї
ни є почесним доктором Ниїв
ського Національного універси
тету імені Тараса Шевченка. 

Нарахарі (nara+hari "лев") "Лю
динолев". Ім' я Вішну в четвер
тому втіленні. Хінді Нархарі, 
синонім Нріхарі. 

Нарачапдра (nara+chandra "Мі
сяць") "Місяць серед людей". 
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Хінді Нарчапдра. Синонім Нрі
чапдра. 

Наратапса (nara+shansa "хвала, 
слава") "Славлений людьми". 
Ім' я бога АІ'ні. 

Нарашардула (nara+shardula 
"лев") "Лев серед людей", 
"Вождь серед людей", "Могут
ній, Мужній", "Непереверше
ний воїн". 

Нараяні (narayan+i) "Приналеж
ний Вішну- Крішни". Син му
дреця Бішвамітри. Жіночий 
варіант імені (наголошене пер
ше а) означують богиню-воїтель
ку Дурrу та Лакшмі, дружину 
Вішну; також загальне означен
ня війська Крішни, яке він надав 
кауравам для війни з двоюрідни
ми братами пандавами, про що 
оповідає "Махабгарата". 

Нареидра (nara+indra "цар; Інд
ра") "Цар людей", "Індра лю
дей". 

Нареидрадева (nara+indra+deva 
"бог") "Божественний владика 
людей". Хі нді Нарепдрадев. 

Нареидрадітья (nara+indra+adi
tya "сонце") "Сонце серед вла
дик людей", "Найкращий із ца
рів". Ім'я у царів Кашміру. 

Нареидраиатха (nara+indra+nat
ha "цар") "Цар серед людських 
владик", "Цар над царями" 
(відповідає перському шахіп
шах). Хінді Нарепдрапатх. 

Нареша (nara+isha "владика") 
"Владика людей". Хінді Нареш. 

Наротта.м,а (nara+uttama "най
кращий) "Найкращий із лю-

дей". Хінді Наротта.м. Синоні
ми Hpitama.мa, Нрігата.м. 

Нарупа (nara+una "проводир") 
"Провідник людей". Інше ім'я 
Пушана, божества доріг і подо
рожніх (пор. українське пріз
вище Пушап";,о). 

Нар'я (nar+ya суфікс) "Мужній, 
Хоробрий, Доблесний" (HN, 
276-278). 
Як бачимо, nara відбите в іме

нах Бішну, Індри, Аrні, Пушана, 
Кубери, Крішни, Арджуна, ДурІ'и, 
Лакшмі, Землі й джайнської боги
ні, вісника богів і божественних 
істот. Найбільше серед них імен, 
пов'язаних із Вішну: вони відби
вають дві його земні аватари-вті

лення - Вепра й Людинолева. 

ІІІ. Індійські імена з 
компонентом nari 
"жінка" 

Якщо санскр. nara означає "чо
ловік", то "жінка" в санскриті -
nari, з яким теж є терміни й імена: 
nari-tirtha - назва п'яти священ
них місць прощі для жінок; na
rishta- різновид ясмину, а водно
час і жіноче ім' я, парі";,ела - коко
сова пальма й чоловіче ім' я. А іме-

. " . " . 
на з пап жшка таю: 

Нарі (nari) "Жінка". Дочка Меру 
й дружина Набгі, сина Аrнід
гри. 

НаріІЄавача (nari+kavacha "за
хист, панцир") "Захищений 
жінкою", "Жінка-захисниця". 
Таке ім' я мав цар Му лака із Со-
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нячної династії, син Ашмаки. 
Ім'я МулаІ'іа споріднене з укра
їнським прізвищем Мулява (у 
Словенії та Індії є населені 
пункти Мулява), а Аш.мдІ'іа 
"Камінь, Скеля"- з назвою Ес
мань, що представляє одну з 

"кам'яних" українських річок 
(у ведах згадується річка Аш
.манваті "Каменовиця"). 

Нарікера (nari+kera "плід, овоч") 
"Жіночий фрукт". Кокосова 
пальма або кокос. Чоловіче ім' я. 

Hapipamna (nari+ratna "коштов
ність") "Коштовність жінок", 
"Найчарівніший, Найдостойні
ший". Чоловіче ім' я. 

Наріштха (nari+ishtha "бажа
ний") "Найбажаніший для жі
нок". Арабський ясмин і ім' я. 

Наріш'япта (nari+shyanta "осіб
ність") "Окремішній від жі
нок". Ім' я деяких епічних пер
сонажів, зокрема, брата Ікшва
ку, родоначальника Сонячної 
династії царів (HN, 278). 
Як бачимо, компонент nari 

"жінка" часто містять не жіночі, а 
чоловічі імена: НаріІ'іавача, Нарі
І'іера, Н аріратна, Н аріш 'янта. Ці
каве серед них ім'я НаріІ'іера, що 
має форми НаріІ'іела, НаліІ'іера, 
НаліІ'іела. Тобто в одному імені яс
краво засвідчується чергування 
р/л, що ми бачили на прикладі 
інд. vrik, рос. волІ'і і грец. lik, інд. 
Вріш "Бик" і слов. Влес (у повно
голосеї- Велес, Волос). 

Найбільше термінів, які згодом 
стали високостатусними чоловічими 
іменами, на означення царя, прави-
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теля: Наравар.ман-Нрівар.ман, На
радгіпа, Нарадева-Нрідева, Нара
натха-Нрінатха, Нараная/'іа-Нрі
наяІ'іа, Нарараджа-Нріраджа, На
рендра, Нарендранатха, Нареша, 
Нарабгартар-Нрібгартар, Hpita, 
Нріtадева, Hapana-Hpina, Нарапа
ла-Нріпала, Нарапала/'іа-Нріпала
.".а, Нарапаті-Нріпаті. Останнє 
(Нарапаті) відповідає слов'янсько
му Нарбудій, Нарбуд. Нарбут. 

Водночас вимальовується така 
картина з божествами, в іменах 
яких наявний компонент nar, na
ra "чоловік": 
Вішну: Адінараяна, Маханарая

на, НараІ'іесарін-НріІ'іесарін, На
ра-харі-Нріхарі, Нарасінха-Нрі
rасінха, Нрівараха, Нараяна 

Вішну й Лакшмі: ЛаІ'іш.мінараяна 
(хі нді ЛаІ'іш.мінараян) 

Вішну й Сур'я: Сур'янараяна 
(хі нді Сур 'янараян) 

Вішну й Шіва: Шіванараяна (хіп
ді Шівнараян) 

Вішну й ашватха: Ашватхана
раяна (хі нді Ашватханараян) 

Крішна й Арджуна: Наранараяна 
Кубера: Наравахана, Нарараджа, 

Нрідгар.ман 
Індра: Н арабгу 
Дурrа, Лакшмі: Нараяні 
Земля: Нарадгара 
Пушан: Наруна 
Аrні: Нарашанса (слов. Людослав, 

Людислав, Людохвал) 
Близнюки (знак зодіака): Нріtа-

.мітхуна 

Арджуна: Нара 
Вісник богів: Нарада 
Джайнська богиня: Нарадатта. 
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НЕ&ЕСНИЙ РАЙ-СВАРfА, МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ 
І СКІФСЬКИЙ ЦАР СПАРГАПІТ 

1. Два Спаргапіти - цар 
скіфів і цар агатирсів 

3 Геродотової розповіді у V ст. до 
н.е. випливає, що причорно-морсь

Rі сRіфи мали свою царсьRу дина
стію, найдавніший представниR 
ЯRОЇ - Спаргапіт. Син його - цар 
Лі"., BHYf\ - Гпур, правну«и -Ана
харсис і Савлій, праправнуR -
/дантирс. ЯR бачимо, переліR охо
плює п'ЯТЬ ПОІ\ОЛіНЬ, ЩО СІ\Ладає 
ЧаСОВИЙ ВіДТИНОІ\ у 130-150 рОІ{іВ. 
ОсRільRи Ідантирс, праправну« 
Спаргапіта, воював із персьRим ца
рем Дарієм, а сRіфо-персьRа війна 
датується 515-512 рр. до н.е., то 
найдавніший відомий нам пред
ставниR цієї династії Спаргапіт 
жив роRів на 100-150 раніше, тоб
то десь у середині чи наприRінці 
VII ст. до н.е. Отож з нього й почнемо. 

Геродот фіRсує двох царів на 
ім' я Cnapranim: сRіфсьRого, діда 
знаменитого мудреця Анахарсиса 
(lV, 76), та царя племені агатирсів 
(lV, 78). Геродот фі«сує й ім'я 
Cnapranic - його мав царевич, 
син Томіріс, цариці масагетів, яRі 
теж вважаються сRіфами. Тобто 
одне ім'я засвідчене в сRіфів, дру
ге - в агатирсів, третє - в масаге

тів. Всі ці племена - близьRоспо
ріднені, і масагети, і агатирси -
найближчі родичі сRіфів: одна з 

легенд про походження с«іфів у 
Геродота виводить їх від братів 
Агатирса й СІ<іфа. Два імені Спар
гапіт засвідчені в сRіфів, отже, во
ни сRіфсьRі й царсьRі. 

СІ<іл, син Ар' япіта (див. статтю), 
народився не від сRіф' янRи, а від іс
тріянRи, яRа навчила його еллінсь
І\ОЇ мови й грамоти. Ар'япіта під
ступно вбив Спарrапіт, цар агатир
сів, тому СІ<іл отримав батьRів
сьRий трон і батьRову дружину
СІ<іф'ян«у Опойю, від яRоЇ в Ар'япі
та був син Орі".. СІ<ілові, хоч він і 
був СІ<іфсьRий цар, більше подоба
лося еллінсьRе, а не сRіфсьRе жит
тя. Тому час від часу із війсьRовим 
загоном він приходив до Ольвії, мі
ста бористенітів (інша назва його -
Бористеп), залишав під його стіна
ми свою дружину, а сам рушав у мі

сто. Там велів зачиняти всі місьRі 
брами, перевдягався в еллінсьRе 
вбрання і чинив пожертви еллінсь
І\ИМ богам за еллінсьRим звичаєм. У 
місті він мав і свій палац, де жила 
його тамтешня дружина. 

ЯІ<ийсь бористевіт повідомив 
про це сRіфам, а тоді й нишRом 
провів їх у місто, де ті на власні очі 
побачили, що все це правда. Коли 
СІ<іл повернувся додому, то сRіфи 
вже обрали іншого царя - його 
брата 0Rтамасада (див. статтю). 
СІ<ілові вдалося втеRти до Фра«ії, 
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Октамасад кинувся за ним у пого
ню, але на Істрі шлях йому перего
родило фракійське військо. Проте 
до битви не дійшло, бо Сіталк, цар 
фракійців, прислав до Октамасада 
гінця зі словами: "Навіщо нам би
тися, адже ти син моєї сестри. У 
тебе - мій брат, а в мене - твій, 
тож обміняймося й розійдімося 
мирно". Обмін відбувся, Скіла до
провадили в Скіфію, де й скарали 
на горло за зраду предківських 
звичаїв, мови і віри (lV, 78). 
У цій повчальній і трагічній істо

рії є кілька прикметних моментів: 
- імена Ар 'япіт і Спаргапіт мі

стять компонент -піт, чим за

свідчується: ім' я Спаргапіт -
двоосновне. Це ж саме піт за
свідчене іще в одному царсько
му скіфському імені - с.",оло
піт (див. статтю про 1\олаксая); 

- ім' я Спаргапіт властиве і скі
фам, і агатирсам. Що, власне, й 
зрозуміло, бо, за легендою, яку 
наводить Геродот, Агатирс, Ге
лон і Скіф - брати, Агатирс -
найстарший, с.",іф - наймолод
ший, а Гелоп - середульший. 
Сіталк виявляється дядьком 
Октамасада по матері, Сіталк і 
мати Октамасада - рідні брат і 
сестра. Тобто виходить, що або 
мати Октамасада походить з 
агатирсів, але вийшла заміж за 

скіфа, або Сіталк і мати Октама
сада - скіфи, хоча якимось чи
ном Сіталк став царем агатир
сів. Останнє припущення най
менш вірогідне; 
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- Ар'япіт від дружини-скіф' янки 
мав сина Оріка, а ім' я це спів
відносне з ім' ям Ар 'я.",а, Ар 'я.",, 

поширеним в іранців та індій

ців. У такому разі імена батька й 
сина споріднені, містять спіль
ний компонент Ар 'я, що цілком 
природно. Імена з цим елемен
том мають іранці й індійці, ко
жен із цих народів називав себе 
аріями, попри певні розходжен
ня в релігійних уявленнях і сві
тогляді. З чого випливає, що й 
скіфи, як і іранці та індійці, від
носили себе до аріїв. Санскрит
ська форма імені - Ар 'я.",а, мо
вою хінді - Ар 'я.",, а зважаючи 
на окання, властиве деяким ін
дійським і слов' ян ським мовам, 
зокрема, українській, ім' я мало 
звучати Ор 'я.",, спрощеніше -
Орі.",. Саме в такій формі воно 
подане в Геродота, отже, й скіф
ській мові, як і українській, бу
ло властиве окання; дружина

скіф' янка царя Ар' япіта мала 
ім' я Опойя, вочевидь пов' язане з 
іменем винятково шанованої 
скіфами богиніАпі, яка, за Гера
дотом, тотожна грецькій Геї. 
Грецьке Гея сходить до geo "зе
мля", тобто Гея уособлює Землю, 
вона - 1\орова-Земля, точні
сінько так, як і санскр. gau озна-

• • " " u " 
чає не тшьки корова , а и зе-

мля". Інше ім'я Норови-Землі у 
ведах- Прітха (досл. "Широка, 
Простора" - санскр. prastara) 
та Прітхві "Дочка Прітху", де 
Прітху, досл. "Широкий, Про-
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сто рий", міфічний земний пер
шоцар. У "Велесовій книзі" їм 
відповідає Корова За.мупь, де За
.мупь споріднене з іран. та хінді 
zатіп "земля". Грецька Гея -
дружина Зевса, якому відпові
дають ведійський Дьяус і скіф
ськийПапай-верховне чолові
че божество, дружина якого -
Апі, ім'я Лапай (було вірменсь
ке царське ім'я Папа~) містить 
індоєвропейську основу ра "за
хищати, охороняти, берегти", ту 
саму, що її містять паті й піт, 
рос. папа, батя й укр. бать~о. А 
дружина Зевса - Гея-Корова, 
Дьяуса- Прітхві-Корова, Даж
бога - Корова За.мупь. "Велесо
ва книга" прямо каже, що" Даж
бог нас народив од Корови За
мунь, тому ми ~равепці", тобто 
у~раїпці; 

- іншого сина Ар' япіта, який по 
смерті батька посів царський 
трон, звати с~іл, а це ім' я спо
ріднене зі скіфськими іменами 
С~ілур, с~олопіт, Колаr.сай та 
етнонімом с~олоти (ТРС, 58-65; 
187-191). Скіфське С~іл, оче
видно, споріднене з українсь
ким пріЗВИЩеМ Ш~іЛЬ, ЩО ПрИ
рОДНО, бо "Велесова книга" і від
носить скіфів до коровичів-кра
венців-українців; 

- брат Скіла - Оr.та.масад, де 
.масад "бог", досл. "мудрий", на
явне в імені скіфського боже
ства Таги.масад й іранського 
Ахура.мазда "Ахура Мудрий"; 
останнє відбите в українських 
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прізвищі Гламазда й назві Гла
.мазди. 
Ці індійсько-скіфські сходжен

ня дають підстави широко залуча
ти до тлумачення скіфського імені 
Спаргапіт індійські мовні та інші 
факти. 

2. Спаргапіс- син 
масагетеької цариці 
Томіріс 

Геродот оповідає про могутньо
го перського царя Кіра, який під
корив багато народів і захотів під
корити й масагетів, царицею яких 
була Томіріс. Її чоловік помер чи 
загинув, тож Кір, аби прибрати до 
рук її царство, про людське око 
пасватався до неї. Але Томіріс зро
зуміла, чого насправді він доби
вається, тож і відповіла відмовою. 
Тоді Кір почав ладнати переправу 
через річку, яка розділяла перські 
й масагетські землі, щоб піти на 
неї війною. Томіріс послала до 
нього гінця з такими словами: 

- Перський царю, схаменися, 
не чини того, що надумав, бо де 
знаття, чи піде воно тобі на добро. 
Правуй собі в своїй країні, а ми 
правуватимемо в своїй. Та якщо 
ти захотів випробувати нашу 
міць, що ж - переправляйся че

рез ріку й ступи на нашу землю . 
Ми дамо тобі це зробити й відсту
пимо від ріки на три дні шляху. 
Якщо ж волієш зійтися в битві у 
своїй країні, то сам зроби так, як 
ладні зробити ми. 
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1\ір скликав царську раду, і та 
порадила зустріти військо Томіріс 
у своїй країні. Проте лідійський 
цар Крез, про багатства якого хо
дили легенди і який був у полоні в 
1\іра, думав інакше: 

- Пускати до себе вороже 
військо завжди небезпечно - як
що ти програєш битву, то лозбу
дешел і держави. Бо ж зрозуміло, 
що коли масагети переможуть, то 

не повернуться додому, вони захо

чуть більшого. Навіть якщо ти здо
лаєш їх у своїй країні, все одно та
ка перемога не повна й не остаточ
на, бо ще треба переслідувати во
рога й завойовувати його країну. 

Та й не годиться славному цареві 
коритися жінці, хоч і цариці, й пу
скати її військо на свою землю. Я 
раджу йти на масагетів: нехай во
ни собі відступають, а тоді треба 
заманити їх у пастку. Відомо, що 
масагети люблять добре попити та 
поїсти, тож треба наготувати по
більше хмільних напоїв і ситних 
страв, а біля того всього залишити 
найгірші загони, а добірне військо 
сховати в засідці. Масагети наки
нуться на те все, повпиваються, а 

тоді їх можна взяти голіруч. 
1\ір пристав на ту пораду й по

слав до Томіріс і передав з гінцем: 
відводь, мовляв, військо від ріки, 
я буду переправлятися. Цариця 
так і вчинила, як обіцяла. 1\ірове 
військо переправилося через ріку 
й заночувало вже на землі масаге
тів. А вночі 1\ірові приснився Да
рій, син його вельможі Гісдаспа, з 
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крилами на плечах: одне його кри
ло окривало Азію, а друге - Євро
пу. Сон той видався 1\ірові віщим, 
тож він закликав до себе вельмо
жу, що був при ньому: 

- Гісдаспе, твій син затіває 
проти мене лихе. Я цього певен, бо 
боги мене люблять й попереджа
ють, коли мені щось загрожує. Уві 
сні я побачив твого старшого сина 
з крилами: одне крило розпростер

лося над Азією, друге - над Євро
пою. Не інакше, твій син щось за

мишляє. Негайно вертайся додому 
і простеж, щоб син твій дочекався, 
коли я з перемогою повернуся з 

походу. Я хочу з ним поговорити. 
1\ір щиро гадав, що Дарій готує 

проти нього змову. Проте, як вия
вилося, сон провіщав зовсім інше: 
що 1\ір не вернеться з походу на 
масагетів, а царський трон посяде 
Дарій. Але тоді Гісдасп мовив 1\і
рові: 

- Мій царю, якщо справді сон 

твій віщий і мій син замислив про
ти тебе лихе, я сповню твій наказ: 
передам тобі свого сина, і ти в чи
ниш із ним, як знаєш. 

Той рушив додому, а 1\ір загли
бився в масагетські землі на одно
денний перехід, а потім зробив так, 
як радив Крез: наготував розкішну 
учту, залишив біля бенкетних сто
лів найгірших воїнів, а одбірне 
військо зачаїлося в засідці. І спра
вді вийшло так, як і передбачив 
Крез: частина масагетеького війсь
ка, яке очолював син цариці Томі
ріс, напала на залишене перське 
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військо й легко розбила його, а то
ді почала бучно відзначати пере
могу за щедро накритими столами. 

А коли воїни наситилися донесхо
чу й натомлені та захмелені міцно 
позасинали, одбірне Кірове війсь
ко без зусиль перебило безпорад
них масагетів. А Спаргапіс, син ца
риці Томіріс, опинився в полоні. 

Коли Томіріс довідалася, що 
сталося з частиною її війська й си
ном, то негайно послала до Кіра 
гінця, який переказав цареві її 
слова: 

- Ripe, ти, що ніяк не наситиш
ся кров'ю! Не дуже тішся тим, що 
сталося. Ти підступно переміг мо
го сина не в битві і не доблестю, а 
хмільною виноградною ягодою. 
Отож даю тобі добру пораду -
прислухайся до неї! Поверни мені 
мого сина й забирайся з моєї краї
ни безкарно, хоча ти й вигубив 
третину мого війська. Але якщо ти 
цього не зробиш, то присягаюся 
Сонцем, владикою масагетів, що я 
потамую твою ненаситну спрагу 

до крові. І досхочу напою тебе 
нею! 

Rip і не думав тепер прислуха
тися до слів цариці. А Спаргапіс, 
коли прочумався від захмеління і 
збагнув, що сталося, попросив 
розв' язати йому руки, а тоді від га
ньби наклав на себе руки. На цю 
звістку мати зібрала все своє 
військо й зійшлася в смертельній 
битві з Rіром. У ній перемогли ма
сагети, загинув і сам Rip. Томіріс 
звеліла наповнити міх людською 
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кров'ю, занурила в неї відтяту го
лову Кіра й гірко мовила: 

- Мене, хоч я і лишилася жи
вою, ти вбив, підступно захопив
ши мого сина, а він від ганьби поз
бавив себе життя. Отож і я спов
няю обіцянку: востаннє наситься 
людською кров'ю, якої ти завжди 
прагнув! 

Цікаве тут ім' я самої масагетеь
кої цариці - То.міріс, подане в 
грецькій передачі і з грецьким за

кінченням іс. Первісне звучання 
його мало бути То.мир, То.мар. Його 
мала грузинська цариця Тамар 
(Тамара), прабабусею якої була 
половчанка Гурандухт, дружина 
Давида Будівничого й тітка Rон
чаківни, невістка новгород-сівер
ського князя Ігоря - героя "Сло
ва". Українська історія знає укра
їнську шляхту половецького похо

дження - То.мари, які за Гімала
ями мають знатних родичів -
царський рід Томарів, династію 
правителів Делі, вихідців з радж
путського роду то.марів "списни
ків". Ім'я То.мара "Списниця" має 
в індійській міфології богиня-вої
телька, дружина Шіви, що в одній 
руці тримає тризубець, а в іншій 
- спис: на херсонеських монетах 

ІІІ- 11 ст. до н.е. вона зображена 
лише зі списом. Вона богиня-бе
региня, покровителька й спаси

телька воїнів, захисниця обложе
них ворогом міст. У неї низка й ін
ших імен: Діва (санскр. Деві "Бо
гиня"), Мо,.оша (санскр. Махеші 
"Велика богиня"), Опіда у Геродо-
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та, Обідоносиця у "Велесовій кпи
зі" й Діва-Обида в "Слові", пізні
ша козацька По,.рова. Вона була 
божественною Матір'ю- Царицею 
Херсонеса Таврійського (літопис
ний 1:\орсунь, нинішній Севасто
поль), жителі якого ще в ІІІ ст. до 
н.е. клялися оберігати від еллінів і 
варварів шаетри - свої священні 
книги. Саме з цього міста, столиці 
таврів-русів, яке прийняло хри

стиянство у V ст., уХ ст. прийшло 
до 1:\иєва християнство. 

3. Що означає Спарга 

Отож маємо імена двох царів (у 
скіфів і агатирсів) з однаковим 
ім' ям Спаргапіт та ім' я Спаргапіс 
у сина масагетеької цариці Томі
ріс. 3 чого можна виснувати, що 
скіфи, масагети й агатирси -
близько-споріднені племена, що 
однаковість імен має засвідчувати 
й однакові світоглядні й релігійні 
уявлення, що компонент Спарга, 
якщо вже він відбитий у всіх трьох 
добре відомих з античних джерел 
народів, відбиває якийсь важли
вий аспект їхніх спільних уявлень 
чи вірувань. Як же тлумачиться 
нині це скіфсько-масагетсько-ага
тирське царське ім'я? 

Іраніст і скіфолог В.І.Абаєв 
ім'я Cnapraniт пов'язує з іран. 

sparga "пагін, паросток, лоза", 
якому нібито тотожне авест. spa
reya. А все ім' я він зводить до дав
ньоіран. sparga-paisa "подібний 
до юної лози". Тобто ім' я Спарга-
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піт, за ним, означає "Наче юна 
лоза, Юнолозий" (ДИЯ, 304). Та
ке тлумачення і неабияк дивує, і 
викликає серйозні сумніви. На

самперед тому, що йдеться про 
царське, воїнське ім' я, а воно, як 
засвідчують численні факти, не 
може мати такого мирного, "бота
нічного" значення. Цар походив 
не з садоводів чи землеробів, а з 
воїнського стану, його ім' я, як 
правило, мало пов'язуватися з бо
жествами, воїнськими уявлення

ми чи реаліями. Воно мусило ма
ти високий соціальний статус, бо 
давалося цареві, представникові 

воїнського стану, тобто суспільної 
верхівки, воно мусило відбивати 
важливі соціальні, в даному разі 
станові, тобто воїнські, терміни, 
поняття чи уявлення. Це, поза 
сумнівом, і відбивав елемент Спар
га, спільний для скіфів. Тлумачен
ня ж Лбаєва навіть не натякає на 
це, тому його годі визнати вмоти

вованим і задовільним. Слід шука
ти іншого, переконливішого по

яснення. 

Поза сумнівом, sparga - грець

ка передача якогось важливого 

скіфського терміну. Термін цей 
мусить мати індоіранський відпо
відник, як і багато інших скіфсь
ких назв та імен. Якщо це слово 
іранське, то воно передане грець
кою майже без втрат, бо майже всі 
звуки, які складають це слово, 
має і грецька мова. Але в ірансь
ких мовах немає слова sparga, яке 
означувало б якийсь важливий 
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термін чи поняття. Зате привер
тає увагу інше: іранському зву

косполученню sp, spa в індійсь

ких мовах має форму sva, shva 
(шва): санскр. vishva "все, світ" й 
іран. vispa, санскр. ashva "кінь" й 
іран. aspa, санскр. shvetaka "світ
лий" й іран. spitak; останнє, зо
крема, відбите в назві відомого 
через страхітливий землетрус вір

менського міста СпітаІ'і. В ін
дійській міфології ім'я Швета 
(варіанти ШветаІ'іа, ШветаІ'і) 
має добрий десяток міфічних та 
епічних персонажів, серед них і 
божества Шіва й Вішну. А ще -
планета Венера, яка посідає осо
бливе місце у вірменській міфо
логії і має назву АстхіІ'і, близьку 
до імені одного з трьох братів-по
ляп літописної легенди - Ще.,. 
(АщеІ'і). Це при тому, що наша лі
тописна легенда про заснування 

1:\иєва трьома братами-полянами 
має свого вірменського двійника, 
де теж фігурують троє братів з 
області Палунь - 1:\уар, Мелтей і 
Хореан, батьками яких названо 
двох індських князів, а насправді 
- двох індійських божеств (ТРС, 
222-236). 

3 цього випливає, що скіфське 
sparga мусить мати індійську фор
му svarga. А такий індійський тер
мін є, і він справді винятково ва
жливий в уявленнях ще ведійсь
ких індійців, а веди, як засвідчує 
"Велесова книга" (ІХ ст.) своїм 
терміном тривіди ( санскр. trive
da), знали кравенці-українці. Ви-
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нятково важливим svarga було і 
для скіфів, судячи з того, що воно 
присутнє в іменах їхніх царів, і 
для предків сучасних українців, 
бо та ж "Велесова книга" не раз 
згадує його в різних контекстах. 
Проте це слово відсутнє в іранців, 
а чому - стане зрозуміло далі. 

Сварrа уведійській міфології -
небо, рай, найвищий із трьох сві
тів, обитель світла, де живуть боги 
і куди переселяються душі героїч
но полеглих воїнів. Санскр. svarga 
складають компоненти svar+ga, де 
svar- "світло, сонце, сонячне не
бо, небо", а ga - "стежка, дорога, 
шлях" (СРС, 764, 187). Toбтosvar
ga дослівно означає "дорога на не
бо", "небесний шлях". Санскр. 
svargin - "божество, бог", досл. 
"приналежний до неба-сварrи", де 
санскритський суфікс in тотож
ний суфіксу ин в українських 
прізвищах (Грицишин, Петри
шин, Юрчишин, Яцишин) і назвах 
(Батурин, Снятин, Чигирин, Яго
тин). Є священна формула, три 
так звані великі слова - бгур-бгу
вас-свар "земля-атмосфера-небо", 

що їх промовляють після священ
ного складу ау.м (християнське 
а.мінь, а.мен). Міфи мовлять, що 
бог Праджапаті, творець усього 
живого, "вицідив" із трьох свя
щенних вед ("Ріrведи", "Самаве

ди" та "Яджурведи") звуки а, у, .м 
і такі ж священні три слова бгур, 
бгувах і свар. Первісне їх значення 
оповите завісою таємничості, але 

тут наявне свар "небо". Це прик-
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метно і в зв'язку з тим, що тут під
креслюється: первісно існували 
лише три веди, а четверта (" Атхар
ваведа") додалася пізніше. І "Ве
лесова книга" своїм терміном три
віди засвідчує, що пише про над
звичайно давні, ще з ведійських 
часів, події та уявлення, коли ша

нувалися лише три веди. 

Є низка санскритських термінів 
зі svarga: svargaloka - небесний, 
райський світ, svargiy - небесний, 
божественний, svargya - ведучий 
до раю, блаженства, svargaиkas -
мешканець раю, svargiп - небес
ний, померлий, svargata, svaryata 
-який пішов до неба-раю, небіж
чик, svargagati - відхід на небо, 
кончина. Відбите svarga і в фра
зеологізмах сучасної мови хінді: 
svarga-dhenu (dhепи "корова", від 

dиh "доїти, доїтися", тобто dhе
пи дослівно дійна) - небесна, 
райська, чарівна корова, яка 
сповняє бажання 

svargajana "рушати до неба-свар
rи" - полишати земний світ 

svarga ke path par payr rakhna 
"ставити ногу на стежку до не
ба-сварrи" - піддавати себе 
смертельній небезпеці, ризику
вати життям; санскр. path і укр. 
путь, англ. path - тотожні 

svarga ke tare (tara "зірка") "зір
ки на небі" - щось недосяжне 

svarga-rohan (санскр. rohaп "під
йом", від rиh "рости, підіймати
ся", з ним споріднені укр. ро
сти, ріст, рослина) - вознес ін
ня на небо 
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svarga-taru ( санскр. tarи "дере
во") "небесне, райське дерево" 
-чарівне дерево, яке сповняє 
бажання того, хто опиниться в 
його тіні 

svarga chhuna (чхуна) "торкатися 
сварrи-неба" - посісти високе 
становище, стати недосяжним 

(ХРС 11, 771). 
Всі ці імена, назви й терміни мі

стять основу svar "світло, сяяння, 
небо". Відзначимо принагідно, що 
є ще дві санскритські дієслівні ос
нови svar, вже з іншими значен
нями, але й вони відбиті в укра
їнській мові. Одне svar означає 
"лаяти, картати, дорікати" й спо
ріднене з укр. сварити, свара, 
сварr.:а. Друге svar означає "брині
ти, звучати" наявне, зокрема, в 
укр. свиріль, свирілr.:а, свирілочr.:а 
(В правій руці свирілочr.:а, в лівій 
топірець - про вівчаря) і цвірr.:ун 
(народні назви свіргун, свірr.:а) та 
рос. свирель, сверчоr.:. У санскр. 
svara-lasika "свиріль, сопілка" la
sika "прагнучий, жадаючий" спо
ріднене з укр. ласий, ласитися, 
ласувати, ласун і ласr.:а, ласr.:авий, 

лащитись. Ім' я Свара має богиня 
звуку, музичного тону або мелодії 
Сарасваті, яка зображається з ві
ною - струнним музичним ін
струментом, дружина бога-творця 
світу Брахми. Ім'я Свара "Звук, 
Голос" має і бог Вішну, земне вті
лення якого Крішна, а неодмін
ний атрибут 1\рішни - сопілка, 
свиріль, на чарівні звуки якої збі
гаються юні пастушки та молоді 
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заміжні жінки й водять довкола 
нього хороводи, під його сопілку 
корови йшли на пашу і повертали

ся з паші. Українцям і індійцям 
однаково любий образ пастушка з 
сопілкою. 

Сонце-Сур' я має епітет Svarma
ni "1\оштовність-Перлина небес". 
Ім'я Сварбгану "Небесне сяєво" 
має у ведах демон, який ковтає 
Сонце чи Місяць і викликає затем
нення. Таке ж ім' я мав син богині 
первозданних вод Дану, тотожної 
нашій Дані; він згодом народився 
на землі як цар Уrрасена, батько 
матері 1\рішни і її брата 1\анси, 
який намагався звести зі світу сво
го небожа, бо йому провістили, що 
коли той виросте, то скине його з 
царського трону, який, до речі, 
1\анса відібрав у батька. На свя
щенній річці Сарасваті "Махабга
рата" знає місце прощі біля води 
Сварtадвара "Двері до сварги-не
ба" ( санскр. dvara й укр. двері то
тожні), де купання гарантує по
трапляння до сварrи-раю (АП, 
186, 644). 

4. Сварrа і Молочний Шлях 

Сварrу індійська міфологія роз
ташовує на вершині Меру або Су
.меру - міфічної гори, обителі бо
гів у центрі Всесвіту, тому інші 
назви її Svargiri "Небесна гора" 
( санскр. giri й укр. гора тотожні) й 
Сварадгіта (svara+dhita "дістава
ти") "Сягаюча Небес". Гора упо
дібнена до чашечки лотоса, пелю-
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стки якого - земні материки. Ме
ру-Сумеру всуціль із коштовного 
каміння і золота, довкола її вер
шини обертаються планети, а на 
самій вершині бог-творець світу 
Брахма, що уособлює в тризубі 
праве вістря, приймає великих 
мудреців і небожителів-богів. 3 
чотирьох боків гору Меру оберіга
ють лакапали - боги-захисники 
світу: Індра охороняє схід, Варуна 
- захід, Яма - південь, 1\убера -
північ. Локапалів може бути й ві
сім, тоді до згаданих богів дода
ються ще чотири: Сур' я-Сонце 
охороняє південний захід, Сома
Місяць - північний схід, Агиі
Вогонь - південний схід, Баю-Ві
тер - північний захід. 1\ожен ло
капала має слона, який підтримує 
свою сторону світу. На цю міфічну 
гору Меру-Сумеру і спадає з небес 
Сварrанrа ( svar+ganga) "Небесна 
Ганrа" - український Молочний 
Шлях, яка чотирма потоками обті
кає її. Це сприймається і так, що 
Молочний Шлях- дорога правед
ників і доблесно полеглих воїнів 
на сварrу-небо. 

Молочний Шлях - космічна 
система у вигляді світлої імлистої 
смуги із зірок, зоряних скупчень, 
пилових і газових туманностей . 
Давньогрецькі астрономи Молоч
ний Шлях називали Галах:сія (від 
грец. гала "молоко"), а міфи назву 
Молочний Шлях пов'язували із 
суперечкою богів. Геракл, син 
Зевса й земної жінки Алкмени, міг 
стати безсмертним, лише скушту-



вавши молока Зевсової дружини 
Гери, яка незлюбила Геракла. Тож 
коли вона спала, хитрий Гермес 
приклав малого Геракла до її гру
ді. Гера прокинулась і несамовито 
відштовхнула немовля, а чудодій

не молоко бризнуло й розлилося 
по небу. Так постав Молочний 
Шлях. А Геракл, за Геродотом, 
безпосередньо причетний до скі
фів - саме від нього та змієногої 
дочки Дніпра-Борметена народи
лися троє синів, які стали родона
чальниками різних скіфських 

племен. 

В Україні Молочний Шлях най
краще видно восени, коли він пе

ретинає небосхил з південного за
ходу на північний схід. Приблиз
но в цьому ж напрямі по території 
нинішніх Запорізької і Херсонсь
ких областей тече Дніпро. Для чу
маків, які їздили в Нрим по сіль і 
поверталися наприкінці літа, Мо
лочний Шлях у пониазі Дніпра 
був своєрідним дороговказом. Їду
чи з північного сходу на півден
ний захід, чумаки, щоб не збитися 
з дороги, орієнтувалися вночі по 
Молочному (Чумацькому) Шляху. 
Можна припустити, що й Дніпро 
колись міг асоціюватися з Молоч
ним Шляхом, який плинув пара
лельно з ним. Тобто міг бути Не
бесний Дніпро і Дніпро Земний, 
точнісінько так, як в уявленнях 
індійців є Земна f ан га і Небесна 
Ганrа. В уявленнях давньої люд
ності земний Дніпро міг асоціюва
тися і як небесний Дніпро, тобто 
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ототожнюватися з Молочним Шля
хом. Тим більше, що в Дніпра чи
мало "молочних" приток: ріка Мо
лочав".а (Житомирщина), ріка 
Молочна (притока Росі), струмок 
Молочний і село Молочне на Київ
щині, болото Молочна, колись річ
ка, як свідчить назва в жіночому 

роді. Сюди ж, певно, й Молохва та 
Молча (Молоча) в басейні Десни. 
У басейні Дністра є ручай Моло
чан".а, Дунаю - два потоки Мо
лочний і Молочний Звір, у басейні 
Азовського моря - ріка Молочна, 
на якій стоїть знаменита Нам' яна 
Могила, та Молочний Утлю"., при
тока Молочної, що впадає в озеро 
Молочне. 

Прикметно, що найбільш "мо
лочним" виявляється ареал Азов
ського моря, де в давнину якраз і 
жили сіндо-меотські, інакше індо
арійські племена. А в індійській 
міфології винятково важливим є 
Молочний о".еан, що його сколочу
вали боги-деви та їхні старші бра
ти й постійні супротивники - асу
ри, щоб повернути скарби, затону
лі під час світового потопу. За того 
сколочування боги здобули 14 
скарбів, з яких богові Вішну діста
лися мушля, булава, коштовний 
камінь ".аустубга й Лакшмі - бо
гиня щастя, багатства й сімейної 
злагоди, Індрі дісталися чарівне 
дерево паріджата, яке сповняє 
бажання, білі кінь і слон, а Шіві -
півмісяць, яким той прикрасив за
чіску. Усім богам разом дісталася 
амріта - трунок безсмертя, який 
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гарантував їм вічне життя, через 

що вони й називалися безс.мертпі 
(ІТУ, 161-162). 
Слово сварrа містять і інші сан-

скритські назви Молочного 
Шляху: 

Сварrападі (svarga-пadi "ріка") 
"Небесна ріка". Одне з імен Шіви 
- Надідгара "Річкодержець" і 
пов'язане з Ганrою, яка спершу 
текла на небесах. Коли боги вирі
шили спустити її на землю, саме 

Шіва прийняв на голову її могутні 
води, і вони по пасмах його волос
ся розлилися багатьма потоками, 
не завдавши землі ніякої шкоди. 
Тут паdі "ріка", а dhara, dhar "три
мач, держець", наявне в укр. гос
подар. Біля літописного села Шел
вов у Києві згадується озеро Надо
ве, назву якого дослідники й 
пов' язують з інд. паdі "річка". 
Озеро НадІ'іів є на Київщині (Іван
ківський р-н), річка НадюnІ'іа -
притока Серебрянки (бас. Тясми
на), річка Надва - у басейні 
Верхнього Дніпра (ЕС, 91). Всі ці 
назви - гідроніми, тому цілком 

можлива їх спорідненість із паdі в 
назвах індійських річок: Махапа
ді "Велика ріка",Девападі "Боже

ственна ріка", Брах.мападі "Ріка 
Брахми", Крішпападі "Чорна рі
ка", Haranaдi "Зміїна ріка",Дадгі
паді "Сир на ріка". Остання назва 
теж пов' язана з молоком, у зв' язку 
з чим привертають увагу й укра
їнські назви Сирпиця і СирІ'іівщи
па на Житомирщині, де й річка 
Госира ( санскр. gokshira "ко-
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ров'яче молоко"). Потік Сировиця 
є на Львівщині, річка Сирова - на 
Закарпатті, СироваmІ'іа й Сирець 
- на Сумщині. Сирець - і прито
ка київської Почайни й частина 
Києва, Сирепь - на Рівненщині, 
річки Сириці - на Херсонщині й 
Запоріжчині, болото Сирувата 
(судячи з назви, теж річка) - в 
басейні Сіверського Дінця. 
У Бобровицькому районі на 

Чернігівщині, де в селі МарІ'іівці 
народився директор Інституту ук
раїнознавства Петро Кононенко, є 
річка Недра, яка теж, схоже, має 
безпосередній стосунок до назва
них річок. Тим більше, що на Чер
нігівщині є річки Одра, Удай і се
ло Удайці, а на Київщині - Одай
піль ( інд. Удайпур), споріднені з 
санскр. иdа, иdап, иdaka "вода". 
Мудреці й царі в "Ріrведі" та епосі 
мають імена Удра, УдраІ'іа, Удра
параІ'іа, УдреІ'іа, Удродгапа тощо. 
Ріка Одра є в басейні Балтійсько
го моря, ОдрипсьІ'іа РічІ'іа на Воли
ні, ОдрипІ'іа - в басейні Сіверсь
кого Дінця. Слов'янський етнонім 
ободричі тлумачать як "жителі 
обох річок Одра", у дельті Дунаю 
жили одриси, давнє слов'янське 
плем'я. Давня країна в Індії мала 
назву Одра ( Удра, Одріса, Удріса) 
- нині штат Оріса, сусідній із За
хідною Бенгалією. Людність цієї 
країни називалася одри-удри, 
одриси-удриси; останні дві назви 
прибрали сучасного вигляду Орі
са-Одіса, хоча мовою хінді звучать 
Уріса або Удіса. Сучасна назва ту-
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тешньої людності - орія, так на

зивається і мова, близька до бен
гальської - обидві вони належать 
до східної гілки індоарійських 

мов. 

Давніх насельників Одри-Удри 
індійська традиція зараховує до 
так званих .млечхів, тобто "варва
рів"; "варварство" їх полягало в то
му, що вони не дотримувалися на

лежних брахманських обрядів та 
звичаїв і споживали коров'яче 
м'ясо. Прикметно, що "Махабгара
та" до млечхів відносить скіфів, 
парфян, явапів (греків), дравидів, 
сіндів і сувірів. Сівери в літопис
ній традиції теж постають у подіб
ному світлі, сівери тотожні ін
дійським сувірам; сувіри в епосі 

ототожнюються з сіндами, а Сіпди
""У "Країну сіндів" біля Керченсь
кої протоки знає ще в V ст. до н.е. 
Геродот; саме до Тмуторакані на 
теvенах колишньої Сіндики праг
нув добутися новгород-сіверський 
князь Ігор. Як бачимо, до млечхів 
давня індійська традиція відно
сить і скіфів, які відігравали вели
чезну роль в історії Північного 
Причорномор'я. Тож з індійської 
точки зору певна частина насель

ників Давньої України відносить
ся до млечхів. Людність Одрп
Удри називалася й ут".али, а краї
на - Ут".аладеша "Країна утка
лів" (нинішній університет в Орі
сі -Оді сі називається Ут".альсь
".ий). Тому привертають увагу де
що загадкові українські прізвища 
От".алю"., От".альчу,., Om,.aлenl'io. 
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Санскрит знає слово udaja (уда
джа) "лотос", дослівно "народже
ний у воді, річці", синонім якого 
- nadija. Ім'я Надіджа "Народже
ний рікою" мають кілька міфоло
гічних та епічних персонажів, се
ред них могутній воїн і полково
дець Бгіш.ма, ім' я якого тотожне 
українському прізвищу Буш.ма. 
Давня назва Пенджабу- П' ятиріч
чя - Папчапада, у Давній Індії 
була річка Haдanmil'ia, ім'я Наді
па "Владика рік" - мав бог морів 
і водних просторів Варуна, тотож
ний грецькому Посейдону, скіф
ському Тагимасаду й слов'янсько
му Дажбогу. Та найцікавіше те, 
що в Словенії, яка має багато спо
ріднених з українськими назв ( се
ред них МарІ'іовци, Му.ІtЯва, а на 
кордоні, вже в Хорватії, Неделище 
- у Неділищі на Житомирщині 
народилася Ніна Матвієнко), є 
річка Надіжа. Прикметно й те, що 
індійці, коли чують українське жі
ноче ім' я Надя, неодмінно по
в'язують його з nadi "річка", а На
дія - як зменшувально-пестливе 
від нього, "Річечка", щоправда, з 
наголосом на я. 

Таким чином, назва Недра "Пов-
" u • u 

новода - семантичини двшник 

назв Удра й Одра, які означають те 
саме. Цікаве й те, що територію зі 
східного боку ріки Одри в Польщі 
населяли уІ'іри-уІ'ірапи, з якими 

дослідники пов' язують назви уІ'і
раїпці й у".раїпа. Тут тече річка 
ВаІ'іра-УІ'іра і саме тут деякі дослід
ники розташовують прабатьків-
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щипу індоєвропейців. Ріка Bar;pa 
(Br.pa, Bir.pa, Yr>pa) є в басейні За
хідного Бугу і в басейні Вісли. А 
назва уr>ри виявляє спорідненість з 
іран. уштра-устра (наявне в імені 
Заратуштра "Мудрий Віл") й інд. 
ушра-усра "самець, бик", яке в де
яких іранських та індійських мо
вах має форму yxpa-yr>pa. Тобто уr>
ри-уr>рани означає "бичичі, тури
чі", що цілком узгоджується зі сло
вами "Велесової книги", що "ми
r>равенці", тобто "коровичі, бичичі, 
туричі". 

Поняття "самець, бик" і "вода" 
- невіддільні, слова із значенням 

"вода" і "самець, бик" часто-густо 
творяться від однієї дієслівної ос
нови. Це пов' я за но з винятково 
важливим колом понять небо-биr>
дощ -земля-r.орова -зрошення -за
пліднення-врожай-багатство
добробут-лад, що, в свою чергу, 

відбиває найдавніші світоглядні й 
світотворчі уявлення і вірування. 

Так, назва Росьr.а пов'язана з укр. 
роса, росити, зрошувати і санскр. 
варш-вріш "зволожувати, зрошу
вати, запліднювати". Але ця річка 
має і назву Самець, а вріш-варш у 
санскриті означає і "дощ, роса", і 
"самець, бик". Тобто вода і бик 
об'єднані спільною функцією -
проливати дощ-сім'я, запліднюва
ти землю-корову, щоб вона дару

вала щедрий врожай, багатство, 
добробут. Тому річки часто й мали 
назви Самець, Виr>, Тур, Вепр, Ка
бан, Жеребець, Пороз, Бобер тощо. 
На соціальному рівні за безпеку, 
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добробут і благополуччя громади 
відповідав племінний ватажок, 

князь, цар, який і собі часто нази
вався биr>, тур, відлуння чого ба
чимо в сучасному бос, первісно 
"бик". 
СварГадгара (svarga+dhara "те

чія, потік") "Небесний Потік, 
Небесна течія". 

СварГа.марГа (svarga+тarga "до
рога, шлях") "Небесний Шлях, 
Небесна Дорога". 

СварГапага (svar+ga+apa+ga) "Не
бесна Апаrа-Ган га". 
Як бачимо, санскр. Сварtа

марtа містить компонент із зна
ченням "Дорога, Шлях", наявний 
і в українських назвах Молочний 
Шлях та Чумацьr>ий Шлях. Прик
метно, що й слово дорога містить 
те саме га, як і санскр. свар-tа, 
ana-ta, дур-tа, як і слов'янське 
ім' я Ольга, українські прізвища 
Шульга, Кулага тощо, яке сходить 
до значення "іти, рухатися, вести, 
провадити" (пор. рос. шагать, 
шаг) і означає "проводир, вата
жок". Тобто ім' я Ольга в такому 
разі, оскільки Оль сходить до пер
вісного значення "всі, люди, рід" 
(пор. англ. all "всі", нім. Alleтann 
"Німеччина" (дослівно "Всі Лю
ди"), іран. хіль, хель, ель "всі, ро
дина, рід", інд. r>уль), означає "Ва
тажкиня, Провідниця". Іншими 
словами, "Правителька, Княгиня, 
Цариця". 
Ще більшу дотичність до Украї

ни виявляє назва Молочного Шля
ху - Svargapaga. Anata - інша 
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назва священної 1анrи, де ара -
"вода", а ga - "іти, бігти, текти, 

плинути". Тобто Anara дослівно 
означає "Водоплинна, Водобіж
на", тобто "Ріка", і вона має доб
рий десяток своїх найближчих ук
раїнських родичів, теж річок: Апа
ка в басейні Сейму,Апажа- Дес
ни, Опака ( Onolia) - Дністра, 
Anolia - в Криму (тут і гора Onyli), 
Опочпа ( Опічпа) - Південного 
Бугу, Опака і яр ОпаківсьІіий -
Сіверського Дінця, річка й село 
Опішпя на Полтавщині ( СГУ, 
399). У "Махабгараті" сином 1ан
rи-Апаrи є могутній воїн Бгішма, 
інше ім' я якого - Апат'ея, тобто 
"Апажин", "Син Апаrи". Ім'я Вгі
ш.ма "Грізний", "Кого бояться (во
роги)" (від санскр. bhayati "бояти
ся") тотожне українському пріз
вищу Вуш.ма. 

UЦе одне санскритське озна
чення Молочного Шляху, вира
жене через назву tanra, є 
Кхат'апт'а (kha+ganga) - теж 
"Небесна іанrа". Kha у санскриті 
- "сонце", "небо", "нора", "дір

часті" органи людського тіла, 
яких 9, а також "втіха, радість, 
задоволення", "знання, мудрість". 
Kha входить в імена божеств, зо
крема, Шіви - Кхакуптала "Не
бесносписий" та його дружини
воїтельки Дурrи - КхаІіа.міпі 
"Улюблениця небес". Останній 
приклад тим значиміший, що ім'я 
ДурГадеві засвідчене саме на бере
гах Меотиди (Азовського моря) 
ще в lV ст. до н.е., тобто в часи 
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розквіту Скіфської держави. Йо
го мала меотянка, спершу дружи

на сіндського царя, а потім ва
тажкиня меотських військ, яка 
успішно воювала і зі своїм ко
лишнім чоловіком, і з боспорсь
ким царем Сатиром. 

5. Небо-сварrа та їі володар 

Сварт'а - володіння Індри, царя 
богів і ватажка небесного воїнства, 
тотожного нашому Перунові. І Інд
ру, і сваргу добре знає "Велесова 
книга". Столиця неба-раю-сварrи 
- А.мараваті (a+тara+vati), де а 
заперечна частка (ne, без), таrа 
"смертний" (пор. також укр . .мер
ти, померлий, .мрець), а vati тотож
не укр. виця в назвах Роставиця, 
Хоревиця, ЩеІіавиця, Юр!іовиця. 
Тож А.мараваті-А.маровиця дослів
но означає Везс.мертповиця, а ос
кільки атаrа- це "безсмертний", 
тобто "бог", то й Воговиця, Обитель 
Богів. Індра, як володар сварrи, має 
ім'я А.марапаті - "Владика без
смертних- богів". 
У цій небесній столиці стоїть 

палац Індри - Пушкарамаліні "У 
вінку із синіх лотосів" (pushkara 
"синій лотос", malini "вінок"). Па
лац оточує розкішний парк, де па
сеться праматір корів Сурабга і 
ростуть чарівні дерева, що сповня

ють бажання, серед них і золото
коре дерево паріджата, добуте з 
Молочного океану. Воно напоює 
сварrу п' янкими пахощами, його 
особливо люблять апсари-русалки 
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й дружина Індри. l\олись його 
спробував викрасти асур Андгака, 
але наклав за це життям. 

Помічники Індри - марути, 
його військова дружина, що бере 
участь у всіх його лоходах і би
твах. Індрині марути відомі "Бе
лесовій книзі" як мариці, а в 
"Слові о полку Ігоревім" це -
"вітри, Стрибожі внуки". Індру 

оточують найвидатніші мудреці й 
боги, небесні танцівниці -апсари 
й музики-rандгарви розважають 

їх чарівними танцями, музикою і 
співом. До неба-сварrи потра
пляють героїчно полеглі на полі 
битви воїни: тут вони насолоджу
ються райським життям, а потім 

знову народжуються на землі. 
Сварrу провідують і земні герої, 
як, скажімо, Арджун, земне вті
лення Індри. Верховного жерця у 
вірменській легенді про трьох 
братів звали Ардзан, у ІІІ ст. він 
очолив боротьбу індійських гро
мад у Вірменії проти насиль
ницького навернення до христи

янства. 

Отож на сварзі-небі живе і пра
вить бог-воівник Індра, цар богів і 
ватажок небесного воїнства у ве
дах. Його знає і "Авеста", у пізні
тій іранській традиції він висту
пає як Андар - і з Індра, і з Андар 
споріднене наше Андрій. У запо
рожців побутувало ім' я і прізвище 
Андра. В індоіранський ( арійсь
кий) період Індра - бог війни й 
перемоги, верховне божество індо
арійських племінних пантеонів. 
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Перша писемна згадка про нього в 
державі Мітанні сходить до 1400 р. 
до н.е. Вважається, що після поді
лу аріїв на іранців та індоаріїв Інд
ра у ведійських аріїв лишився вер
ховним божеством перемоги, ме
тальником громів і блискавок, оз
броєним громовою стрілою-вадж
рою, перуном. А в іранських арій
ців верховним божеством став 
Мітра, уособлення Сонця і Мирно
го Договору, пізніший архистра
тиг Михаїл - захисник l\иєва. 
У циклі ведійських міфів про Ін

дру головний - міф про вбивство 
Індрою велетенського змія Врітру, 
який перегородив річки й не давав 
їм текти. Індрадолає його, що сим
волізує пробудження природи пі
еля зими й настання нового, госпо

дарського року, відбиває календар
ну міфологію, тобто міфологію осі
лого, землеробського населення. 
Через цю свою перемогу Індра от
римав епітет Ерітрахан "Убивця 
Врітри". Цей самий міф знає і ук
раїнський фольклор (веснянки, 

колядки, казки), де Ерітра висту
пає як злий цар Ворот, Верет або 
Воротар, а Індра-як Іван Царе
вич, Іван Княжевич, Іван І]ю.мовиІі, 
Іван Богатир тощо. 

Іранська ж релігія й 3аратуштра 
віднесли Індру до девів - злих ду
хів, демонів, девів. У "Молодшій 
Авесті" й середньоперській тради
ції Індра-Андар- один із найзатя
тіших демонів-девів без увиразне
них функцій: він "навіює злі поми
сли", "збиває з праведного шляху". 



Іранська міфологія не знає імені /п
дра, а знає божество війни й пере
моги Веретрагпу, а це епітет Індри 
в індійській міфології- Врітрахап 
"Вбивця Врітри", в іранських мо
вах Вертрагпа, Bapaxpan, Бахра.м. 
Іраністи зводять цей образ до індо
іранської епохи й тлумачать аве
стійське Бертрагпа як "Той, що по
биває захист", що не зовсім зрозу
міло. Індійці ж тлумачать його як 
"Усувач перешкоди". Це вмотиво
ваніше й логічніше, бо санскр. vri
tra (vrit+ra, суфікс діяча), спорід
нене з укр. ворота, що якраз і сим
волізує перепону, перешкоду, яку 

треба здолати. Саме за ворітьми в 
українських казкових сюжетах мі
ститься щось украй важливе, що ге
рой украй прагне здобути. А для 
цього треба усунути перепону-во
рота, подолати Охоронника-Воро
таря, відчинити ворота й здобути 
такий бажаний скарб. 

3 територіально-етнічним роз
межуванням індоіранців, вважа

ється, відбувалося й релігійне роз
межування. Доти спільні племінні 
культи поступово відособлювали
ся, божества інших племен стали 
сприйматися як чужі, ворожі й 
протиставлятися своїм. Приблиз
но тоді ж у пантеоні іранців і 
з' явився бог війни й перемоги Вер
трагпа, який замінив відкинутого 

індоіранського Індру, але отримав 
ім' я за одним із його епітетів -
Врітрахап. 
Тож Індра, як і сварІ'а, не ірансь

ка, а індоарійська й слов'янська 
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реалія, бо їх не раз згадує на сво
їх дощечках-сторінках "Велесова 
книга". Іранці не знають ні Індру, 
ні сварІ'у, невіддільну від нього, 
зате її знають скіфи, відбита в 
іменах скіфських царів і подана в 
Геродота за іранськими фонетич
ними законами - спарга. Та це 
може бути й грецькою особливі
стю передачі іншомовного слова, 

в даному разі давньоіндійського 
svarga, оскільки давньогрецька 
не мала звуку й літери в, тож і пе
редавала його в іномовних словах 
через б або n. Імена зі Спарга
Сварtа в скіфських царів незапе
речно свідчать: скіфи добре знали 
коло уявлень, пов' язаних зі свар
Гою й Індрою. Тому напрошуєть
ся логічний висновок, що скіфам 
і слов'янам властиві не іранські, а 
індоарійські релігійні уявлення, 
хоча скіфів багато дослідників 
вважають ірано-мовними. У та
кому разі ВИХОДИТЬ, ЩО або скіфи 
не іраномовні, або їхні уявлення 
відбивають ще спільні індоірансь
кі (арійські) уявлення. Тому й не 
дивно, що жоден дослідник навіть 

не припускав, що згадані скіфські 
імена можуть пов'язуватися зі 
сваргою. Бо якщо вважати, що 
скіфи іраномовні, а в іранських 

мовах слова спарга не знаходять, 

то щоб не затріщала по швах тео
рія про іраномовність скіфів, пот
рібно будь-що пояснити термін 
тільки з іранських мов. Що, як ми 
бачили, звелося до асоціації слова 
спарга з першим-ліпшим фоне-
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тично подібним іранським словом 
і ім' я СпарГапіт отримало незро
зуміле тлумачення "Подібний до 

юної лози" - нібито з давньо
іранського sparga-paisa. А це вже 
не наукова, а "народна" етимоло
гія, яка незрозуміле слово пояс
нює з першого-ліпшого фонетич
но подібного і зрозумілого сучас
ного слова. 

6. Імена, епітети, назви й 
атрибути Індри зі svar і 
svarga 

Якщо Індра - володар сварrи, 
то цікаво поглянути, чи відбилося 
свар і сварга в його іменах чи епі

тетах, а також у пов' язаних із ним 
назвах, атрибутах, термінах. А їх 
чимало. Вже згадувана небесна 
столиця Індри Амараваті має дру
гу назву СварГапурі (svarga+pиri 
"місто") "Небесне, Райське місто". 
Небесні діви русалки-апсари, то
тожні українським русалкам, які 
розважали у раю-сварзі Індри не
божителів, праведників і геройсь
ки полеглих воїнів, називаються 

сварйошіт (svar+yoshit "юнка") 
"небесна діва". Вони ж мають оз
начення сварвадгу (svar+vadhи 
"наречена") "Небесна наречена", 
де vadhи споріднене з укр. ведепа, 
рос. водимая "наречена" і похо

дять від спільної основи із значен
ням вести (рос. певеста тотожне 
інд. паводга, досл. "новоприведе
на" (пор. рос. повобрачпая, досл. 
"нововзята"), сварГастрі (svar-
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ga+stri "жінка"), де stri споріднене 
з укр. сестра (первісно sva-stri 
"своя жінка"). Сам Індра має низ
ку імен, пов' язані зі сварою-свар
rою: еварадж (svara+raj "цар") 
"Владика неба-сварrи" (тут стала

ся гаплологія, стягнення двох од
накових складів ra-ra в один), 
СварГабгартрі (svarga+ bhartri 
"воїн, захисник", де bhartri спо
ріднене з чес. bratr і укр. брат) 
"Захисник неба-сварrи", Сварпа
ті (svar+pati) "Владика Свари
Неба", СварГапаті (svarga+pati) 
"Владика неба-сварrи" (HN, 429). 

Останнє ім' я, СварГапаті, й то
тожне скіфському царському іме
ні Спаргапіт. Щоправда, є неве
личка відмінність у других компо
нентах - паті й піт, але вона 

закономірна й пояснима. Компо
нент pati має дві складові - pa+ti, 
де ti - суфікс, який творить від діє
слівних основ дієприкметники те
перішнього часу, а ра - дієслівна 

основа, яка означає "захищати, 
охороняти, берегти". Отож pati оз
начає "той, що захищає, боро

нить" (рос. защищающий), інакше 
"оборонець, воїн, правитель, вла
дика, цар". Слово це має і значен
ня "господар, хазяїн, бог" (СРС, 
364) і відповідники в багатьох ін
доєвропейських мовах: лит. pats 
"господар", укр. батьrю (пор. укр. 
божеч~'>у-батеч~'>у) й рос. батя, а 
ще - патер, падре, батюшJІ>а, 

англ. father тощо. Pati входить в 
імена індійських богів (Пашупа
ті, Праджапаті, tапапаті, Бри-
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хаспаті, Врах.мапаспаті) й ва
жливі соціальні терміни: gopati 
"пастух, воїн", досл. "охоронець 
корів"; grihapati "господар, глава 
родини, хазяїн". Інше означення 
домогосподаря grihastha, яке че
рез видозміни gehastha й gehasta 
прибрало в гуцулів форми tазда. 

Санскритському pati відповіда
ють авестійське patay й іранське 
pat "володар, ватажок, родовий 
старшина". Перське dehpat, первіс
но "володар країни" (іран. deh, інд. 
desh, des "країна"), при грецькому 
посередництві прибрало значення 
деспот, а hshatrapet ( санскр. kshat
rapati) "ватажок кшатріїв (воїнів)" 
так само переосмислилося й при
брало значення сатрап. Сюди ж 
стають іран. hazarapet "тисяць
кий", вірмен. sparapet "воєначаль
ник" і тogpet "верховний жрець", в 
іранських мовах тоЬаd і тоЬеd 
(ДИЯ, 40-41). Оrож первісне ве
дійсько-авестійське pati-paiti в 
іранських і вірменській мовах має 
форми pat і pet, які тотожні pit у 
скіфських іменах Спаргапіт, Сrіо
лопіт, Ар 'япіт, Агапіт тощо. 

Таким чином, скіфське царське 
ім' я Спарtапіт відповідає індійсь
кому імені Сварtапаті, яке озна
чує Індру - у ведах владику неба
сварrи, бога-воїна, царя богів і ва
тажка небесного воїнства. Він, до 
речі, окрім імені Сварtапаті, має 
низку й інших імен із паті, які й 
собі мають численні й значущі ви
ходи на Україну й українців. На
приклад, Дьюпаті "Владика не-
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бес", де санскр. dyu "небо" наявне 
в імені ведійського божества Дья
ус, яке тотожне імені чільника 
грецького Олімпу - Зевс. Дьяус
Небо-Бик у ведах - чоловік Пріт
хві-Землі-Корови, вони обоє -
світове подружжя, всезагальні 
батьки, тому ведійські мудреці з 
гордістю і казали, що вони - сини 
Землі й Неба. Що має дивовижний 
перегук зі словами "Велесової 
книги" проте, що "ми- rіравепці", 
"народжені від Дажбога й Корови 
Замунь". За.мупь тут - Земля, а 
rіравепці- найдавніша (ІХ ст.) на 
сьогодні писемна фіксація суча
сного етноніма уrіраїпці. У цей су
купний етнонім "Велесова книга" 
включає п'ять племен (народів), 
серед яких скіфи й руси. П'ять 
племен (народів) фігурують і в ве
дах, для яких є спеціальний термін 
- п'ять ведійсьrіих пле.меп. Серед 
них найдоблесніше й найчеснот
ливіше плем'я пуру (паурави), бо 
воно берегло предкінські звичаї, 
шанувало Індру, а він був їхнім 
невтомним захисником і відданим 
покровителем. Таким самим орео
лом праведності овіяні й літописні 
поляни, інша назва яких -руси. 

Принагідно зазначимо, що сан
скритське r на слов'янському й 
грецькому грунті часто-густо стає l, 
тому етнонім паурави тут може мати 
форму паулави, пулави. У зв'язку з 
чим привертає увагу назва половці, 

а половці, за найновішими дослі
дженнями, виявляють мовну й ет

нічну спорідненість не з тюркськи-
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ми, як досі вважалося, а з індоа
рійськими народами, вони мають 

близьких родичів в особі войовни
чих раджпутів-індійських "коза
ків". У раджпутів і досі є рід То.ма
ри, який дав Індії царську дина
стію, правителів Делі в VII-ХІІ ст. 
Є українська шляхта половецького 
походження То.мари, з якої вийшли 
козацькіполковники,отамани,ди

пломати, навіть сенатор і київський 
градоначальник. Саме з половець
кого роду То.мари походила знаме
нита грузинська цариця Тамара 
(Тамар), що й відбило li ім'я, а та
кож 1\ончаківна- невістка оспіва
ного в "Слові" новгород-сіверсько
го князя Ігоря, який і сам на три 
чверті половчанин. Сюди ж долуча
ється і масагетська цариця Томіріс 
(Томіра), з якої та її сина Спаргапі
та й почалася наша розмова. 

Тож коли індійське Сварrапа
ті означає "Владика сварrи", 
"Індра", то й скіфське Спарrапіт 
означає те саме. Скіфи знали 
сварrу та Індру, і в них, як і в ве
дійських аріїв, Індра був воїнсь
ким божеством. А якщо сварrу та 
Індру знали скіфи, то їх знали й 
давні українці. Бо "Велесова кни
га" неодноразово згадує сварrу та 
Індру, а в збірний етнонім правен
ці разом із руса.ми, боруса.ми, ан
та.ми й сурожця.ми включає і скі

фів, а правенці-найдавніша пи
семно зафіксована форма сучас
ного етноніма упраїнці. Отож ск і
фи-сколоти - теж кравенці-ук
раїнці. Тому й не дивно, що і скі-
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фи, і українці знають Індрута йо
го сварrу-небо. 

Окрім Сварпаті та Сварrапаті 
Індра має низку імен з компонен
том паті: А.марапаті "Владика без
смертних",Ашвапаті "Владика ко
ней", Балапаті "Владика сили", де 
санскр. bala "сила" відбите в низці 
козацьких і сучасних українських 
прізвищ: Балодей, Болудей, Білдей, 
Бельдій, Більдій, Більдієнпо, спо
ріднені з санскр. Баладева (хінді 
Бальдев) "Могутній бог" та Балвір, 
Бальвір, Балбир, Балбиренпо, спо
ріднені з санскр. Балавіра (хінді 
Бальвір) "Могутній герой". Прик
метно, що ім' я Валодей засвідчене в 
боспорських паписах ІІІ ст. саме з 
Сіндики-країни сіндів-індів біля 
Нерченеької протоки, колись Бос
пору 1\імерійського. А в індійській 
міфології його має Білобог, стар
ший брат 1\рішни-Чорнобога, зе
млеробське божество, атрибут і 
зброя якого - рало, плуг, Васупаті 

"Владика багатств" (з санскр. vasu 
"багатство" споріднене українське 
ім' я Василь, індійські відповідники 
якого - Vasur, Vasura), Вібуддга
паті "Владика мудрих", Діваспаті 
"Владика світлого дня", Кшетра
паті "Владика поля", Мадапаті 
"Владика меду", Марупаті "Вла
дика пустелі", Марутапаті "Вла
дика марутів", Лапапаті "Владика 
неба", Пауломіпаті "Владика Пау
ломі (дружина Індри)", Прачіпаті 
й Пурвапаті "Владика сходу" (Ін
дра- бог-захисник східної сторони 
світу, а санскр. purva споріднене з 
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укр. перший і рос. первьtй), Садас
паті "Владика пожертвин", Сат
паті "Істинний владика" (санскр. 
sat і укр. суть "істина"- тотожні), 
Сомапаті "Владика соми", Сурапа
ті "Владика богів", Шачіпаті 
"Владика Шачі (дружина Індри)", 
Урварапаті "Владика ріллі" та ін. 
Цей же компонент мають персона
жі й реалії, причетні до Індри, на

приклад, tаджапаті "Владика сло
нів" - ім' я білого слона Індри, Ра
джапаті "Владика царів" -сома, 
улюблений хмільний напій Індри 
тощо. 

Індійське СварГапаті має форми 
Сварrапала, Сварrапала/'і,, Сварта
па "Захисник сварІ'и-неба-раю", 
"Владика сварІ'и-неба-раю", такса
мо на означення Індри є й інші по
дібні імена: А.марапа, А.марапала й 
А.марадгіпа "Оборонець богів", Де
вапа,Девапала йДевадгіпа "Влади
ка богів", Сурапа, Сурапала й Су
радгіпа "Владика-Захисник богів", 
Марутапала "Захисник марутів", 
На/'і,апала "Охоронець небес", Пур
вапаліп "Захисник сходу", І пдра
паліта "Захищений Індрою" тощо. 
Із Сварrапа й споріднене скіфське 
Спаргапіс, яке в Геродотовій пере
дачі подане з грецьким закінчен
ням іс. Той самий компонент ра на
явний в індійському воїнському 
імені Mahipa "Захисник землі, 
Цар", яке тотожне українському 
воїнському прізвищу Мазепа. 
Тож як тотожні індійські Сварта

паті й Сварrапа, так само тотожні й 
скіфські Спаргапіт і Спаргапіс. Ці 
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індійські й скіфські імена тотожні 
етимологічно, вони мають спільне 
походження й однакове значення 
- "Захисник сварІ'и-неба", "Вла
дика сварІ'и-неба". А оскільки ін
дійські імена невіддільні від Індри 
- бога-воївника ведійських аріїв, 
оскільки саме він захисник і влади
ка сварІ'и-неба-раю, куди потра
пляють героїчно полеглі воїни, то з 
усього цього цілком логічно випли

ває: скіфи знали Індру, знали 
сварІ'у, знали й уявлення, пов' язані 
з ними. Як і їхні прямі нащадки -
кравенці-українці. 

Скіфів вважають іраномовним 
народом, але іранська міфологія, 
особливо після Заратуштри (VII ст. 
до н.е.), ні Індри, ні сварІ'и не знає. 
Тож Індра й сварІ'а не іранські, а 
індоарійські, скіфські й слов' янсь
кі реалії. З чого випливає одне з 
двох: або скіфи неіраномовні (точ
ніше, не тільки іраномовні), або 
розглянуте скіфське ім' я відбиває 
надзвичайно давні уявлення, ще 
часів індоіранської (арійської) єд
ності. Таку думку до певної міри 
підтримує і термін тривіди у тій же 
"Велесовій книзі", тотожний ін
дійському тріведа. Бо ведійські 
арії первісно знали лише три веди, 
що відбиває найраніший період їх
ньої історії- ведійсько-кімерійсь
ко-трипільський. А четверта веда 
("Атхарваведа") долучилася пізні
ше, через що поряд із терміном 
тріведа постав і термін чатурведа, 
теж зрозумілий слов'янинові й ін
дійцеві без пояснень. 

скіфська індааріка 



Іранці не знають Індри й сварrи, 
невіддільної від нього, зате їх добре 
знають скіфи, воно відбите в висо
костатусному імені Сварrапіт, яке 
мали також масагетські й агатир
сівські царі і яке подане в Геродота 
за іранськими фонетичними зако
нами - cnapra. Втім, це може бути 
й грецькою передачею іншомовно
го слова, в даному разі svarga, ос
кільки давньогрецька мова, через 
відсутність у ній звука й літери в, 

звукосполучення sv передає як sp. 
Імена зі Спарга-Сварrа в скіфських 
царів незаперечно свідчать: скіфи 
добре знали коло уявлень, пов' яза
них зі сварГою та Індрою. І водно
час напрошується логічний висно

вок: скіфам-слов'янам властиві не 
іранські, а індоарійські релігійні 
уявлення, хоча скіфів традиційно й 
відносять до іранців. 

Тому й не дивно, що жоден дос
лідник навіть не припускав, що 
згадане скіфське ім'я можна пов'я
зати з індоарійською сваргою. Бо 
якщо вважати, що скіфи іраномов
ні, а в іранських мовах сварrа від

сутня, то щоб не тріщала по швах 
категорична, але зовсім не безсум
нівна теорія про іраномовність скі
фів, необхідно було будь-що по
яснити цей термін лише з ірансь
ких мов. Що, як ми бачили, звело
ся до асоціації слова спарга з пер
шим-ліпшим фонетично подібним 
іранським словом і ім' я Cnapranim 
на означення царів отримало нео

ковирне й незрозуміле тлумачення 
"Подібний до юної лози". Що скор-
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ше "народна" етимологія, яка нез
розуміле слово пояснює першим

ліпшим фонетично подібним і зро
зумілим сучасним словом. А тепер 
на прикладі лише Індри та його 
сварrи бачимо, що з не меншим, а 
то й більшим правом можна відне
сти скіфів, агатирсів і масагетів до 
індоарійських народів. 
Отож скіфське ( масагетське, 

агатирсівське) царське ім' я Cnap
ranim тотожне індійському імені 
Cвapranami, яке означає "Владика 
сварги-раю-небес" і означує вер
ховне ведійське божество, ім' я 
якого - Іпдра. 

Тобто Спаргапіт - це /пдра. 

КОМЕНТОВАНІ ДОДАТКИ 

І. Деякі інші індійські 
імена зі Свара-Сварrа 
(без уже згадуваних) 

Сварчанас (svar+chanas "тіши
ти") "Який радує небеса". 

Сварда (svar+da "даний") "Даро
ваний небом, Дар небес, Сваро
дан". Можливо, звідси й Спири
доп (іранська форма), первісно 
Сварадап (індійська форма), 
українське Свиридоп, коротка 
форма Свирид. 

Свардга.ман (svar+dhaman "роз
міщений") "Що перебуває на 
небі". 

СварГакама (svarga+kama "праг
нучий") "Прагнучий небес". 

Свархат (svar+hat "сяяти") 
"Сяючий до небес". 
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Сварджіт (svar+jit "переможець") 
"Переможець, Звитяжець не
бес". 

Сварвітхі (svar+vithi "стежка") 
"Небесна стежка", "Праведниця, 
Чеснотливиця". Жіноче ім' я. 

Сварша (svar+arsha "воїтелька") 
"Завойовниця небес". Жіноче 
. ' 
ІМ Я. 

Сварпіта (svar+nita "ведучий") 
"Ведучий до небес" (HN, 429-
430). 

11. Індійські імена з pati 
"батько, господар, 
владика", тотожним 
скіфському pit 

Абджіпіпаті (abjini "лотос"+раtі) 
"Владика лотосів". Сур' я-Сонце. 
Назва від того, що деякі лотоси 
розкриваються зі сходом сонця. 

Адгіпаті (adhi "над"+раtі) "Пан, 
Староста, Владика, Цар". 

Адріпаті (adri "камінь, скеля, го
ра"+раtі) "Володар гір". Цар 
Хімалай, нинішні Гімалаї. 

А.марапаті (а "нe"+mara "смерт
ний"+раtі) "Владика безсмерт
них, богів". Ім' я Індри, у ве
дійський період - владики не
бесної сфери, бога грози й бурі. 
Синонім А.марадгіпа. 

А.мбгаспаті (ambhas "вода"+раtі) 
"Владика вод". Бог Варуна, у 
ведах пов' язаний із первоздании
ми водами, разом із Мітрою вті
лював магіко-юридичну функ
цію племінного ладу, наглядач за 

дотриманням космічних і сус-
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пільних законів, каратель гріш
ників. У поведійський період -
володар вод, божество річок, мо
рів та океанів. Синонім А.мбупа. 

А.чбіпапаті ( ambika "Амбіка" + 
pati) "Владика Амбіки". Інше 
ім'я Шіви-Рудри.А.мбі~~:а- одне 
з імен Парваті, дружини Шіви
Рудри, а ведійський Рудра від
повідає слов'янському Роду. Ім' я 
А.мбі~~:а означає "Мати", його має 
низка епічних жіночих персона
жів, зокрема, одна з трьох се
стер (інші дві А.мба й А.мбалі
~~:а), що їх викрав у дружини 
своєму зведеному братові мо
гутній воїн Бгішма. Амбіка вже 
була заручена з іншим, тож її 
відпустили до нареченого, але 

той не прийняв її, і царівна ли
шилася без чоловіка. Вона вва
жала причиною своїх лих Бгіш
му, томупоклялася помститися 

Бгішмі і згодом справді спричи
нилася до його смерті. Ім' я 
Бгіш.ма тотожне українському 
прізвищу Буш.ма. 

А.чбупаті (ambu "вода" +pati) "Вла
дика вод". Океан. 

Аппапаті (anna "їжа, харч"+раtі) 
"Владика харчу". Епітет ба
гатьох богів, особливо Савітара
Сонця, Аrні й Шіви. Жіночий 
варіант - Аннапатні "Влади
чиця, Богиня харчу", де патні 
тотожне укр. пані. 

Анупаті (anu "часточка, атом"+ 
pati) "Владика найменших час
точок". Ім'я одного з героїв "Ма
хабгарати". 
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Антупаті ( anshu "промінь" +pa
ti) "Владика проміння". Сонце. 

Апа.мапаті (арата "води"+раtі) 
"Владика вод". Варуна. 

Апапаті (ара "вода"+раtі) "Вла
дика вод". Океан, Ва руна. 

Артхапаті (artha "вигода, багат
ство" +pati) "Владика багатства". 
Ім' я І\ убери, бога багатсва й охо
ронця земних скарбів. Також 
ім' я діда В' яси, легендарного му
дреця, який вважається автором 
"Махабгарати". 

Аха.мпаті ( аhат "світанок, день"+ 
pati) "Владика дня". Інше ім'я 
Шіви й Сонця. 

Ахарпаті (аhаr"день"+раtі) "Вла
дика дня". Сонце й Шіва. 

Ачалапаті (achala "гора" +pati) 
"Владика гір". Санскр. achala 
"гора" дослівно означає "непо
рушний" (а "нe"+chala "руха
тись", пор. укр. чвалати). 

Ашвапаті (ashva "кінь" +pati) 
"Владика коней". Індра. Ім'я та
кож мали епічні персонажі: цар 
Мадри й батько Савітрі; зведе
ний брат Дашаратхи, батька Ра
ми; син 1\аш'япи й Дану, деДаІtу 
"Річка, Потік" - богиня первоз
данних вод і мати асурів, тотож
на нашій Дані. Імена обох відби
ті в назвах ДоІt, До~tець, Ду~tай, 
ДІtістер, Д~tinpo. 

Балапаті (bala "сила, військо"+ 
pati) "Владика сили, війська". 
Індра. Із санскр. bala "сила, мо
гуть" споріднені українські пріз
вища Баль, ВалuІt, Валодей, Во
лудей, Вілдей, Вальвір, Валбир, 
Валбиреюю. 
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Бгуванапаті, Бгувапаті ( bhuva
na, bhuva "земля" +pati) "Вла
дика землі, Цар". 

Бгуtандгапаті (bhu "земля"+gап
dhа "запах"+раtі) "Владика за
пашної землі". Шіва. 

Бгужіпаті ( Ьhиті +pati) "Владика 
землі". Ім'я царя в "Махабгара-
." Tl . 

Бгупат (bhu "земля"+раt) "Вла
дика землі, Цар". Цар Індра
прастхи (давньої столиці Індії) 
з Місячної династії. 

Бгупаті (bhu+pati) "Владика зем
лі, Цар". Інше ім' я Рудри-Шіви. 

Бгутапаті (bhuta "істота"+раtі) 
"Владика істот". Крішна. 

Бріхаспаті ( brihas "мова" +pati) 
"Владика святого слова, моли
тви", у "Ріrведі"- Брахжанас
паті. Покровитель священного 
слова й жертвоприносин, похо
дження пов' язується з культом 
вогню. У ведах зоветься Атхар
ваІt і насамперед асоціюється з 
Аrні та Індрою, якого супрово
джує в походах і магічним сло
вом сприяє перемозі. У пове
дійській міфології - внук Б рах
ми, мудрий наставник богів, уо
соблення планети Юпітер, і су
перник наставника асурів Шук
ри (уособлення Венерн). Його 
дружину Тару-Зірку викрав Мі
сяць-Чандра, але на вимогу 
верховних богів повернув чоло
вікові, вже вагітну. Син, який у 
неї народився, вважається си
ном Місяця і уособленням пла
нети Меркурій. 
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Ваджапаті (vaja "сила, завзят
тя" +pati) "Владика сили". Аrні. 

Ваr;,апаті, Ваr;,паті ( vaka, vak 
"мова" +pati) "Владика мови". 
Брихаспаті. Санскр. vaka "мова" 
сходить до дієслівної основи vak 
"казати, говорити" (пор. рос. вя
/'і,ать). 

Ваиаспаті (vanas "ліс" +pati) "Охо
ронець лісу". Нрішна, а в зна
ченні "Цар лісу"- фігове дере
во й сомова рослина. 

Васташпаті (vastosh "дім, осе
ля" +pati) "Охоронець дому". 
Божество-покровитель при за
кладці дому, а також ім' я Індри 
й Рудри. 

Ваступаті (vastu "оселя" +pati) 
"Господар дому". Божество, яке 
оберігає оселю. 

Васупаті (vasu "багатство, скарб"+ 
pati) "Владика багатств-скар
бів". Нрішна, Аrні, Індра, Ну

бера. 
Ватсапаті (vatsa+pati) "Влади

ка ватсів". Інше ім'я Удаяни, 
царя племені ватсів. 

Вачасажпаті, Вачаспаті, Бачі
спаті (vacha, vachas, vachis 
"мова" +sampati "хазяїн, госпо
дар") "Владика мови". Бріхас
паті - наставник богів. 

Вібуддгапаті (vibuddha "мудрий, 
бог" +pati) "Владика мудрих". 
Індра. Санскр. vibuddha склада
ється з vi- префікса, який на

дає основному слову вищого 

ступеня якості, та buddha "му
дрий". Тобто vibuddha наспра
вді означає "премудрий". 
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Віtхиапаті (vighna "перепона, пе
решкода" +pati) "Владика (до
лання) перешкод". Слоноголо
вий бог Ганеша, син Шіви й 
Пар ваті. 

Відьяпаті (vidya "знання"+раtі) 
"Владика знань". Ім'я Відьяпа
ті мав видатний середньовіч

ний поет XVII ст., який писав 
мовами майтхілі й санскритом. 

Вірабгупаті (vira "герой, бога
тир" +bhu "земля" +pati) "До
блесний владика землі". 

Віттапаті (vitta "скарби, добро, 
статки" +pati) "Владика добра, 
багатств". Нубера. Синонім -
Bimmana. 

ВіхаГапаті (vihaga "птах"+раtі) 
"Владика птахів". lаруда, їздо
вий птах Вішну. Bixara склада
ють компоненти viha "небо" +ga 
"ходець", дослівно небоходець, 
тобто "птах". Bixara також -
ім' я Сонця й Місяця. 

Вішвапаті ( vishva "світ" +pati) 
"Владика світу". Ім'я сина Аrні, 
а також Нрішни. 

Вішпаті (vish "всі, рід, село"+ра
tі) "Господар дому, Владика се
ла, Староста". Санскр. vish спо
ріднене з давньоукр. весь "се
ло", воно наявне в українських 
назвах Вишгород, Вишопіль 
"Місто роду", "Родове, Племін
не місто" (детальніше див.: ІТУ, 
345-352). 

Враджаспаті (vrajas "худоба; ко
шара"+раtі) "Власник худоби, 
кошар". Ім'я Нрішни. Враджа 
(сучасне Брадж) - місцевість 
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довкола Аrри й Матхури, де ми
нули юні роки Крішни та його 
старшого брата Бала рами. Ім' я 
Враджа мали й царі. 

Врішапаті (vrisha "бик"+раtі) 
"Владика Бика" або "Бик-вла

дика". Бог Шіва, їздова тварина 
якого білий або сивий бик. Ері
ша "Бик"- і ім'я Шіви, тотож
не імені Влес-Велес, що його ма
ло божество, "скотій" бог сло
в' янеької міфології. А Шіва
Вріш - "скотій" бог в індійсь
кій міфології. Ім'я Вріша-Вріш 
надзвичайно популярне в ін

дійському іменотворенні, його 
мали півтора десятки міфічних 
та епічних персонажів. Окрім 
Шіви, його мали Індра, Вішну й 
Крішна, двоє синів Крішни, 
Сонце, Кама - бог кохання, син 
царя Врішасени й онук Карни, 
воїн-ядава й син Мадгу, цар із 
роду Б гарати - син Душ' янти й 
Шакунтали. Всі ці персонажі 
виявляють ту чи іншу причет
ність до України. Вріш також 
перший або другий компонент у 
численних двоосновних іменах. 
Воно відбите в імені іранського 
епічного богатиря - Руста.м, 
яке дослівно означає "Найбичі
ший". Санскр. vrish "бик" спо
ріднене з етнонімом руси, русь, 

назвами Русь, Рось, Росава, 
РосьІіа, яка, до речі, має другу 
назву Са.мець, термінах русичі, 
русики, рускаІіи. Візантійський 
автор ХІІ ст. Іоан Цец мовить, 
що "назва таври тотожна назві 
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руси", а оскільки таври тлума
читься з грецької як "бичичі, 
туричі", то й назва руси, в тако
му разі, означає те саме. 

Врішпіпаті (vrishni "врішнійці"+ 
pati) "Владика (племені) вріш
ніїв". Крішна. В етнонім врішкі, 
досл. "яробикі, яробичичі" вхо
дить те ж вріш "бик", про яке мо
вилося вище. Предка (епоніма) 
племені звали Врішкі, тому 
Крішна, його нащадок, має ім' я 
Варшн,ея "Нащадок Врішні", 
Врішкіtарбга "Народжений у 
врішніїв", Врішкіджіва "Душа 
врішніїв", ВрішкіІіулодваха "По
більшуючий славу врішніїв", 
Врішн,ін,ан,дан,а "Син врішніїв", 

Врішкіправара "Проводир вріш
ніїв", Врішкіпун,tава "Бик вріш
ніїв", Врішкішардула "Тhгр се
ред врішніїв", Врішкісатта.ма 
"Найкращий з врішніїв", Вріш
н,ісі.мха "Лев врішніїв", Врішкі

шрештха "Найславніший вріш
ній", Врішківарен,ья "Найдостой
ніший із врішніїв" та ін. 

Врішпьяпдакапаті (vrishnya "врі
шнії" +andhaka "андгаки" +pati) 
"Владика врішніїв та андгаків". 
Крішна. Брата Врішні звали 
АкдгаІіа, через що рід його на
зивався ан,дгаІіи, а оскільки 
Крішна - нащадок Врішні, то 
він і нащадок Андгаки. Обидва 
племені часто згадуються разом. 
Ще одне ім' я Крішни, де задіяні 
назви обох родів-племен, Вріш
н,ьян,дгаІіотта.ма "Найкращий 
з-поміж врішніїв та андгаків". 
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~ІФJ~~ІФJІФJ~ІФJІФJ~~ ~ tCtlt!Ctlt!Ct!CtiC~CfC 
tаджапаті (gaja "слон" +pati) ни-слов'яни тоді- семантичний 

"Владика слонів". Інше ім' я (значеннєвий) двійник назви 
Айравати, Білий слон Індри, венеди (див. статrю про назву 
здобутий під час сколочування бандура). Очевидно, й слов'ян-
Молочного океану, інше ім'я ські імена на жир (Домажир та 
якого- Айравата. ін.) споріднені з санскр. gira 

taнanami (gana "Гани" +pati) "Вла- "слава, хвала", і є, в такому разі, 
дика Ганів". Інше ім' я бога [ ане- семантичним двійником компо-
ші. tани - розряд напівбогів з нентів слав і хвал у слов' янсь-
почету Шіви, яких очолює ело- ких іменах. 
ноголовий Ганеша, син Шіви, tіріджапаті (giri "гора"+jа "на-
бог мудрості й усувач перешкод. роджений; син, дочка" +pati) 

tандгарапаті (gandhara+pati) "Владика fіріджи". tіріджа, 
"Владика Гандгари". Інше ім'я досл. "Народжена горою" -
Шакуні, дядька й союзника ім'я Парваті, дружини Шіви. 
кауравів, героїв "Махабгарати", Батьком Парваті вважається 
неперевершений гравець у ко- цар гір Хімалай, тобто Гімалаї. 
сті. Гандгара - назва країни. Санскр. giri споріднене з укр. 

tapxanami (garha "оселя"+раtі) гора, aja- з компонентом дзе в 
"Владика оселі". Інше ім' я АГні- грузинських прізвищах. 
Вогню. У ведах один із 3-х свя- tipinami (giri "гора" +pati) "Вла-
щенних вогнів, надто- домаш- дика гір". Інше ім'я Шіви. 
ній вогонь. tonami (go+pati) "Власник корів, 

tархапатья.м, (garha "оселя"+ра- Господар, Хазяїн, Ватажок, 
tyam) "Огневич", "Син владики Вождь, Бик, Ватаг череди". Ім' я 
оселі (тобто Вогню"). Ім'я сина Вішну, 1\рішни, Шіви, Варуни, 
бога АГні. міфічних та епічних персона-

tірапаті (gira "хвала, славлен- жів. Укр. хазяїн та інд. rосаїн 
ня"+раtі) "Владика славлення". "господар", досл. "власник ко-
Ім'я бога-творця Брахми, чоло- рів", тотожні. 
віка богині красномовства Сара- (pimcanami (gritsa "мудрий, кміт-
сваті; також ім' я Бріхаспаті, на- ливий, спритний" +pati) "Влади-
ставника богів. Санскр. gira спо- ка кмітливості, мудрості, сприт-
ріднене з українським жрець, ності". Син царя 1\апіли з дина-
досл. "славитель", і давньоукра- стії Пуру. 
їнським жерти "славити, вели- tpixanami (griha "оселя" +pati) 
чати (богів)". "Велесова книга" "Владика оселі, Господар, Ха-
якраз і пояснює назву слов'яни зяїн". Інше ім'я Сур'ї-Сонця й 
(слав'яни) тим, що вони слав- АГні-Вогню. Таке ім'я мав зна-
лять своїх богів. Назва слав 'я- менити й мудрець . 
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Дайтьяпаті ( daitya "демони"+ 
pati) "Владика дайтьїв". Інше 
ім'я Врітри, битва якого з Інд
рою складає головний міф "Ріг
веди". В українському фолькло
рі Врітра виступає як злий цар 
Ворот або Воротар. Дайтьї, 
інакше асури - супротивники й 
старші брати богів-девів, сини 
Діті, дочки бога-отця Дакші й 
дружини 1\аш'япи, внука Брах
ми. 1\аш'япа був чоловіком іДа
пу "Ріка, Потік" - матері асу
рів, так званих дапавів. Ведійсь
ка Дану тотожна давньоукра
їнській Дані. 

Да~tшапаті (daksha "хист, здіб
ність, вміння" +pati) "Владика 
хисту, майстерності, вправно
сті, досконалості". 

ДlLitanami ( dala "гурт, загін" +pa
ti) "Ватажок гурту, загону". 

Данавапаті (danava "данави"+ 
pati) "Владика данавів". Індра 
- бог-воївник, переможець 
асура Врітри, який і собі має 
ім' я Дапавепдра ( danava+in
dra) "Цар данавів", бо indra оз
начає і "цар". Слово данави -
синонім слова асури, мати яких 
Дану - богиня первозданних 
вод, мати Врітри. Термін дапава 
і походить від її імені й означає 
"Нащадки, Сини Дану". Водно
час данави - синонім етноніма 
ядави, тотожного літописному 
ятвяги, яке й собі має назву 
дайпова. В Україні засвідчені 
назви Ядути, Ядутип, Ятва, 
Ятвіж, Ятвязь, Ятвяги, а коза-

Стеnан НАЛИВАЙКО 

ки й сучасні українці мають 
прізвища Ядута-Єдута та Яду
теюю-Єдутею;,о. 

Данапаті (dana "щедрість, щед
рота" +pati) "Владика щедро
сті". Інше ім' я Акрури, дядька й 
порадника 1\рішни. Санскр. da
na споріднене з укр. данина, да
пий, -дан в імені Богдан "Богом 
даний" тощо. 

Двіджапаті (dvi "два"+jа "народ
жений"+раtі) "Владика двічі
народжених". Двіджа - назва 
представника однієї з 3-х верств 
давньо-індійського суспільства 
- жерців-брахманів, воїнів
кшатріїв, землеробів-вайш'їв. 
Саме ці три стани й називалися 
арії, досл. "благородні". Другим 
народженням вважався обряд 
посвячення в арії, так звана упа
паяпа, коли пов' язувався св я
щепний шнур - знак такого по
свячення. Людське життя теж 
поділялося на З етапи: період 
навчання, період сімейного, 
шлюбного життя й період старо
сті. У слов'ян теж існувала гра
дація діти-мужі-старці. Істо
ричні джерела свідчать, що скі
фи й слов'яни знали спершу 
тристановий, а тоді й чотириста
новий поділ суспільства й люд
ського життя. Ці чотири етапи, в 
свою чергу, співвідносилися з 

чотирма порами року й чотирма 
сторонами світу. Дитинство -
весна і схід, юність - літо й пів
день, зрілість - осінь і захід, 

старість - зима й північ. 
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Дганапаті ( dhana "багатство"+ 
pati) "Владика багатств". Ку
бера - бог-охоронець північ

ної сторони світу, найбільш 
благотворної і благодатної за 
давньоіндійськими уявлення

ми. Синонім - Дганаrопта, де 
ronma "захисник, охоронець" 

тотожне українському прізви
щуХопта. 

Дгарапаті (dhara "земля"+раtі) 
"Владика землі, Цар". Інше ім'я 
Вішну. Синонім - Дгарадгіпа. 
Можливий зв' язок з українсь
ким прізвищем Дериае.м.ля (зо
крема, у відомого біатлоніста), 
де Дер може сходити не до дерти 
"орати", а означати ае.мля, тим 
більше, що є інші словосполу
чення, де один компонент (як 

правило, незрозумілий) мовби 
пояснює другий: чудо-юдо ( інд. 
jadu, yadu "чудо, диво, чари"), 
аніпа-воїн (у санскриті anika й 
означає "воїн") тощо. 

Дгіямпаті (dhiyam "думка"+раtі) 
"Володарка думок". Ім'я алеа
ри-русалки Манджуrхоши. 
Санскр. manju "краса, врода" 
творить прикметник manjula 
"гарний, вродливий", з яким 
споріднені українське прізвище 
Мапжула й назва річки Мапжу
ліпа (на Полтавщині). Є ін
дійське жіноче ім'я Манджулі
па "Красуня, Вродливиця". 

Джаrатпаті Uagat "світ, все
світ" +pati) "Владика світу, все
світу". Брахма, Шіва, Вішну, 

Аrні. 

розділ 11 

Джалапаті Uala "вода" +pati) 
"Владика вод". Варуна. У Криму 
є ручай Джаль.ман, із санскриту 
- "Повноводий" (суфікс man 
творить прикметники від імен
ників і означує повноту чогось). 

Джанапаті Uana "люди, народ"+ 
pati) "Владика людей, Цар". 

Джінапаті Uina "перемога" +pa
ti) "Владика перемоги". Джіпа 
також - ім'я Вішну, Будди й 
сина Яду, родоначальника яда
вів-ятвягів. 

Дівапаті (diva "день"+раtі) "Вла
дика дня". Сонце. 

Діваспаті (divas "день"+раtі) 
"Владика дня". Ім'я Вішну, Інд
ри й Нахуші - земного царя, 

який певний час посідав небес
ний престол замість Індри, але за 
жорстокість і пиху був скинутий 
на землю, де перетворився на 

змія. Нахуша доводився дідом 
Яду - родоначальникові яда
вів-ятвягів. Дослідники зверта
ють увагу на подібний персонаж 
давньоєврейської міфології -
Нахош, теж змія. 

Дінапаті (dina "день"+раtі) "Вла
дика дня". Сонце. Санскр. dina, 
хінді din, укр. день та англ. day 
тотожні. 

Дьюпаті (dyu "небо"+раtі) "Вла
дика небес". Сонце або Індра. 

Е~r,апат (eka "один, єдиний"+раt) 
"Єдиний владика". Вішну. 

Ідаспаті (idas "їжа, харч"+раtі) 
"Владика харчу". Ім'я Вішну, 
Пушана й Парджаньї (литов. 
Перпунас), бога дощу й грози. 
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Іласпаті (ilas "земля"+раtі) 
"Владика землі". 

Йогапаті (yoga "йora"+pati) "Вла
дика йоrи". Шіва. 

Кайласапаті ( kailasa "Найласа 
(гора)" +pati) "Владика Найла
си". Шіва. На горі Найласа 
живуть Шіва й Нубера, бог ба
гатств і скарбів. 

Ка.чалапаті ( kamala "Лакшмі" + 
pati) "Владика Намали". Віш
ну. Ка.мала "Лотосна", "Поста
ла з лотоса" - одне з імен Лак
шмі, дружини Вішну, тотожної 
латиській Лай.ме й слов'янсь
кій Ладі. 

Капілапаті (kapila "руда (коро
ва)" +pati) "Владика рудих (ко
рів)". Інше ім'я Друпади, царя 
панчалів, наставника пандавів і 
кауравів (двоюрідних братів і 
суперників за царство), батька 
Драупаді - спільної дружини 
п'ятьох братів-пандавів. Ім'я 
Друпада означає "Дерев'яна но
га" (drи "дерево"+раdа "п'ята, 
нога"), аДраупаді- "Друпади

на (дочка)". Капіла-ім'я низ
ки жіночих та чоловічих міфо
логічних і енічних персонажів. 
3 жіночих персонажів його ма
ли: дочка бога-отця Дакші й 
дружина Наш'япи, мати Панча
шікхи ("П'ятичубого"), чарівна 

корова Індри. Капіла називали
ся річка в Давній Індії і свя
щенне місце в Нурукшетрі. Ім' я 
Капіла мають Вішну, Шіва і 
Сур' я, а також мудрець, знаме
нитий давньоіндійський філо-
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соф, на працях якого базується 
"Йоrа-шастра". Можливий зв'я
зок з українськими прізвищами 
Копил, Копилов, Копилен".о. 

Капіпаті (kapi "мавпа" +pati) 
"Владика мавп". Цар мавп Ха
нуман, помічник царевича Рами 
в його пошуках дружини Сіти, 
яку викрав злий демон Раван 
"Ревун". Капі також означає 
"Сонце", ім'я Вішну й Нрішни. 
В Індії є річка Капі. 

Кашіпаті (kashi "Наші" +pati) 
"Владика Наші". Інше ім'я Діво
даси - царя Бенаресу, вчителя 
аюрведи й автора кількох медич
них трактатів. Каші - давня 
назва Бенаресу-Варана сі. Каші
натха "Правитель Наші"- ім'я 
Шіви, Кашіраджа "Цар Наші" 
- ім' я батька трьох сестер Амби, 
Амбіки й Амбаліки, яких могут
ній воїн Бгішма викрав у дру
жини зведеному братові. 3 них 
Амбіка спричинилася до смерті 
Бгішми, ім' я якого тотожне ук
раїнському прізвищу Буш.ма. 

Кіранапаті (kiraпa "промінь"+ 
pati) "Променистий владика". 
Сонце. 

Кратупаті (kratи "сила, розум, 
пожертвини" +pati) "Владика 
розуму, сили, пожертвин". Кра
ту - й ім' я Вішну та сина 
Нрішни. 

Кша.чапаті (kshama "земля; ми
лосердя" +pati) "Владика землі, 
Милосердний владика". Цар. 
Кша.ма також - інше ім' я Дур
rи й Землі. 
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Кшетрапаті (kshetra "поле"+ра
tі) "Володар поля". У ведах -
Індра. 

Кшітіпаті (kshiti "земля" +pati) 
"Владика землі". Кшітіджа, 
Кшітібгу "Народжена Землею, 
Дочка Землі" - Сіта, дружина 
Рами. 

Кудапаті (kula "рід, родина" +pa
ti) "Владика роду, Господар ро
дини". Іранський відповідник 
індійському Кулапаті - Хіль
будій, саме таке ім' я мав антсь
кий князь, про якого в VI ст. пи
ше Прокопій Кесарійський. Ім'я 
антського князя має іранську 
форму; іранську форму має і ук

раїнське Мазепа, тотожне ін
дійському імені Махіпа "Захи-

." 
сник земш . 

Кумудапаті (kuтuda "білий ло
тос" +pati) "Владика білих лото
сів". Місяць. Санскр. kuтuda 
означає "радість землі" (ku "зе
мля" +тuda "настрій, радість", 
пор. англ. тооd). Кумуда також 
-ім'я Вішну. 

Купаті (ku "земля" +pati) "Вла
дика землі, Батько землі". Ін
дійські імена Купа (ku+pa), Ку
пала (ku+pala), Купала.",а (ku+ 
palaka) "Захисник, Охоронець 
землі" споріднені з укр. Купала. 

Курупаті (kuru "каурави" +pati) 
"Ватажок кауравів". Бгішма 
або Юдгіштхіра, найстарший з 
п'яти братів-пандавів, героїв 
"Махабгарати". Бгішма очо
лював військо кауравів у війні 
з пандавами своїми двою-
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рідними братами. Каурави -
"нащадки Куру", а Куру- дав
ній цар, предок пандавів і кау
равів. Ім' я і назву Куру мають: 
прадід земного першоцаря 
Прітху (див. статтю про Полта
ву), відомий цар із династії 
Пуру, син Самварани і Тапаті 
(пор. скіфську богиню Табі
ті), за яким була названа ди
настія пауравів; народ і краї

на, яка вважається давнім осід
ком аріїв. Бгішма має імена з 
Куру: Курудваха "Який про
славляє кауравів", Куру.",улаш
рештха "Найславніший з роду 
Куру", Куру-.",улодваха "Під

носитель роду кауравів", Куру
м,у.",х 'я "Ватажок кауравів", 

Курушрештха "Кращий з-по
між кауравів". Етнонім .",аура
ви (.",аврави) виявляє спорідне
ність з етнонімом .",равенці у 
"Велесовій книзі" (ІХ ст.), а 
.",равенці "коровичі, бичичі, ту

ричі" - давня форма сучасно
го етноніма у.",раїнці. Означен
ня країни, де жило плем'я Ку
ру - Курустхана виявляє спо
рідненість із назвою дре
влянської столиці - Коро
стень. 

Курупрітханапаті ( kuru+pritha
пa "Прітхин" +pati) "Владика 
кауравів, народжений Пріт
хою". Ім'я могутнього воїна 
Карпи, якого царівна Прітха 
("Земля") ще до заміжжя наро
дила від Сонця-Сур'ї. Карна, 
який не знав цієї таємниці свого 
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народження, воював проти рід
них братів по матері - партха
вів, інакше пандавів. 

Лаиапаті (lakha "щастя, багат
ство, Ла:кшмі" +pati) "Владика 
Ла:кшмі". Вішну. Ла:кшмі -
дружина Вішну, богиня щастя, 
багатства й сімейної злагоди, їй 
відповідають балтійська Лай.ме 
й слов'янська Лада. 

ЛапN-апаті (laпka "Лан:ка"+раtі) 
"Володар Ланки". Інше ім'я 
Равани - злого демона й воро
га царевича Рами, у якого ви
крав дружину Сіту. Ланr;,а -
столиця-острів Равани, бороть
бі Рами з яким присвячена "Ра
маяна", через що інше ім'я Ра
ми - Ланr;,арі (laпka+ari "во
рог") "Ворог Ланки". Російсь
кий дослідник індоарі:ки в Пів
нічному Причорномор'ї О.Тру
бачов схильний ототожнювати 
Ланку з Луr;,ом,ор'ям, у Криму. 

Ло~Єапаті ( loka "світ, всесвіт" +pa
ti) "Владика всесвіту", "Влади
ка світів". Інше ім' я Брахми й 
Вішну. 

Мадапаті (mada "мед" +pati) "Вла
дика меду". Вішну або Індра. 

Мадгупаті (madhu "мед, нектар, 
сома; рід Мадгу, мадгави" +pati) 
"Владика нектару, соми, амрі
ти", "Владика мадгавів". Кріш
на. Мадгу - один із предків 
Крішни. 

Мапапаті, Мапаспаті (тапа, 
maпuh, maпas "душа" +pati) 
"Владика душі". Вішну. Запо
рожці знали ім' я Манух. 
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Мапіпурапаті (maпipura "Мані
пур" +pati) "Владика Маніпу
ра". Інше ім' я Бабгрувахани, 
сина Арджуни. Бабгрувахана 
"Бобровізна" також - :коліс
ниця Аrні-Вогню, яку тягне бо
бер ( санс:кр. babhru). Ім' я Баб
гру має Шіва, Вішну й Крішна, 
син Вішвамітри, мудрець і один 
з авторів "Ріrведи", воїн-ядава 
й друг Крішни. Жіночий варі
ант імені Бабгру означає "Рудя
ста :корова" -його мала дружи
на Лду, Бабграві - інше ім'я 
богині-воїтель:ки Дурrи. В Ук
раїні наявний могутній пласт 
назв на Бобр- (Бобер, Бобриr;,, 
Бобриця, Бобровиця тощо). 

Мапупаті (тапи "людина, лю
ди"+раtі) "Владика людей". Цар. 
Санс:кр. тапи споріднене з англ. 
тап "людина, чоловік". 

Марупаті (maru "пустеля; гора"+ 
pati) "Владика пустелі, гір". Інд
ра. 

Марутапаті (maruta "марути-віт
ри" +pati) "Владика марутів-ві
трів". Індра має імена Марута
пала й Марутван. Mapyma та
кож - ім' я Вішну й Рудри. 

Матсьяпаті (matsya "матсьї" + pa
ti) "Владика (племені) матсь
їв". Інше ім' я царя Ві рати, що 
правив у :країні Матсья ( санс:кр. 
matsya "риба"). Інше ім'я Віра
ти - Матсья "Рибина", бо, за 
міфом, його і сестру Сатьяваті 
знайшли в рибині, тому інші 
імена Сатьяваті - Матсьйодарі 
"Подарована рибою", Матсья-
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парі "Жінка з рибини", Мат
сьяrандга "Що пахне рибою". 
Сатьяваті, ім' я якої означає 
"П раведниця, Чеснотливиця", 
була дружиною царя Шантану, 
батька полководця кауравів -
Бгішми. 

Махаганапаті (maha "вели
кий"+gапа "rани"+раtі) "Вели
кий владика Ганів". Шіва. /ани 
- розряд напівбогів із почету 
Шіви, яких очолює Ганеша, 
словоголовий син Шіви. 

Махапраджапаті (maha "вели
кий" +praja "істоти, створіння"+ 
pati) "Віддана великому влади
ці живих істот". Названа мати й 
тітка Будди, перша жінка, яка 
прийняла його вчення. 

Махатпаті (mahat "великий"+ 
pati) "Великий владика". Віш
ну. 

Махіпаті (mahi "земля; вели
ка" +pati) "Владика землі". Цар. 

Маяпаті (maya "майя, ілюзія"+ 
pati) "Владика ілюзії". Вішну. 

Медіпіпаті (medini "земля" +pati) 
"Владика землі". Цар. Медіні та
кож - ім' я богині Землі. 

Нагапаті (naga "гора" +pati) "Вла
дика гір". Ім'я Хімалал (Гіма
лаїв), який вважається батьком 
Парваті "Горянки", дружини 
Шіви. 

Накапаті (naka "небо" +pati) 
"Владика неба". Індра. 

Нідгіпаті (nidhi "багатства" +pa
ti) "Владика багатств". 1\убера. 

Нішапаті (nisha "ніч"+раtі) "Вла
дика ночі". Місяць. 
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Нішачарапаті (nisha "ніч" +cha
ra "мандрівник" +pati) "Влади
ка нічного мандрівника (Міся
ця)". Шіва, зачіску його при
крашає півмісяць. 

Hpitaпami (nriga "люди, народ"+ 
pati) "Владика людей". Цар. 

Оджопаті (ojo "сила"+раtі) "Вла
дика сили". Божество дерева 
бодгі. Бодгі - дерево пізнання, 
священна смоква, під якою на 

Будду зійшло досконале знан
ня, просвітлення. Ім' я Будда оз
начає "Пробуджений, Просвіт
лений" і "Будитель", воно схо
дить до санскритеької дієслів

ної основи buddh "будити, про
буджувати". 

О.мпаті (от "склад о.м, оу.м" +pati) 
"Владика священного складу 
о.м". О.м ( ау.м) - священний 
склад, промовляється під час 
богослужіння, починає і завер
шує священні книги. У ведійсь
кому ритуалі - один з основних 
закликів, що символізує благо, 
він починає і завершує будь
який ритуальний текст. При го
лосному й протяглому промо

влянні його вважається винят
ково благодатним і дієвим. Пе
ретворився у найглибинніший 
символ тотальності, цілокупно
сті, всеохопності, вселенської 

цілісності, неперервності. О.м 
вважається головною мантрою, 

джерелом усіх звуків і сутністю 
вед. Трактується як минуле, те
перішнє й майбутнє, як три ста
ни свідомості - ява, мрія і сон, 

скіфська індааріка 



відповідно а - у - .м означу

ють божественну трійцю -
Брахму, Віmну та Шіву. Симво
ліка її невичерпна. Пізніше ста
ла вживатися на початку опові

ді чи доброї справи, при звер

ненні до богів тощо. Відповідає 
християнському а.міпь, а.меп, 

мусульманському о.меп. 

Ошадгіпаті ( oshadhi "трави, рос
лини+раtі) "Владика трав". Мі
сяць. 

Лавітрапаті (pavitra "чистота, 
святість" +pati) "Владика чисто
ти, святості". Лавітра - одне з 
імен Віmну. 

Парватіпаті (parvati "Парва
ті"+раtі) "Владика Парваті". 
Шіва. Парваті-дружина Ші
ви, ім'я її означає "Гірська, Го
рянка", батько її - цар Хіма
лай, звідки й Гі.малаї. 

Паріпаті (pari "довкілля" +pati) 
"Владика всього навколо". 

Патагапаті (pataga "птаха" +pa
ti) "Владика птахів". Гаруда, їз
довий птах Віmну. Санскр. pa
taga дослівно означає "який ру
хається у повітрі " (pata "пові
тря"+gа "ходець"). Споріднене 
з укр. птах, птаха. 

Паттрапаті (pattra "перо, кри
ло"+раtі) "Владика пернатих". 
Епітет fаруди - царя птахів і 
їздового птаха Віmну та Лакm
мі. 

Патхаспаті (pathas "вода" +pati) 
"Владика вод". Варуна. 

Пашупаті (pashu "худоба" +pati) 
"Владика худоби". Рудра-Шіва. 
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Синонім- Пашупатха "Пове
литель худоби". 

Пауломіпаті (pauloтi "Пулома
нова (дочка)" +pati) "Владика 
Пуломи". Дружиною Індри була 
Пулома, дочка асура Пуломана. 

Пуло.ма звали й дружину му
дреця Бгріrу, предка Нріmни й 
діда Деваяні, дружини царя Ялті 
й матері Яду, родоначальника 
ядавів, тотожних літописним 

ятвягам. На Волині, де й досі збе
режені назви Ятвяги та Ятвязь, 
є і озеро Пуль.мо, інакше - Пу.ае
.мецьх:е; назву його український 
балтист Анатолій Непокупний 
пов'язує саме з ятвягами. 

Паяспаті (payas "вода, дощ" +pa
ti) "Владика води-дощу". Віт
ну. Сина Яду звали Пайода "До
щодавець", що означає і "Хма
ра". Пор. подібні українські 
прізвища - Х.мара, Драй-Х.ма
ратощо. 

Праджапаті (praja "нащадки, 
живі істоти, люди" +pati) "Вла
дика живих створінь". Батько 
Уші - богині Враніmньої Зорі, 
а також ім'я Шіви, Віmну, Аrні, 
Санітара, Соми й Сур'ї-Сонця. 
Уmа-Враніmня зоря- улюбле
ний образ Лесі Українки у ве
дійській поезії. 

Пра.матхапаті (praтatha "пра
матхи" +pati) "Владика прамат
хів". Шіва. Див. Пра.матхадгіпа. 

Прачіпаті (prachi "схід" +pati) 
"Владика сходу". Індра. 

Прітхапаті (pritha "Прітха" +pa
ti) "Владика, Чоловік Прітхи". 
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Цар Панду, який вважається 
батьком п'яти синів, героїв "Ма
хабгарати", названих за ним 
папдави, хоча насправді наро
джені від богів. Дівоче ім' я його 
старшої дружини Нунті було 
Прітха "Земля", через що в епо
сі пандави ще називаються 
партхави "сини Прітхи" й .",ауп
теї "сини Нунті", а називання 
дітей не по батькові, а по матері 
- відлуння матріархату. Подіб
не називання в Україні подекуди 
побутує і досі, як побутують інші 
матріархальні свідчення, зокре
ма, у весільному обряді. Назва 
партхава виявляє спорідненість 

з назвою Полтава (див. статтю). 
Прітхвіпаті (prithvi "земля" +pa

ti) "Владика землі". У "Велесо
вій книзі" є Зе.мебог. 

Пхапіпаті (рhапі "капюшон ко
бри" +pati) "Напюшонний вла
дика". Інше ім'я змія Шеші, ти
сячоголового змія, на якому 
спочиває Вішну в проміжках 
між твореннями світу. Частко
вим втіленням Шеші (Ше ша
ки) є Баларама, старший брат 
Нрішни, землеробське боже
ство, атрибут і зброя якого -
рало, плуг. Імена обох відбиті в 
українських прізвищах. 

ПудГалапаті (pudgala "душа, 
життя" +pati) "Владика життя". 
Цар. ПудГала - ім' я Шіви. 

Пурпаті (pur "місто, фортеця"+ 
pati) "Володар фортеці, міста". 
Санскр. pur тотожне укр. піль у 
назвах міст (Вишопіль, Вишпо-
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піль, Миропіль, Тернопіль то
що). 

Пурушапаті (purusha "людина"+ 
pati) "Владика людей". Ім'я Ра
ми. 

Раrхупаті (raghu+pati) "Вла
дика раІ'хавів". Рама. Parxy -
прадід Рами, ідеальний і могутній 
цар, який не знав поразок у би
твах і якого належить згадувати в 

ранкових і вечірніх молитвах. За 
ним Сонячна династія царів зо
веться Раrхува.мша, їй присвяче
на однойменна епічна поема Ка
лідаси (V ст.), яку перекладав ук
раїнський санскритолаг Павло 
Ріттер (1872-1939). Parxy звали 
й сина Будди. Нащадки Parxy -
raghava "раrхави". Боспорські 
написи ІІІ ст. з історичної Сінди
ки біля Нерченеької протоки мі
стять ім' я Рагойса.",, де Рагой, схо
же, грецька передача саме Parxy. 
У такому разі з'являється ще 
один давній український факт 
щодо Рами. Боспорські написи 
фіксують і негрецьке жіноче ім' я 
Кассалія, а матір Рами звали Кау
салья. 

Епічний Рама ототожнюється зі 
старшим братом Нрішни, який 
окрім імен Валадева, Валавіра й 
Валабгадра мав і імена Валара.ма, 
Вала і Ра.ма. А імена Вала, Вала
дева й Валавіра рясно відбиті в за
порозьких козаків і сучасних ук

раїнців як Валь, Волудей, Вілдей, 
Вельдій, Валвір, Вальвір, Валбир, 
Валбиреп.",о тощо. У боспорських 
паписах ІІІ ст. з тієї ж Сіндики ко-
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зацьке прізвище Волудей має 
грецьку форму Балодей. 
Раджаніпаті (rajaпi "ніч" +pati) 

"Владика ночі". Місяць. Санскр. 
раджані дослівно означає "ца
риця", таке ім'я має богиня-вої
телька Дурr'а і священна ріка в 
Давній Індії. Воїнський стан у 
ведах означує термін раджанья, 
відбитий у прізвищах Рожинсь
f>ий, Рожиновсь1>ий, які мала ук
раїнська шляхта половецького 
походження і які вважаються 
непрозорими. Прізвища легко 
пояснити, якщо мова половців 
не тюркська, а індоарійська. Ро
жиновські - половецькі князі, 
а ЮlЯЗЬ в індійських мовах -
радж, раджін, на українському 
грунті - рож, рожин, звідки й 

Рожинсь1>ий чи Рожиновсь1>ий. 
Вони ж відбиті і в назвах Рожни, 
Рожнів, Ружин, Рожів1>а тощо. В 
ареалі Сквири, колись Половеч
чини, є назви Царів Яр (Цареве), 
Цареве городище (за 2 км від Ро
жівf>и на Броварщині), Княжи

чі, Княже городище. На пагорби 
біля Рожнів на Десні й досі ка
жуть Княжі або Половець1>і. 

Раджапаті (raja "цар, князь"+ 
pati) "Владика царів". Сома -
священний хмільний напій ве
дійських аріїв, що його особли
во полюбляв цар богів і ватажок 
небесного воїнства Індра. 

Раїпаті (rai "багатство" +pati) 
"Владика багатств". Кубера. 
Санскр. rai споріднене з укр. 
рай, раювати та ін. 

Стеnан НАЛИВАЙКО 
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Рапшахпаті (rakshah "ракшас, 
демон" +pati) "Владика ракша
сів". Равана. Ра1>шаси - один із 
трьох основних різновидів де
монів (інші два-асурий піша
чі). Згадуються в "Ріr'веді" як 
мешканці лісів, що нападають 
на праведних аріїв, оскверня
ють ведійські жертвоприноси
ни, вони - чаклуни й переверт

ні, здатні прибрати будь-якої 
подоби, вселитися в людину й 
затьмарити їй розум. В епосі на
бувають цивілізованих рис, сто
лиця їх на острові Ланка, вата
жок їх - Раван "Ревун", вони 
воюють з усім світом, пере ма
гаючи іноді й богів. Їх долає 
тільки Рама - герой "Рамая
ни", яка має багато перегуків з 
українськими уявленнями, зви
чаями, фольклором. Вважають
ся нащадками Пуластьї, сина 
Брахми, асоціюються з напівбо
гами-якшами (на Львівщині є 
річка Я1>ша), іноді виступають 
як позитивні персонажі. 

Ра.мапаті (rата "Рама" +pati) 
"Владика Рами". Вішну, сьома 
земна аватара-втілення якого є 
Рама, а восьма - Крішна. 

Ратіпаті (rati "Раті" +pati) "Вла
дика Раті". Бог кохання Кама. 
Раті "Любов"- дочка бога-от
ця Дакші й дружина Ками. Ін
ші імена Ками, пов' язані з Раті 
- Ратіная1>а, Ратіра.мана, Ра
тіша, Ратівара, які й собі озна
чають "Владика, Чоловік Раті". 
Санскр. kата теж означає "лю-
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бо в", на теренах України воно 
засвідчене в іменах двох бос
порських цариць lV і 11 ст. до 
н.е. Камасарія і Комосарія, які 
мають індійські паралелі і тлу
мачаться "Джерело любові", 
"Уособлення любові". 

Ратхаспаті (ratha "колісниця"+ 
pati) "Владика колісниць". Бо
жество-покровитель веселощів 

і розваг. 
Рітаспаті (ritas "праведні вчин

ки" +pati) "Владика праведних 
справ". Бог вітру Баю (укр. вія
ти), л окапала (охоронець) пів
нічно-західної сторони світу. 

Іноді виступає колісничим Ін
дри і в подобі вродливого юна
ка мчить на колісниці, запря

женій рудими кіньми. Вважа
ється і цілителем, в оселі його 

зберігаються скарби безсмертя. 
Образ Вітру-Баю глибоко арха
їчний, аналогічні уявлення про 

нього існують у слов' ян, греків, 
іранців. 

Рітупаті (ritu "пора, сезон, вес
на+раtі) "Владика сезонів, пір 
року". Весна або Аrні - найша

нованіше ведійське божество. 
Позаяк ritu означує весну і 
будь-який фіксований промі
жок часу, сезон, то з ним спо

ріднене укр. літо. Інші озна
чення весни з ritu - Рітура
джа, Рітупатха "Цар сезонів", 
чим засвідчується першість вес
ни серед усіх пір року, а їх дав

ні індійці знали шість. В індій
ців є жіноче ім' я Ріту, в україн-

ців - прізвище Літо, у поляків 
-Лято. 

Рупапаті (rupa "форма, образ, 
подоба"+раtі) "Владика обра
зів-форм-подоб". Тваштар, або 
Тваштрі - ведійське божество, 
належне до покоління первіс

них богів - асурів, мати яких -
Дапу "Ріка, Потік". Має прямий 
стосунок до культу вогню і со

ми, охоронцем якої первісно 

був. В епоху "Ріrведи", відтіс
нений Індрою на задній план, 
посів місце божественного май
стра -теслі, виготовлювача зброї 
і колісниць для Індри та інших 
богів. Сином Тваштара у ведах 
виступає триголовий дракон 

Вішварупа "Всеформний". Дея
кі міфи мовлять, що саме Тваш
тар створив змія Врітру, аби 

помститися Індрі за смерть си
на, якого той убив. У "Велесо
вій книзі" Тваштар має ім' я 

Твастир. 
Ручіпаті (ruchi "світло, краса, 

втіха, бажання" +pati) "Владика 
світла-краси-втіхи", "Володар 
бажань-прагнень". Ім' я Руч і 
мали син Брахми й син Вішва
мітри, є й жіноче ім' я Ручі. 

Сабгапаті (sabha "збори"+раtі) 
"Владика зборів-зібрань". Ім' я 

царевича-каурави. 

Садаспаті (sadas "гурт, зібран
ня" +pati) "Владики (жертовно
го) зібрання". Індра й Аrні. 

Салі.ttапаті (salila "потік, во
да"+раtі) "Владика вод". Бару
на. Інші імена Варуни цього 
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плану - Салілараджа, Салі
лешвара, Салілеша. 

Canmanatananami (santana "на
щадки" +gana "гурт" +pati) "Всю
дисущий владика людей". r ане
ша. 

Сарасапаті ( sarasa "ставок, озе
ро, водойма"+раtі) "Владика во
дойм, озер, ставків". Брахма, 
дружина якого - Сарасваті 
"Повновода". 

Сарвапаті (sarva "все, всі"+раtі) 
"Владика всіх-усього, Всево
лод". 

Capimnami ( sarit "течія, ріка" +pa
ti) "Владика течій-рік". Океан. 
Сарітсута "Народжений рі
кою"- інше ім'я Бгішми, за мі

фами, сина священної ГанГи. 
Camnami (sat "істинний, справ

жній" +pati) "Істинний влади
ка". Індра. Санскр. sata "істин
ний, справжній" споріднене з 
укр. сутній, посутній, суть і 
поширене в індійських іменах: 

Сатавіра "Справжній герой", 
Сатачіта "Істинно мудрий", 
Сатадева "Істинний бог", Са
тапала "Істинний захисник", 
Сатарупа "Справді доскона
лий", Сатавант "Праведний". 
За іменем предка Крішни, яко
го звали Сатвата "Праведний, 
Чеснотливий", ядави-данави, 
тотожні літописним ятвягам
дайновам, мають і назву сатва
ти - "чеснотливі, праведні". 
Балтійські ятвяги-дайнови та
кож мають третю назву - суда
вити, судова. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Саттвапаті (sattva "істина" +pa
ti) "Владика істини-правди". 

Caxanami (saha "терпляча; зе
мля" +pati) "Владика землі". 
Брахма. 

Cвapnatananami (svarna "золо
то" +gana "Гани" +pati) "Золотий 
владика Ганів". Ганеша, слоно
головий син Шіви, бог мудрості, 
покровитель учнів і студентів. 

Сіддгапаті (siddha "сила, потуга, 
влада" +pati) "Владика сили
потуги-влади". Сіддга наявне в 
імені Сіддгартха, яке мав у ди
тинстві Гаутама Будда, заснов
ник найчисельнішої нині в світі 
релігії- буддизму. 

Сіпдгупаті (sindhи "сінди" +pati) 
"Владика сіндів". Цар племені 
сіндів Джаядратха, який мав і 
імена Сіндгураджа "Цар сін
дів", Сайндгава, Сайндгаваr;,а 
"Сіндієць, З племені сіндів". Ін
ше його ім' я, як і Шіви - Суві
ра "Могутній герой". 
Сінди ототожнюються в епосі з 

сувірами, які, в свою чергу, вия

вляють спорідненість із дав
ньоуRраїнськими r;,і.мера.ми й сі
вера.ми. Біля Керченської прото
ки існувала країна сіндів - Сін
диr;,а, яку згадує в V ст. до н.е. Ге
родот, у низів' ях Дніпра пізніші 
античні автори знають Сіндсьr;,у 
Сr;,іфію. 

Сіндгу означає також "Ріка, Мо
ре, Океан", число 4, це - інше ім' я 
Варуни й Вішну. Жіночий варіант 
імені Сіндгу означує відому в пу
ранах річку, яка в образі богині 
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була при дворі Варуни. Сіндгу 
входить у двоосновні імена на оз
начення богів: Сіндгу.матрі "Мати 
океану" - богиня Сарасваті, Сінд
гуджа "Народжена океаном" й 
Сіндгу".анья "Дочка океану" - бо

гиня Лакшмі, Сіндгувріша "Бик 
океану" - Вішну, Сіндгунандана 
й Сіндгупутра "Син океану"- Мі
сяць, Сітасіндгу "Чиста Сіндгу"
інша назва Ганrи. Ім'я Сайндга
ваяна "Народжений з моря" мав 
син мудреця Вішвамітри, а Сіндгу
ла - батько царя Бгоджі, причому 
жителі цієї країни - бгоджі, бго
джани перегукуються з нашим бу
жани. У понад 30 боспорських на
писах, датованих часами ще до но

вої ери, поряд з етнонімом сінди 

згадуються й імена Сінд, Сіндей, 
Сіндо"., які мають індійські пара
лелі, а ім' я Сіндгу". мав історично 
засвідчений цар. 
Cimanami (sita "Сіта" +pati) "Вла

дика Сіти", синонім - Сіта
натха "Цар Сіти". Царевич Ра
ма, про боротьбу якого зі злим 
демоном Раваною розповідає 
давньоіндійський епос "Рамая
на". Сіта- дружина Рами, вва
жається втіленням Лакшмі, 
дружини Вішну, богині щастя, 
багатства й сімейної злагоди, 
тому є й ім' я Сітала".ш.мі. За мі
фом, Сіта- дочка Землі, з'яви
лася з борозни, коли цар Джана
ка провадив у полі ритуальну 
оранку; саме ім' я Cima означає 
"Борозна", досл. "Виорана". Її 
образ пов' язаний із календар-
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ними, тобто землеробськими 
уявленнями: викрадення її Ра
ваною символізує настання хо
лодів, зими, а визволення Сіти з 
полону - оживання природи, 

настання весни й новий хлібо
робський рік. Cima також -
назва планети Венери. 

Сомапаті ( soma "сома" +pati) 
"Владика соми". Ім' я Індри. Со
.ма у ведах - божество, уособлює 
хмільний напій богів, його осо
бливо полюбляє Індра. Со.ма оз
начає і "Місяць". Культ соми 
сходить до індоіранської епохи 
(в І рані культ хао.ми) і займав 
чільне місце в ритуалах разом із 

культом вогню. Рослина со.ма
хао.ма (споріднене з укр. х.міль) 
обожнюється у ведах, ототожню
ється з Місяцем-Чандрою, через 
що усталилося уявлення, ніби 
Місяць повний тому, що вщерть 
наповнений сомою. Він убуває, 
коли боги й предки потроху ви
пивають сому, й прибуває, коли 
Сонце знову наповнює його 
нею. Сома-Чандра-Місяць -
чоловік 27 дочок бога-отця Дак
ті, які уособлюють 27 сузір'їв 
місячного неба. Він викрав Тару 
"Зірку", дружину наставника 
богів Брихаспаті, в якої від Мі
сяця-Чандри народився син 
Вудга "Мудрий", що уособлює 
планету Меркурій. А син Будги 
став родоначальником Місячної 
династії царів (є і Сонячна дина
стія). В Україні є прізвище, річ
ка й село Шандра, річки Шан-
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дрова, Шандровець, Шандриго
лова та інші, побутують прізви
ща Шандруп, Шандрюп, Шан
дерпо, Шандровсьпий і Шанда
ровсьпий, а в Індії є імена, гідро
німи й топоніми з Чандра. 

Стхапаті (stha "місце, місце
вість, край, країна" +pati) "Вла
дика місця-місцевості-краю
країни", "Правитель, Цар". Ін
ше ім' я Кубери й Брихаспаті, 
наставника й радника богів. 
Санскр. stha й sthana тотожні 
українським суфіксам місця -
ще (селище, замчище, городи
ще, церпвище,ровище) й -щипа 
(Київщина, Сумщина, Черпа
щина, Одещина). Ім' я Степан 
(пол. Щепан, ісп. Естебан), 
яке вважають грецьким і тлума
чать "вінок, вінець", насправді 
означає "Захисник краю-краї
ни", воно - родич імені Стха
паті. Санскр. sthapana (хінді 
sthapan) "охоронець краю-кра
їни", sthanapati (хі нді sthanpa
ti) "правитель, владика краю
країни" тотожні термінові stha
nik (пор. укр. прізвище Ста
нип). 

Сурапаті (sura "бог"+раtі) "Вла
дика богів". Інше ім' я Індри. 
Іноді слово асура тлумачать як 
а-сура "не-бог" (а- заперечна 
частка). 

Сур'япаті (surya "сонце"+раtі) 
"Владика Сур' я". Сонце. 

Торапаті (tara "Tapa"+pati) "Вла
дика Тари". Ім' я Шіви, Брихас
паті. Тара була дружиною ос-

таннього, її викрав у нього Мі
сяць-Чандра, від якого наро
дився син Будга - уособлення 
планети Меркурій, через що має 
й ім'я "Син Місяця". 

Твішампаті ( tvishaт "світло"+ 
pati) "Владика світла". Сур'я
Сонце. 

Тунrіпаті (tиngi "ніч" +pati) "Вла
дика ночі". Місяць-Чандра-Со
ма. 

Хаяпаті (haya "кінь"+раtі) "Вла
дика коней". Цар. 

Чалапаті (chala "рух, хода"+раtі) 
"Владика руху". Вішну. Санскр. 
chala споріднене з укр. чвал, уч
вал, чвалати. 

Чандіпаті (chandi "Чанді"+раtі) 
"Владика Чанді". Шіва. Чанді 
"Гнівна"- ім'я дружини Шіви 
в її грізній іпостасі. 

Чедіпаті (chedi "чедії" +pati) "Вла
дика чедіїв". Цар племені чедіїв 
Шішупала, якому Крішна зніс 
голову диском-чакрою. Той ки
нувся переслідувати його, коли 
Крішна зі сваямвари (вибір ца
рівною чоловіка собі) викрав 
Рукміні, доньку царя Бгішмаки 
(ім' я тотожне українському 
прізвищу Бушмапа). Ім'я Чеді 
мав цар із династії ядавів (то
тожних літописним ятвягам), 
який заснував династію Чеді. У 
грузинів побутує прізвище Че
дія, в індійців - ім' я Чедіджа, 
де джа тотожне грузинському 
дзе й означає "син". Тобто Чеді
джа, як і Чедія, "Син, Нащадок 
Чеді, Чедіюк". В етрусків було 
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божество-дитина Сосипол, ім'я 
якого тотожне імені Шішупала, 
Шішупал, хоча його тлумачать 
"Захисник міста", а не "Охоро
нець дітей" чи "Дитина-захи
сник", як треба насправді. Ба
гато імен на Сос містять боспор
ські написи. 

Чітапаті (chita "думка, мислен
ня" +pati) "Владика мислення, 
дум". 

Чхатрапаті ( chhatra "парасо
ля"+раtі) "Владика парасолі". 
Цар. Одним із 14 царських ат
рибутів є біла парасоля. 

Шай.!lапаті (shaila "скеля, го
ра"+раtі) "Владика скель-гір". 
Хімаван, батько Парваті, дру
жини Шіви. 

Шачіпаті (shachi "Ша чі" +pati) 
"Владика Шачі". Індра. Шачі 
"Могутня" - дружина Індри, 
який і собі має ім'я Шаt>ра 
"Могутній". Номпонент шак 
(іран. сак) "сильний, могут-

..... " ... . . 
юи наявнии в етноюм1 шаки-

саки "скіфи", назвах Саки, Са
каката (печенізька фортеця 
на Дністрі), Сквира, прізвищах 
Сак, Сакович, Саковський, Са
чук, Саченко. На Волині, де 
особливо могутній індоарійсь
кий пласт, є місто Шацьк і 
Шацькі озера. 

Шішубгупаті (shishu "дитина"+ 
bhu "землі"+раtі) "Юний влади
ка землі", "Царевич". 

Шріпаті (shri "щастя, багатство; 
Лакшмі"+раtі) "Владика Шрі", 
"Володар Багатства-Щастя". 
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Ім' я Вішну та Нрішни. Ім' я Шрі 
мають дві богині: Лакшмі - дру
жина бога-захисника світу Віш
ну й Сарасваті-дружина бога
творця Брахми. Вішну й Брахма 
уособлюють у тризубі відповідно 
ліве й праве вістря (Шіва - се
реднє). 

Шубгаспаті (shubha "краса, чарів
ність" +pati) "Владики чарівно
сті, краси". Двоє божеств-близ
нюків Ашвінів, а також ім'я си
на бога Дгарми. Ашвіни "Нін
нотники" - двоє братів-близ
нюків, у ведах асоціюються зі 

евітанковими й вечірніми су
тінками, входять до числа 33 бо
гів ведійського пантеону. Су
проводжують у небі сонячну ді
ву Сур'ю (Зорю), доньку Сонця, 
яку сватають за Чандру-Мі
сяця. Вважаються братами Уші 
- богині Вранішньої Зорі, гім
ни до якої в "Ріrведі" любила 
Леся Українка й переклала ук
раїнською. У ведах прославля
ються як прихильні до людей 
божества, що виліконують не
дуги, повертають до життя по

мерлих, рятують від нещасть, 

особливо потопаючих. Згодом 
стали вважатися синами бога 
сонця Вівасвата й божеств, ло
шиці Саранью - дочки Тваш
тара (у "Влес-книзі" Твастир), 
братами бога Ями. Їхні зоо
морфні іпостасі - коні або пта
хи - в українців вони й досі 
прикрашають вишивки й дахи 

осель, служачи оберегами, що 
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відбиває винятково давши 
культ братів-близнюків. Дос
лідники вказують на спорідне
ність Ашвінів з грецькими Діо
скурами. Ашвіни нерозлучні й 
нерозрізнювані, хоча пізніше 

мають особисті імена Насатьл і 
Дасра. Перше відбите ще в пе
редньоазійському тексті 11 тис. 
до н.е. і має паралель в ірансь

кій міфології. 
Санскр. shиbha (шубга) висту

пає в індійців як жіноче ім' я, його, 
зокрема, мають супровідииця-ша
нувальниця богині Уші й мати 
Дгруви, де Дгрува - інше ім' я 

Брахми, Вішну й Шіви, які уосо
блюють тризуб. Ім' я Дгрува мають: 
син Нахуші і брат Яяті; син Васу
деви й Рохіні; воїн-каурава; змій, 
що охоплює собою землю; склад 
аум. Всі ці персонажі й реалії ма

ють перегук з українськими ре а
ліями, особливо древлянськими. 
Ім'я Дгрувашва (dhrиva "постій
ний, вічний") означає "Вічнокін
ний", а ashva "кінь" відбите в низ
ці українських гідронімів ( Осва, 
Освей, Освея, Освиця, на Жито
мирщині - Осів, Осів-,.;а, Осівці, 
Осова). 3 санскр. shиbha "гарний, 
чарівний" споріднені українські 
річкові назви Собі Сабо-,.; на Він
ниччині (притоки Південного Бу
гу), Соб-,.;ова на Черкащині (нині 
болото), Собпиць-,.;а Руд-,.; а (Черні
гівщина), ручай Собець-,.;ий (Пол
тавщина) та прізвища Соб-,.;о, Соб
ча-,.;, Собчу-,.;, Собчепко, Собчипсь
-,.;ий. 
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Шучіпаті (shиchi "чистий, яс
ний" +pati) "Владика чистоти, 
святості". Аrні-Вогонь. Ім' я 
Шучі також мали: Сонце, Мі
сяць, Вітер-Баю, Шіва й плане
та Венера, сини мудреців Віш
вамітри й Бгріrу. Одне з імен 
Вішну - Шучішравас "Чисто
слав, Святослав", якщо Свят 
сприймати як святий. 

Удак,апаті (иdaka "вода" +pati) 
"Владика вод". Варуна - бог 
морів і водних просторів, то
тожний грецькому Посейдоно
ві, скіфському Тагимасадові й 
слов'янському Дажбогу. 

Удупаті (иdи "зірка"+раtі) "Вла
дика зірок". Місяць- Чандра. 
Інші назви Місяця з иdи - Уду
раджа, Удупатха "Цар зірок". 

Ужапаті (ита "Ума" +pati) "Вла
дика Уми". Шіва. Ума - інше 
ім' я Парваті, юної богині, яка не
чуваним подвижництвом здійс
нила заповітну мрію і стала дру
жиною Шіви. Інші імена Шіви 
цього плану: Умапатха, Ума
-,.;апта, Умашахая, Умеша, Уме
швара "Чоловік- Повелитель
Владика Уми". 

Упапаті (ира "менший, молод
ший"+раtі) "Менший владика". 
Санскр. ира - суфікс, тотожний 
українському па в словах паси

по-,.;, падчер-,.;а, пагіп тощо, озна

чує меншу якість слова, з яким 
ужите: Іпдра і Упепдра "Мен
ший Індра (тобто Вішну) ", укр. 
дя-,.; і піддячий, брехач і підбре

хач, чашник і підчаший тощо. 
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Уреарапаті ( urvara "оброблю ва
на земля, рілля, поле" +pati) 
"Владика поля". Індра, який у 
ведах не тільки воївник, а й 
"господар поля", а Сі та - його 
дружина, хоча в епосі вона -
дружина Рами. 

Уреіпаті (urvi "земля"+раtі) "Вла
дика землі". Цар. 

Ушапаті (usha "Уша"+раtі) "Вла
дика Уші - Вранішньої Зорі". 
Інше ім'я Місяця-Чандри, во
лодаря зірок і сузір'їв. 
Уша "Світанок"- богиня вра

нішньої зорі, найзначніше жіно
че божество ведійського пантео
ну. На виняткову давність образу 
її вказують індоєвропейські пара
лелі її імені - грец. Еос, латин. 
Аврора, литов. Аушрас, рос. Ympo. 
У "Ріrведі" оспівується як пре
красна діва, що з' являється на не
бі на блискучій колісниці, запря
женій рудими кіньми або корова
ми, вона розвіює пітьму й пробу
джує живі істоти. Особливо сла
виться за те, що неухильно дотри

мується закону ріти-арти й щод
ня сходить. Тісно пов'язана з бо
жествами світла - Ашвінами 
(іноді означується їхньою ма
тір'ю), Сур'єю-Сонцем і своєю се
строю Ніччю-Нішею- Ратрі. У ша 
відмірює дні людей, причетна до 
культу предків. У ритуалі їй при
свячувалося новорічне весняне 
жертвоприношення соми, що зна

менувало повернення світлої по
ри року (весни, літа) після темної 
(осінь, зима). Іноді протиставле-
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на Індрі, який розбиває її коліс
ницю, в чому дослідники вбача
ють витіснення архаїчнішого ма
тріархального культу патріар

хальним. У поведійський період її 
замінило чоловіче божество вра
нішньої зорі - Apyna. Уша, як 
зазначалося, улюблений образ 
Лесі Українки у ведійській поезії. 
У зв'язку з Ушею привертають 
увагу українські річкові назви 

Уша, Ушва, Ушпа, Ушпя, Ушпівпа, 
Ушиця, Ушупа й давньоруське мі
сто Ушо.мир на Житомирщині. 
Побутує в українців і непрозоре 
для дослідників прізвище Ушета. 
Ндаспаті (yadas "морська істо-

та" +pati) "Владика морських 
істот". Варуна - бог морів, во
дойм і водних просторів. 

Нджпапаті, Нджуспаті (yajna, 
yajus "пожертва" +pati) "Влади
ка пожертвин". Вішну або Со
ма. Існує багато імен на озна
чення Вішну, Крішни, Шіви й 
Місяця з компонентом яджпа 
"пожертва, пожертвини". 

Ндупаті (yadu "ядави" +pati) "Вла
дика ядавів". Крішна. Санскр. 
yadu означає "провидець, віщу
ватель, жрець", а Лду - давній 
герой, родоначальник ядавів 
"нащадків Лду", з яких походи
ли Крішна і його старший брат 
Баладева; у ведах згадується 
плем'я яду. В епосі Нду- стар
ший із двох синів царя Ляті від 
дружини-брахманки Деваяні 
(другий син- Турвашу). Кріш
на має низку імен з Нду: Ндудва-
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ха "Опора ядавів", Лдувіра "Ге
рой з роду ядавів", Яду.",ужара 
"Царевич-ядава", Ядупатха, 
Лдураджа "Цар ядавів", Яду
пупrава "Бик ядавів", Ядуш
рештха "Найславніший з яда
вів", Яду-су.",ха-ваха "Ощасли
влювач ядавів", Ядуттажа 
"Найкращий з ядавів", Яду
важша-вівардгапа "Примножу
в ач роду ядавів". 
Є імена І\рішни і з yadava: 

Я дав а "Ядавець, Яда вич", Ядава
пра.",аша "Світло ядавів", Яда
ваtр'я "Перший з ядавів", Ядава
путра "Син ядавів", Ядаварая 
"Цар ядавів", Ядавашардула "Тигр 
ядавів", Ядавепдра "Індра серед 
ядавів" (indra означає і "цар"), 
Ядавешвара "ВладиRа ядавів". 
Імена з Яду мають і деякі інші 
персонажі, причетні до ядавів: 
Я ду мапі "Ноштовність роду Яду", 
Ядупапдапа "НащадоR Яду" (ім'я 
АRрури, дядька І\рішни по мате
рі, ЯRИЙ допомагав небожу боро
тися з 1\ансою, теж дядьRом по 
матері, що прагнув звести небо
жа зі світу, бо йому провістили, 
ніби І\рішна скине його з трону), 
Я дав і "ЯдавRа" - богиня ДурІ'а, 
яRа, за міфами, допомогла вряту
вати І\рішну від смерті. Столи
цею І\рішни була Двара.",а, назва 
якої перегукується з україн
сьRими назвамиДворець і прізви
щем Двора.",. 

Індійські ядави тотожні літо
писним ятвягам. Одним із доRазів 
цього є те, що ядавів ще називають 
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сатвати й дапави, а ятвягів - су

довити й дайпови. 3 ятвягами 
' . . ' 

пов язане польсьRе жшоче ІМ я 

Ядвіrа. В УRраїні є назви Ятва, 
Ятвяги, Ятвязь, Ятвіж, Ядути, 
Ядутип. Серед запорозьких коза
Rів і сучасних українців засвідче
ні прізвища Ядута, Ядутеп.",о і 
Єдута, Єдутеп.",о. 
Нк,шапаті (yaksha "яRша" +pati) 

"ВладиRа якшів". 1\убера. я.",
ші - напівбоги, охоронці ба
гатств бога !\убери, живуть у 
деревах, тому вважаються і 
охоронцями лісів. Входять у 
почет !\убери (іноді й Вішну), 
іконографічно зображаються в 
подобі преRрасних жіноR і чо
ловіRів. fl/'i,Шini - ім'я дружи
НИ !\убери. В Індії є річRа я.",
шапrі, на Львівщині є потік я.",
ша, в українців побутують пріз
вища я.",ша, Н/'і,ШUН,. 

Н.мініпаті (уатіпі "ніч" +pati) 
"ВладиRа ночі". Місяць. Сино
нім- Яжіпіпатха "Цар ночі". 

Н.мунапаті (уатипа "Ямуна" + 
pati) "Владика Ямуни". Вішну. 
Я жупа (Джажупа, Джажпа) -
одна з трьох священних річоR 
Північної Індії (інші дві -
Ганr'а й Сарасваті). Бере поча
тоR у теплих джерелах на горі 
Бандара-пуччха ("Мавп'ячий 
Хвіст") у Гімалаях, творить із 
ГанІ'оюДоаб"Дворіччя", з якою 
зливається біля міста Аллаха
бад (давній Праяr). Особливу 
роль відіграє в легендах про 

І\рішну і його старшого брата 

~шtnшв fПADПriRR 



Баладеву-Бала раму: на ній роз
ташоване місто Матхура й пас
туше селище Вріндаван, де ми
нуло їхнє дитиство. У деяких 
легендах води Ямуни виявля
ють зв' язок або ототожнюються 
з космічними водами, первоз
данним океаном, на якому спо

чиває Бішну. 
Інша назва Ямуни - Калінді, 

вона уявляється в подобі чорної бо
гині на черепасі і з глеком у руці. 
Калінда - й гора, де бере початок 
Ямуна, тому вона і Калінді "Налін
дина" й Каліндах:анья "Дочка (го
ри) Налінди". 

ІІІ. Індійські імена з 
адгіпаті ( adhi+pati) 
"могутній владика, 
надвладика" 

tападгіпаті (gana "Гани" +adhipa
ti) "Могутній владика Ганів". 
Нубера або Шіва. 

tух'якадгіпаті (guhyaka "Гух'я
ки"+аdhіраtі) "Могутній вла
дика гух'яків". Нубера. tyx'я
x:u- клас напівбогів, які скла
дають почет !\убери й стере
жуть його скарби, живуть у пе
черах ( санскр. guha). 

Дапдадгіпаті (danda "палиця; по
кара" +adhipati "пан, владика, 
цар"). "Могутній владика пока
ри, покарання". Верховний суд
дя. 

Дгападгіпаті (dhana "скарби"+ 
adhipati) "Могутній владика ба
гатств". Нубера. 
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Девадгіпаті ( deva "бог" +adhipati) 
"Могутній владика богів". Шіва. 

Дравіпадгіпаті ( dravina "багат
ство" +adhipati) "Могутній вла
дика багатств". Нубера. 

Екадгіпаті (eka+adhipati) "Єди
но могутній владика". Монарх, 
самодержець. 

Локадгіпаті ( loka "світ" +adhipa
ti) "Могутній владика світу". 

Махадгіпаті (maha "великий"+ 
adhipati) "Могутній великий 
владика". Тантричне божество. 

Ракшасадгіпаті (rakshasa "рак
шас"+раtі) "Могутній владика 
ракшасів". Нубера, бог багатств 
і охоронець півночі, повелитель 
якшів і зведений брат Равани, 
котрий прогнав його з острова 

Ланки, забрав у нього трон і ча
рівну повітряну колісницю. Зо
бражається карликом із трьома 
ногами й одним оком. Живе, як 
і Шіва, з яким тісно пов' язаний, 
на горі Найласа в Гімалаях, у 
чарівному палаці, що потопає в 

зелені. 
Ратпадгіпаті (ratna "коштов

ність" +adhipati) "Верховний вла
дика коштовностей". Інше ім' я 
мудреця-ріші Агастьї, який 
згадується ще в "РіГведі" і вва
жається творцем деяких її гім
нів. Нібито народився в глеку 
від сімені Мітри й Варуни. 
Найбільш відомі сюжети, по
в'язані з ним: як гірський хре
бет розступився перед ним, 
щоб він зміг пройти на південь 
Індії, куди він приніс тамільсь-
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ку мову й граматику, отримані 
від Шіви, як випив океанські 

води, де сховалися асури, як 

прокльоном перетворив царя 

Нахушу в змія. 
Сурадгіпаті ( sura "бог" +adhipati 

"верховний владика") "Верхов
ний владика богів". Інше ім' я 
земного царя Нахуші, який за 
подвижницькі заслуги піднісся 

на небо й зайняв престол Індри, 
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але через неправедність і пиху 
був скинутий на землю, де му
сив жити в подобі змія. 

Тарадгіпаті (tara "зірка" +adhi
pati) "Могутній владика зірок". 
Місяць. Інші його імена з Тара: 
Тарадгіша "Володар зірок", Та
рачапдра "Тара і Місяць". Та
рабгуша "Прикрашена зорями" 
-Ніч, Тарадатта "Дана зоря
ми", "3оредана". 

~ШІПGШ ІПдDПrШП 



ЦАР ІЗ "ВОВЧИМ" ІМ'ЯМ - ЛІК 

1. Скіфське ім'яЛіпійого 
грецькі, індійські, 
слов'янські родичі 

Геродот у своїй "Історії", мовля
чи про відомого скіфського му
дреця Анахарсиса, уточнює, що по 
батькові той - дядько скіфського 
царя Ідантірса, того самого, що 
велавився боротьбою з перським 
царем Дарієм, який хотів покорити 
причорноморських скіфів. Тобто 

родовід Анахарсиса вибудовується 
в такому порядку: батько його -
Гнур, а сам Гнур- внук Спаргапі
та і син Ліка. (lV, 76). Цілком зро
зуміло, що ім' я Ліt> - грецька фор
ма скіфського імені, воно не скла
дає труднощів для тлумачення і оз
начає "Вовк". Самекритська фор
ма його - vrik, рос. волt>, укр. вовt>, 
с.-хорв. вуt>. "Вовчу" ріку Ліt>ос Ге
родот знає в Малій Азії і таку ж рі
ку Ліt>ос- у Скіфії. Ім'я Ліt> над
звичайно поширене в грецькій мі
фології та епосі. Його мали син бо
га Посейдона й іще шість різних 
грецьких персонажів. У Геродота 
ім'я Ліt> має родоначальник лікій
ців (Ліt>ія - країна в Малій Азії). 
Ліt> ВХОДИТЬ у низку двоосновних 
імен, де виступає основним пер
шим компонентом: Лit>em - наре
чений Пенелопи, у Геродота Лit>a
pem- тиран острова Лемнос, афі-
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няни Ліt>ід і Ліt>о.мед, спартанець 
Лit>on, син коріяфського тирана Лі
кофрон, законодавець спартанців 
Ліt>ург. 

Ім' я Ліt>ург мав і син Геракла, 
який безпосередньо причетний до 
етногенезу скіфів і скіфських по
дій. Грецькі джерела ототожнють 
Геракла з індійським Крішною, то
му прикметно, що п'ятьох синів 
Крішни звали Еріка, Ерікадіпті, 
Еріканіврітті, Ерікасья, Ерікаті, 
які й містять vrika "вовк". Крішна 
підтримував у 18-денній війні п'я
тьох братів-пандавів, яких іще на
зивали каунтеї "Кунтині" та парт
хави "Прітхині", за ім'ям його тіт
ки Прітхи- Кунті; один із цих 5 бра
тів (Бгі.ма, Бгі.м) мав епітет Еріко
дара "Вовкопузий, Вовкопуз". 
Причому цікаво, що ім'я Бгі.ма 
(хінді Бгі.м), яке означає ''Грізний" 
(від основи bhaya "боятися"), на 
слов'янському терені виринає вже 
в нинішні часи як кличка собаки 
Бі.м з відомої повісті й фільму "Бі
лий Бім- Чорне Вухо". А в греків 
ім'я Лік мав син Пандіана (пор. 
річка Панда в Криму й українське 
прізвище Пандай). У Єгипті було 
місто Ліt>ополіс, де народився Пло
тін, який рано ознайомився зі 
вченнями Сходу. 
У міфологічних уявленнях ба

гатьох народів образ вовка пере-
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важно пов'язаний із культом ва
тажка бойової дружини (або бога 
війни) і родоначальника племені. 
Спільним для багатьох міфологій є 
сюжет про виховання родоначаль

ника племені (іноді і його близню
ка) вовчицею, як у відомій римсь
кій легенді про капітолійську вов
чицю, що вигодувала Ромула й Ре
ма, або давньоіранська легенда 
про вовчицю, що вигодувала Кіра, 
котрий і поліг згодом у битві з ма
сагетською царицею Томі ріс. У по
дібних міфах предок - вождь пле
мені - виступає в образі вовка або 
має здатність ставати вовком 
(слов' ян ський З.мій Вогненний 
Вов11,), що пов'язується з уявлення
ми, які зберегла й фольклорна тра
диція, про перевертнів на зразок 
слов' янських вов11,уЛа11,ів і лито
вських віл11,mЛа11,ів. З.мій Вогнен
ний Вов11, ( З.маj Огньєни Ву11,) -
персонаж сербського епосу, він, як 
і давньоруські перекази про Все
слава, князя Полоцького (ХІ ст.) 
сходить до спільнослов'янського 
міфу про чудесного героя-вовка. 

Він народжується від Богненного 
Змія, з' являється на світ у людсь
кій подобі, "в сорочці" або "з вов
чою шерстю" - прикметою чарів
ного народження. Він може обер
татися на вовка й інших тварин, 
навіть птаха, і здійснює подвиги, 

користаючисл здатністю перетво

рювати себе і свою рать на тварин. 
Герой-родоначальник, вождь пле
мені чи ватажок дружини іноді зо
веться вов11, або вов11,оголовий (гру-
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зипський цар Бахтанг І мав пріз
висько Горгослані "Бовкоголо
вий", від перс. gurg-sar "вовча го
лова") або "вовче пузо", як у героя 
давньоіндійського епосу Бгіми. 
Як бог війни, вовк виступав, зо

крема, в індоєвропейських міфо
логічних традиціях, що відбилося 
в ролі, яка відводилася вовку в 

культі Марса в Римі і в уявленнях 
про двох вовків (Гері й Фре11,і), що 
супроводжували германського бо
га війни Одіна як його "пси" (по
дібне уявлення відбите в гру
зинській міфології). Бідповідно й 
самі воїни або члени племені уяв
лялися або називалися вовками 
(у хеттській, іранській, грецькій, 
германській та інших індоєвро

пейських традиціях) і часто на
ряджалися у вовчі шкури. У київ
ського князя Володимира був воє
вода Вовч,ий Хвіст. Ритуал перев
дягання у вовчі шкури чи ходіння 
з опудалом вовка у багатьох наро
дів Європи (і в слов'ян) приуро
чувався до осінньо-зимового сезо
ну, через що місяць грудень у че
хів, латишів та деяких інших на

родів називався вовчий .місяць. 
У народів, які населяли лісосте

пові райони Європи, вовк постає у 
міфах, фольклорі й чарівних каз
ках як хиже творіння природи, а 
водночас як символ ненажерливо

сті й хіті. Є багато історій про ві
дьом, які перетворилися на вовків, 
і про чоловіків, які стали пере

вертнями-вовкулаками. У христи
янському символізмі прихожани 

XCFНIШGR llдDRrІRR 



постають вівцями, а вовки - як 
їхні люті вороги, уособлення дия
вола та єресі. Китайська традиція 
пов'язує вовка з ненажерливістю і 
розпустою, у скандинавській мі
фології велетенський вовк Фен
рир уособлює хаос, він проковтує 
Сонце наприкінці світу. Вовк 
проковтує Сонце і в кельтських 
переказах. В інших регіонах сим
волічний образ вовка змінюється 
до невпізнання - він стає симво
лом пізнання і емблемою воїнів. 
Вовк- священна тварина Апол
лона в Стародавній Греції та Оди
на (Водана) в скандинавській мі
фології. Причетний до бога війни 
Марса, у Давньому Римі він був 
провісником перемоги, якщо його 
помічали перед битвою. Вовчиця 
вигодувалаРомулай Рема, леген
дарних засновників Риму, вона -
образ ревної материнської турбо
ти, який властивий і індійському 
фольклору. Прабатьком Чингіс
хана вважається вовк, Кемаля 
Ататюрка називали Сірим Вов
ком, а вовк у Туреччині має пози
тивну символіку, він був тотем

ною твариною у народів Цент
ральної Азії. 

2. Вовк в українських 
назвах, прізвищах, 
термінах і виразах 

Геродот мовить про неврів, які 
жили у верхів'ях Дніпра, що про 
них розповідають, ніби раз на рік 
кожен невр на день-два стає вов-
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ком, а потім знову прибирає 
людської подоби. Є історичні дані 
про давньослов' янські осінньо-зи
мові вовчі свята з обрядовим ря
дженням у вовчі шкури і карна
вальні процесії з вовчим зобра
женням і масками. Давня тради
ція спільної участі ряджених ко
зою і вовком у ритуальних обходах 
від зими до Великодня зафіксова
на, зокрема, в сербській області 
Топліце. У білоруських повір' ях 
такими днями вважалися Коляд
вечір та ніч на Купала. Пережитки 
культу вовка залишили слід і в ка
лендарній обрядовості українців: 
за їхніми віруваннями, що перегу

куються з віруваннями інших 
слов'ян, вовки бігали зграями від 
Ганни Зачатія (9 грудня старого 
стилю) до Водохрещ (6 січня) і бу
ли в цей період особливо небез
печними. Дохристиянський світо

гляд відбиває прикарпатський де
монологічний сюжет, як теща пе

рекинула на вовка зятя і той з' яв
ляється додому на Свят-вечір, тоб
то тоді, коли за слов'янським зви
чаєм вшановували померлих 

предків. 
Билина "київського циклу" про 

Вольгу-Волхва особливо цікава 
тим, що має виразний "індійсь

кий" колорит. Коли індійський 
цар зібрався походом на Київ, 
Вольга перекинувся на птаха, 
залетів до його палацу й підслухав 
його плани, а тоді перекинувся 

вовком і подушив його коней. 
Врешті-решт Вольга та його дру-
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жина долають індійського царя і 
беруть в полон тисячу дівчат, з 
якими одружує своїх дружинии
ків, а сам одружується з індійсь
кою царицею. Ось так Вольга за
володів "Індією багатою". "Слово 
о полку Ігоревім" й собі оповідає, 
як полоцький князь Всеслав 
"упав на бистрого коня і скочив з 
нього сірим вовком" і "великому 
Хорсові вовком дорогу перебігає". 
Причому автор "Слова" не вбачає 
в цьому нічого незвичайного і пи
ше про це не осудливо, а навіть із 
деякою прихильністю. Обидві па
м' ятки об'єднує і те, що Всеела в у 
вовчій подобі добігав до "кур тму
тороканьських", тобто до Тмуто
рокані (нині Тамань) біля Кер
ченської протоки. Саме тут Геро
дот знає Сіпди".у, країну сіндів-ін
дів, інша назва яких сувіри. Тму
торокань була їхньою столицею. 
До неї прагнув добутися зі своєю 
дружиною і новгород-сіверський 
князь Ігор. Назва сіндо-сувірсь
кої столиці Т.муторо".апь означає 
"Місто Чорного Тура" і виявля
ється семантичним двійником сі

версько-сіверянської столиці -
Черпігів. 

Всеслав Брячиславич (пом. 
1101 р.)- ПОЛОЦЬКИЙ КНЯЗЬ, ОДИН 
із найзатятіших суперників Яро
славичів, який відстоював неза

лежність свого князівства від 1\иє
ва. 1066 року він захопив Новго
род, із ним пов'язують заснування 
в середині ХІ ст. Мінська. 1068 ро
ку повсталі кияни визволили з 
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темниці Всеслава, якого підступно 
захопили Ізяслав, Святослав і 
Всеволод, і обрали великим кня
зем. Та вже наступного року він 
мусив залишити 1\иїв і повернути
ся до Полоцька. 
Як свідчать джерела, Всеслав 

- найпомітніша постать в історії 

Полоцького князівства. Його ки
пучу енергію, особисту відвагу, 
непогамовну вдачу, сповнену 

пригод життєву долю сучасники 

пояснювали втручанням потой

бічних сил. Відома дослідниця 
"Слова" В.П.Адріанова- Перетц 
пише, що коли казати про відбит
тя в пам' ятці пережитків патріар
хально-родових уявлень, то вони 

найперше відбиті в оповідях про 
чарівні властивості Всеслава По
лоцького, який скаче лютим зві
ром або вовком, і що образ цей 
сходить до далекого минулого і 
його тотемістичних уявлень, він 
та інші відлуння дохристиянсь
кої міфології представляють язич
ницькі елементи, досить помітні 
в "Слові". Академік Борис Риба
ков і собі відзначає, що блиску
чий Всеслав, Волхв Всеславич, 
Всеслав Полоцький і Київський 
заслонив собою всіх трьох Яро
славичів, імен яких немає у "Сло
ві", що автор "Слова" захоплений 
особистістю й діяннями цього 
князя, він дав про Всеслава ніби 
поему в поемі, захоплено стежа
чи за блискавичними перескока
ми й перельотами чаклуна-чарів

ника Волхва Всеславича, виправ-
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дуючи навіть узяття ним Новго
рода. "Перший обраний киянами 
князь, очевидно, справді зробив 
щось дуже важливе для :Києва 
своїм тмутораканським походом 
1068 року", - висновує вчений 
(СПИ, 63). Певно, недарма по
стала примовка: Не перестане, 
.мабуть, І'ЬНЯЗЬ поти І'Ьnяаювати, 
nоІ'Ьи вовІ'Ь - вов.".увати. 

Поширені були в запорожців 
перекази про вовків, які стере

жуть скарби, та про козаків-ха
рактерників, які володіли всі
лякими чарами, серед них і вмін

ням перекидатися на вовка чи 

хорта. Один із переказів опові
дає, що якось татари набігли на 
Січ й забрали людей у полон, а 
про те почув кошовий Сірко і зі 
своїм загоном кинувся їх відби
вати. Та коли побачив, що татар 
сила-силенна, а козаків мало, 

вдався до чарів-хитрощів. Ско
чив з коня, перекинувся через се

бе, зробився хортом і побіг прямо 
до татар. Тим так сподобався гар
ний хорт, що вони нагодували 
його, напоїли, а коли татари по

снули, знову перекинувся люди

ною, гукнув козаків, вони поби
ли татар і визволили людей з по

лону (ЗВ, 49). Саме прізвище 
СірІ'Ьо народно-фольклорна тра
диція пов'язує з вовком - сірІ'Ьо.м, 

сіро.мапце.м. Побутували в коза
ків і уявлення, що вовки - то 
Юрієві хорти-собаки (СМ, 24, 62, 
151). 26 листопада українці від
значали свято Георгія-Юрія, по-
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народному - Вовче свято, щоб 
вовки худобу не хапали, бо цей 
святий керує вовками. 

Та водночас Юрієві хорти-соба
ки переносить нас у ведійсько

авестійські часи, до псів (вовків) 

бога Індри, які знаходили й допо
магали визволити корів, що їх по
викрадали й позаховували в пече
рах демони-асури. У "РіІ'веді" 

сучку Сараму Індра посилає шу
кати корів, яких викрало демоніч-

' ооо 
не плем я паннв, вона перепливає 

річку Раса й знаходить корів у пе
чері. Сарама - і мати двох веле
тенських псів Шарбарів, охорон
ців царства Ями. У ведах вони зо
вуться Сара.мея "Сарамині", а ще 
Шарбара або Карвара; останнє 
споріднене з грец. Цербер, що за
свідчує глибоку давність цих мі
фічних образів. Паралель їм має 
іранська міфологія, де, як і в гре

ків, шлях до потойбічного світу 
стереже моторошний пес (іноді 

згадуються чотири пси Йїми, то
тожного індійському Ямі; БЛ, 

204). Сарамеї, нащадки Сарами
проводирі до царства мертвих, го
ловна їхня функція - охороняти 

шлях померлих душ і супровід їх 
до царства Ями. 

Про річки Вовча (Вовчі Води) та 
КоnІ'Ьа (КіпсьІ'Ьі Води) народні пе
рекази мовлять, що колись вони 

були глибокі й рибні, а Вовча річ
ка названа через те, що в довко

лишніх степах і терновищах води
лося безліч вовків. А КоnІ'Ьа назва
на через табуни диких коней-тар-
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панів - невеличких, мишастих, 
напрочуд прудких і неприручува
них. Вони, коли їх обсідали вовки, 
збивалися в табуни, заганяли ло
шат досередини, самі ставали мор
дами до них, а ногами до вовків і 
так відбивалися. "Воно і в наші 
дні коні так відбрикуються від 
вовків, - зазначає оповідач, - і 
чорта з два витягнуть якого з табу
на" (НП, 47-48). 

Ці факти значущі й проливають 
нове світло на давні події вітчиз
няної історії. Як бачимо, мають 
місце паралелі, які видаються не
випадковими і корисними для 
дальшого пошуку. Прикметно, що 
ім' я Ліr;, мав син Посейдона, а По
сейдон тотожний скіфському Та
гимасаду й слов'янському Дажбо
гу. Ліr;,аон звався син Пелазга, ро
доначальника пелазгів, безпосе
редньо причетних, як на декотрих 

учених, до етногенези українців. 
Славнозвісних Ромула й Рема ви
годувала саме вовчиця. Всі ці фак
ти засвідчують неабияку роль вов
ка в уявленнях стародавніх індій
ців, греків, скіфів, слов' ян. Тож 

о ' " V" ц1каво з ясувати, як вовчии 

культ відбився в давніх і сучасних 
українських назвах, іменах, пріз
вищах, термінах. 

Ім' я Вовr;, колись побутувало в 
давніх українців, але зараз побу
тує лише прізвище Вовr;,. Ім' я 
Вовr;,, зокрема, мав воєвода князя 
Святослава Ігоревича, а прізвись
ко Вовчий Хвіст - воєвода київ
ського князя Володимира, який 
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разом зі своїм князем ходив 984 
року походом на радимичів. У 
хорватів і сьогодні побутує ім' я 
Byr;, "Вовк" (Byr;, Нараджич) й 
прізвище Вуr;,ович "Вовкович". 
Новгородська берестяна грамота 
засвідчує ім' я Вовчоr;,, тлумачене 
як "Вовченя". В українців багато 
прізвищ, похідних від Вовr;,: Вовr;,, 
Вовчоr;,, Вовчуr;,, Вовчиr;,, Вовчен

r;,о, Вовчансьr;,ий-Волчансьr;,ий, Вов
чанівсьr;,ий-Волчанецьr;,ий, Вовr;,о
винсьr;,ий-Волr;,овинсьr;,ий, Вовr;,о
гон-Волr;,огон-Волпогонов, Вовr;,о
труб, Убийвовr;,, Волr;,обой, Вол
r;,ович, Волr;,евич, Волr;,івсьr;,ий, 

Волr;,овецьr;,ий, Волr;,овенпо, Вол
r;,онсьr;,і - зросійщений українсь

кий шляхетський рід. Нозацькі 
реєстри знають прізвища Гони
вовr;,, Дидавовr;,, Лупивовr;,, Убий
вовr;,, Убийволченr;,о (РВ3, 71, 188, 
281, 283, 364). 

Рясно відбите Вовr;, і в назвах: 
Вовчоr;,, Вовчиці, Вовr;,івці, Вовr;,ів
r;,а, Вовчr;,ів, Вовчr;,івці, Вовчий, 
Вовчинr;,а (ріка), Вовr;,овиї, Вовr;,о

шів, Волr;,овисьr;,, Вовr;,івсьr;,ий, Вов
чансьr;,ий, Вовча Гора, Вовча Моги
ла. На Полтавщині - річки Вовча 
й Вовчанr;,а, на березі якої село 
Вовчиr;, (Вовчоr;,, Вовчr;,и), якому 
підлягає село ВовчаДолина і нале
жить Вовчансьr;,ий заповідник. На 
Чернігівщині гідрологічний за
повідник Вовчий Кут, річка Вов
чоr;, - ліва притока Десни, село 
Вовчоr;, за 35 км від Нозельця, де 
виявлено поселення епохи неолі
ту, бронзи (ІІІ-І тис. до н.е.), ран-
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ньозалізного періоду (XVI-ХІІ, 
V-III ст. до н.е.), ранньослов'ян
ського періоду та Київської Русі 
(СГУ, 113-115). Так званий Мура
вський Шлях починався від Пере
копу на північ, проходив між вер

хів'ями річок Молочні Води й 
Кінські Води, перетинав річки 
Вовчі Води, Самару й Орель. Вол
""овийсь"" - місто в Білорусі, Віль
""о.мир "Вов""о.мир" -польське мі
сто на річці Святій, місто Ву""овар 
у Югославії означає Вов""опіль, 
тобто тотожне єгипетському Лі""о
поліс. 

Вважається, що Вов"" - ім'я
оберіг, але, схоже, це не зовсім 
так, бо його мали насамперед вої
ни, яким необхідні були деякі 
"вовчі" якості. Є українські фра
зеологізми, де вовк причетний до 
воїнської доблесті (І ""рівцею над 
Босфором червоніють .мури, що 
річ""а.ми розливали ""оза""и-вовгу
ри), у кобзарських думах вов""и
сіро.манці ""вилять-про""виляють 
чи вовці-сірох.манці находжали. 
Багато інших українських фра
зеологізмів пов' язані з вовком: 

вов""а ноги годують; хоч вов""ів га
няй (дуже холодно в хаті); вов"", 
то вовче й ду .має; п'є на вовчу 

Ш""УРУ (пити в борг); дати вовчого 
білета (прогнати). Українська 
мова має багато слів на означення 
вовка: вовцюга, вовцюг, вовцюган, 

вовчуган, вовчище, вовега і вов
ченьпо, вовчоп, вовчип; (у казках 
вовчи""-братип). Вовчуп - моло
дий вовк, вовча - вовченя, вовч-
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ня- вовча зграя, вовпівня, вовпо
вина - зграї вовків. 

Українська мова знає понад 20 
назв "вовчих" рослин, причому 
вовчий щодо рослин сприймається 

як ди""ий, ди""оростучий: вов""оног 
(лат. Lycopиs, де lyk - "вовк"), 
вовчий біб, вовчий горох, вовчі жи
ли, вовчий зуб, вовчий ""орінь, вовче 
попито або вовча лапа, вовчі лап
пи, вовче липо ( вовче личпо), вовче 
.молопо, вовчі серги, вовча стопа, 

вовче тіло, вовча трава, вовчі яго

ди, вовчинець, вовчнип, вовчоп (та
кож сережка на вербі, зуб у коня, 
який заважає їсти, назва собаки, 
личинка хруща, комаха-ктир), 
вовчуг (вовпоног),вовчуга,вовпиня 
(люпин, під впливом латин. lирі

пиs, де lириs "вовк"). 
Термін вовпи може означати: 

вовчий міх, вовчий кожух, темно
сірого похмурого вовка, дитячу 

гру, середину розрізаного кавуна 

(Панич порізав ""авуна на спиб""и ... 
і з середини випав червоний вов"") . 
Були дитячі ігри вовп, загинати 
сухого вов""а (коли кілька хлопча
ків пригинають ноги іншого до зе

млі), назви одягу вовп, вовчу ра 
(вовчий кожух), означення люди
ни, що прибрала вовчої подоби, 
перевертин - вов""улап, вовпула

""а, вов""ун, звідки й вовпулапува
ти, вовпулапування, вов""улацтво, 

характеристика людини: вовподух, 
вовподухий - злий, несамовитий, 

вов""озубий - з вовчими зубами, 
вов""івняп, вовпуватий, вовч""у.ва
тий - відлюдькуватий тощо. 
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3. Українська "вовча" 
гідронімія 

В Україні є 23 "вовчі" річки, а 
найбільше їх у водозборі Дніпра -
17. У басейні Південного Бугу їх 2, 
а Сіверського Дінця, Дністра, Ду
наю та Азовського моря - по одній. 
Тобто бачимо явне переважання 
"вовчих" річок у водозборі Дніпра. 
Є також 17 "вовчих" потоків, з 

яких найбільше в басейні Дунаю 
- 12, Дністра- 4, а Дніпра- 1. Є 
3 "вовчі" струмки: у басейні Дні
пра- 2, Дністра- 1. 

Найбільше зафіксовано "вов
чих" боліт - 39: найбільше їх у ба
сейні Сіверського Дінця - 19, 
Дніпра - 11, Азовського моря -
6, Дністра - 3. Зовсім немає "вов
чих" боліт у басейнах Південного 
Бугу й Дунаю. 
Є також 26 "вовчих" ярів: у ба

сейні Сіверського Дінця їх 24, 
Дніпра - 2. 1Ут колосальна пере
вага у Сіверського Дінця, як і з 
"вовчими" болотами. Єдина річка 
в басейні Сіверського Дінця (Вов
ча) -ліва притока цієї річки. Лі
вими є також 17 ярів та 11 боліт, 
тоді як правими - відповідно 5 і 9. 
Більшість боліт мають назву Вов
ча, що засвідчує: ці болота колись 
були річками або відносилися до 
басейну ріки Вовчої. Тобто боліт 
обабіч Сіверського Дінця приблиз
но порівну. 3 чого можна припу
стити, що Сіверський Донець є 
центром "вовчого" ареалу. Чисту 
назву Вовr.: мають лише 2 річки в 
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різних ареалах: Вов/'і, - притока 

Південного Бугу на Хмельниччині 
(Летичівський р-н). У самому Ле
тичеві є район Заволr.:, у Хмель
ницькому районі - населені пунк

ти Вищі Вовr.:івці й Нижч,і Вовr.:івці, 

колись Нижпі Вовr.:овипці. Друга 
річка Вов/'і, - притока Лімниці 

(бас. Дністра). Всі інші назви -
похідні від вовr.:. 

Що ж до басейну Дніпра, де 
найбільше "вовчих" річок - 20 
(без боліт і ярів), то тут лівих при
ток- 9 (1 струмок), а правих- 9 
(1 струмок і 1 потік). Тобто обабіч 
Дніпра рівна кількість "вовчих" 
річок, що й собі окреслює своєрід
ний "вовчий" ареал, центр якого 
-Дніпро в цілком певному ареа
лі, який слід детальніше проаналі
зувати й узагальнити. 

Придніпровських лівобережних 
боліт та ярів тут 8, правобережних 
- 3, тобто явна перевага за Право
береЖжям. Лівобережних ярів 2, а 
правобережні відсутні зовсім. Ярів 
із назвою Вовчий у басейні Дніпра 
1, у басейні Сіверського Дінця -
20, що промовляє саме за себе. 

Разом виходить 108 "вовчих" 
назв. Найбільше "вовчих" боліт -
39, "вовчих" ярів - 26, "вовчих" 
річок- 23, "вовчих" потоків- 17, 
"вовчих" струмків - 3. Якщо 
об' єднати річки, потоки й струмки, 
то маємо їх 43. На болота і яри при
падає 65 "вовчих" назв. Якщо ж до 
43 річкових назв додати й 39 боліт з 
назвою Вовча, то буде 82 гідроніми. 

Графічно це виглядає так: 



річки потоки 

Бас. Дніпра 17 1 

Бас. Сів. Дінця 1 

Бас. Дністра 1 4 

Бас. Азов. моря 1 

Бас. Півд. Бугу 2 

Бас. Дунаю 1 12 

Всього: 23 17 

Впадає в око, що в басейні Сі
верського Дінця фактично немає 
"вовчих" річок (лише 1), потоків 
чи струмків. Зате "вовчих" боліт і 
ярів стільки (19+24=43), що вдві
чі перевищує сумарний показник 
по інших басейнах - 22. 

Натомість у басейні Дніпра ма
ло "вовчих" боліт і ярів ( 11 +2), за
те найбільше річок, потоків і 
струмків- 20 (17+1+2). У басей
ні Дунаю таких річок 13. Тобто в 
басейнах Дніпра й Дунаю най
більше "вовчих" річок - 31 
(18+13). 
У басейні Дніпра 33 "вовчі" 

назви (20 річок, 11 боліт, 2 яри), 
Сіверського Дінця - 44 ( 19 боліт, 
24 яри, 1 річка), Дунаю- 13 (всі 
річки), Дністра - 9 (6 річок, 3 бо
лота), Азовського моря- 7 (6 бо
літ, 1 річка), Південного Бугу- 2 
(річки). 

Тобто переважна більшість "вов
чих" річок (потоків, струмків -
без боліт) зосереджена в басейні 
Дніпра - 20, Дунаю - 13, Дністра 
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струмки болота яри разом 

2 11 2 33 

19 24 44 

1 3 9 

6 7 

2 

13 

3 39 26 108 

- 6, Південного Бугу - 2, Сівер
ського Дінця- 1, Азовського мо
ря -1. 

3 чого й висновок: саме басейни 
Дніпра й Сіверського Дінця най
більше зосередили "вовчих" назв 
- 77. Можна гадати, що саме в 
цьому ареалі найбільше був по
ширений "вовчий" культ. А рясно
та назв упевнює, що "вовчі" уяв
лення тут дуже давні, як давні й 
більшість самих назв. 

4. Санскр. vrik "вовк" і 
індійські факти 

У санскриті vrika (хінді vrik), 
основне значення якого "вовк", 
означає ще "розривач, терзатель", 
а також "воїн, кшатрій", "шакал, 
гієна", "ворона, сова", "грабіж
ник, розбійник". Але основні зна
чення слова - "вовк", "корова", 
"кшатрій" (воїн), "плуг", а ще 
"перун, громова стріла". Сан
скритські синоніми до vrika - ko
ka, ihamriga. Де koka водночас і 
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"зозуля", від якого утворене і koki
la "зозуля", яке сходить до сан
скритеької дієслівної основи ku 
"видавати звуки, кричати". А що
до зозулі - ~увати, причому одна 
з дієслівних форм і в санскриті на
прочуд близька до української -
kuvate. Ко~а- одне з імен Вішну, 
а Ко~а (а наголошене) - давніша 
назва річки Шопи "Багряної", 
"Червонястої". Є й українські "зо
зулині" гідроніми: дві річки Зо
зуль~а в басейні Південного Бугу, 
потік Зозулівсь~ий у басейні Ду
наю (Закарпаття). Є й річки Ку
~іл~а (бас. Дніпра), потік Ку~о
виця (бас. Дунаю), болото Ку~оло
ва (Запоріжжя). 

Санскр. iha-mriga й iha-vrika -
теж "вовк", де iha "хотіння, ба
жання" сходить до дієслівної ос
нови ih "хотіти, бажати, прагну
ти". А mriga- "сарна", "дичина" 
(у Києві є місцевість Мриги). Тоб
то ihamriga дослівно означає 
"який прагне сарни, дичини", iha
vrika "який прагне по волокти". 
Санскр. vrik і сходить до дієслівної 
основи vrik "хапати, схоплювати", 
одна з форм якої - varkate відпо
відає укр. воло~ти. 

На означення собаки існують 
терміни vrikarati, vrikari ( vri
ka+ari "ворог"), досл. "ворог вов
ка" й vrikadamsha (vrika+damsha 
"зуб") - "вовкозубий", на озна
чення шакала - vrikadhurta ( vri
ka+dhurta "хитрий") - "хитрий, 
як вовк", брахмана - vrikodara 
(vrika+udara "живіт"), досл. "вов-
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копузий". Врі~одара, як згадува
лося, й епітет Бгіми (Бгімасени), 
одного з п'яти братів-пандавів, 
який славився своїм апетитом. 

Ім' я Врі~а має низка міфічних і 
епічних персонажів, насамперед 

Місяць і Сонце. У пуранах ім' я 
Врі~а мав асур, який на пораду 
мудреця Наради 7 днів провадив 
нечуване подвижництво, аби вми
лостивити бога Шіву й отримати 
від нього якийсь дар. Та коли Ші
ва не з'явився, асур почав відріза
ти від свого тіла шматки м'яса й 
кидати у вогонь. Тоді явився Шіва 
й подарував асурові таку здат
ність, що той, на чию голову він 
покладе руку, одразу помре. Асур 
Вріка захотів випробувати цю 
свою здатність на самому Шіві, але 
завадила Парваті, дружина Шіви. 
Шіва пішов до бога Вішну, мо
вляв, треба якось одібрати той дар. 
Вішну прибрав подоби юного брах
мана й прийшов до Вріки, а коли 
той похвалився своєю здатністю, 
не повірив: 

- Та як Шіва міг подарувати 
тобі такий дар? Він же не спрацьо
вує, а не віриш - перекопайся на 

собі! 
Той недовго думаючи поклав 

руку собі на голову й відразу пере
творився на попіл, через що й от
римав ім' я Бгас.масура ( bhasma 
"попіл" +asura "демон, асура"). 
Попіл відіграє важливу роль у ші
ваїзмі, він розглядається як аспект 
бога АІ'ні- Вогню і аспект самого 
Шіви (іноді як його сім'я). Наді-
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ляється великою магічною силою: 
посипання тіла попелом або нане
сення ним трьох паралельних смуг 

на чоло, плечі й груди з одноча
сним промовляпням мантр має ве

личезну оберіжну й очисну здат
ність. Деякі шіваїстські секти 
практикують купання в попелі чи 

й навіть споживання його. Для ас
кета посипання тіла попелом сим
волізує контроль над силою по
движництва -тапаса -жару ( manac 
"жар" споріднене з укр. тепло) і 
уподібнює до Шіви, якого огортає 
попіл зі шмашанів, де спалюють 
небіжчиків і де Шіва виконує свій 
знаменитий танок-тандаву. Є кіль
ка різновидів попелу, залежно від 
того, що спалюється (сухий ко

ров'ячий гній, різні породи дерев) 
і де - на домашньому вогнищі, 
ведійському або так званому шіва
їстському (дрова з більви, ашват

тхи тощо). 
Ім' я ВріІ'іа мав син Rрішни, син 

і внук царя Шури- предка Rріш
ни, а також син легендарного зем

ного першоцаря Прітху. Прітху, 
царювання якого вважається зо

лотим віком Індії і який є частко
вим втіленням Вішну (Крішна -
повне його втілення), окрім Врі
ки-Вовка мав іще чотирьох синів 
на ім' я Дравіна, Хар 'яІ'іша, Віджі
ташва й ДгумраІ'іеша. Міфи роз
повідають, що коли Прітху став 
царем і спробував наблизитися до 
Землі, вона перекинулася коро
вою і спробувала втекти. Але 
Прітху наздогнав її, і Земля-Норо-
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ва пообіцяла йому скоритися, як
що він подарує їй телятко. Цар у 
подобі бика сповнив її прохання, і 
відтоді Земля- Корова почала дої
тися-плодоносити. Цим Прітху 
мовби дав Землі нове народження 
і вона стала називатися Прітхві -
"Дочка Прітху". 
У ведах Прітхві - обожнена й 

персоніфікована Земля, мати бо
гів, людей і живих істот, а ведійсь
кі мудреці кажуть про себе: "Зе
мля- Мати, а ми- сини Землі!" 
Що знаходить прямий перегук у 
"Велесовій книзі" (ІХ ст.), яка мо
вить, що Уіравенці ( найдавніша 
фіксація етноніма уІ'іраїнці) наро
джені від Дажбога й Корови За
мунь. Замунь в іранських мовах -
Земля, Корова Замунь - це Коро
ва-Земля, тому й справді кравен
ці-українці ведуть свій родовід від 
Матері-Землі, уособленої в образі 
Rорови-Замунь, Корови-Землі, 
вони - сини Корови-Землі. А 
батько їх - Дажбог, уособлюва
ний як Небесний Бик (більше про 
Прітху й Прітхві див. у статті про 
Полтаву). Прітху також- одне з 
імен Шіви. 

Внук і син царя Шури, дружи
ну якого звали Маріша (пор. укра
їнське жіноче ім'я Марися), теж 
мали ім' я ВріІ'іа "Вовк". Цар Шура 
(ім'я означає "Богатир, Герой") 
мав дочку Прітху "Земля" й сина 
Васудеву, батька Rрішни і його 
старшого брата Баладеви. Васуде
ва й Прітха- брат і сестра, а Пріт
ха - тітка обох братів по батькові. 
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За давнім звичаєм віддавати пер
вістка на виховання бездітному 
знатному родичеві, цар Шура від
дав доньку цареві 1:\унтібгоджі, 
тож Прітха зросла у племені при
йомного батька - кунтіїв, тому 
друге її ім'я - Кунті. Ще до за
міжжя мудрець Дурваса за винят
кову чемність і привітність 1:\унті 
навчив її шлюбної замови, якою 
вона могла від будь-якого бога на
родити сина, зберігши цноту. За
для цікавості вона промовила ту 
замову й народила від Сонця
Сур'ї дошлюбного сина 1:\арну. А 
щоб приховати мимовільний гріх, 
поклала немовля в корзину й пу
стила за річковою течією. 1:\орзина 
прибилася до берега, дитину знай
шло бездітне подружжя й виро
стило її. Згодом Прітха- 1:\унті ста
ла дружиною царя Панду, але над 
ним тяжів прокльон і він не міг 
наблизитися до жодної з двох сво
їх дружин. Обидві вони на про
хання самого Панду скористалися 
чарівною замовою й від різних бо
гів народили п'ятьох синів, які 
стали називатися пандави "сини 
Панду". За матір'ю, їх називали й 
Каунтеї "Сини 1:\унті" або Парт
хави "Сини Прітхи"- в цьому ба
чимо відлуння матріархату, сліди 
якого особливо виразні в давній 
(легендарні амазонки) й навіть 
сучасній Україні (зокрема, у ве
сільному обряді, де головну роль 
відіграють матері молодих). Етно-
. ... " " 
юм кунти означає списники , а 
Кунті - "Списниця", що й собі 
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знаходить українську паралель, бо 
в Індії є раджпутський рід томари 
"списники" і царська династія То
мари, а в Україні - шляхта поло
вецького походження - Томари 
(дітей полтавського представника 
якої навчав Григорій Сковорода). 
Половці ж та раджпути мовно й 
етнічно споріднені (детальніше 
див. ІТУ, 71-80). 

Ім'я Партха має в епосі зде
більшого Арджун, наймолодший і 
наймогутніший з усіхп'яти братів. 
Його ім'я, в свою чергу, тотожне 
імені Ардзан, яке мав верховний 
жрець, котрий у ІІІ ст. очолив бо
ротьбу індійських громад у Вірме
нії проти примусового навернення 

до християнства. І саме з Вірменії 
походить легенда про трьох братів 
1:\уара, Мелтея і Хореана з області 
Палунь, яку співвідносять з літо

писною легендою про полянських 

князів 1:\ия, Щека й Хорива. Сюди 
ж стає і прізвище Ардзінба у ко
лишнього президента Абхазії й ві
домого вченого-хеттолога Віталія 
Ардзінби, який у дослідженні 
"Ритуали й міфи давньої Анато
лії" відзначає участь "вовчих лю
дей" у хеттських ритуалах 11 тис. 
до н.е. (РМ, 33-34, 75, 122, 129). 

Прикметно також, що сестру ма
тері 1:\рішни звали Врікадеві "Вов
ча богиня" або "Вовчиця-богиня", 
а Врікадева "Вовкобог" звався брат 
батька 1:\рішни. Синів 1:\рішни зва
ли Врікасья "Вовкомордий", Врі
кадіпті "Вовчий блиск" ( санскр. 
dipti "блиск, сяяння" споріднене з 
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українським прізвищем Диптап), 
Bpit>aniвpimmi і Bpit>ami "Терза
тель, Шматувальник". Останнє 
ім' я мали ще кілька епічних пер
сонажів. До цього слід додати, що 
дочку Крішни звали Панда, що в 
Криму є річка Панда, а на Закар
патті побутує прізвище Папдай 
(інд. Папдей). 

Ім'я Bpit>a "Вовк" мав син Дгрі
штакету, царя племені кекаїв, з 
якого походила Кайкеї- дружи
на царя Дашаратхи, батька Рами. 
А Рама - 7-ме втілення Вішну 
(Крішна - 8-ме), він тотожний 
Баларамі-Баладеві, старшому бра
тові Крішни. Ім'я Врі~>а мав і воїн
каурава, присутній на сваямварі 
Драупаді (коли царівна сама ви
бирає собі чоловіка) і який потім 
загинув у 18-денній війні між 
пандавами й кауравами - двою

рідними братами; на тій сваямва
рі-змаганні за царівну-наречену 

переміг якраз Арджун, і Драупаді 
по праву стала його дружиною, 
але волею обставин стала спіль
ною дружиною всіх п'ятьох бра
тів-пандавів. Потім Арджун ви
крав із подібної сваямвари сестру 
Крішни й одружився з нею, а сам 
Крішна був колісничим в Арджу
пи і саме йому виклав свою "Б га
rавадrіту". Ім' я Врі~>а мали ще 
асура й воїн, що бився на боці 
пандавів, які теж виявляють при

четність до Крішни. Тобто всі ці 
персонажі з ім' ям Врі~> "Вовк" так 
чи інакше стосуються Крішни і 
його племені. Що засвідчує: ви-

разний "вовчий" пласт у цьому 
племені, тобто існування в ньому 
давнього культу вовка. 

Є ще кілька індійських імен з 
компонентом vrika, згаданих в 
епосі: Bpit>at>apмan ( vrika+karman 
"-роб") "Що чинить, як вовк", 
"По-вовчому-чинний", "3 вовчи
ми повадками" - ім' я асура ( acypu 
- старші брати богів-девів і по
стійні їхні супротивники); Вріt>а.ла 
( vrika+la, суфікс, творить прик
метники від іменників) "Вовчий", 
"Вовкуватий", "Вовчого норову"; 
Врі~>атеджас ( vrika+tejas "сила") 
"Вовкосилий". 

5. Кримські паралелі 

У "Махабгараті", коли двоюрід
ні брати пандави й каурави опи
нилися на межі війни, пандави, 
аби не воювати, запропонували 
віддати їм 5 сіл - Асапді, Куша
стхала, Варанавата й Врі~>а
стхала; п'яте село не названо. 
Дослідникам не зовсім зрозуміло, 
чому п'ятеро братів-пандавів, аби 
не дійшло до війни між ними й 
кауравами (їхніми двоюрідними 
братами), погоджувалися замість 
півцарства взяти лише ці 5 сіл. Та 
каурави, не пристали на це. Але 
те, що саме ці 5 сіл хотіли мати 
пандави засвідчує: вони для них 

мали якесь особливе значення. 
Ці села ідентифіковані лише 

приблизно, серед них іАсапді. І тут 
виявляється одна цікава паралель, 
що сходить до дуже давніх часів . 
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Виявляється, своя Асанді була і в 
Криму. Місцевість Асанді була на 
Боспорі Кімерійському: про неї 
згадує Равеннський Анонім, а у 
формі Асада- Феофаній. Російсь
кий дослідник індоаріки в Північ
ному Причорномар'ї Олег Труба
чов звертає увагу на назву Мітрі
датове /'і,рісло на горі Мітрідат у 
Керчі. Він не знає про давньоін
дійську Асанді, але зазначає, що 
кримське Асанді етимологічно то
тожне давньоївдійському asandi 
"сидіння, крісло". І цілком слуш
но, бо в санскриті asandi означує 
невеличку кушетку чи довгастий 

стільчик. Тому зрозуміло, що наз
ву Асанді творить санскритська ді
єслівна основа sad "сидіти", яка 
має і значення "жити". Напри
клад, санскр. sadana, досл. "сидін
ня", означає "який живе"; у склад
них словах, де sad виступає другим 
компонентом, воно означає "який 
живе", рос. "живущий". Тобто з 
ними всіма споріднені українські 
осідо/'і, "місце проживання", осада 
"поселення", посад тощо. 

Цікаве й те, що річка Панда за
свідчена на схід від Меотиди 
(Азовського моря), що в Сімеїзі 
(Крим) є урочище Панда, що Плі
ній пише про ultra Sogdiani oppi
duт Panda, тобто про "поселення 
Панда вище согдійців". Хоча Ан
дрій Білецький пробує звести то
понім (Ай)-Панда до імені грець
кого святого (ІА, 259). 
Як бачимо, у випадку з панда

вами й Асанді мають місце цікаві 
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кримські паралелі. Тому не ви
ключено, що й інші назви, тобто 
Врі/'і,астхала, Кушастхала, Вара
навата теж можуть мати в Криму 
або довколишніх ареалах свої від
повідники. Особливо Врі/'і,астха
ла, давнє поселення, яке орієнтов
но локалізують південніше Ха сті
напуру, столиці кауравів. Назва 
Врі/'і,астхала ( vrika + sthala) о зна
чає "Вовче місце", "Вовчий стан", 
де sthala споріднене з укр. сто
лиця (пор. вираз /'і,НЯЖUй стіл). 
Тож і її варто шукати в Криму чи 
довколишніх ареалах. А на те, що 
вона врешті-решт буде знайдена, є 
певна надія - свідчення цьому 
більше сотні українських "вов
чих" гідронімів і топонімів. 

Назва Кушастхала з наведеного 
списку теж містить sthala, як і Врі
/'і,астхала. Вона означає "Кушове 
місце". Куша - священна трава 
(Роа cynosorodis Retz. або Desтo
stachhupa bipinnata), що ріжеться, 
вона належить до родини осокових 

і вживалася при жертовних і риту
ально-магічних обрядах. 3 неї ро
блять амулети та обереги від різно
манітних бід, гріхів і нечистоти. Її 
кладуть на вівтар і на місця, куди 

при ритуалі запрошуються боги, бо 
трава куша вважається "доверше
ним притулком для богів". Вважа
ється, що з усіх рослин найпершою 

боги сотворили саме її, а в народній 
медицині (аюрведі) вона- крово
очисний засіб. 

3 компонентом Куша існує ба
гато індійських імен і назв. Назву 
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Кушадвіпа має в індуїстській кос
мографії один із 7 континентів, 
Кушєшая - одна з шести великих 
гір у 1\ушадвіпі, Кушадгара- річ
ка в Давній Індії, Кушіпара або 
Кушаваті - столиця маллів, Ку
шаварта - місце прощі на Ганзі, 
а також ім' я Шіви, Кушінаrар -
місто в штаті Уттар Прадеш. Куша 
звався син Рами й Сіти, на честь 
його було назване місто Кушапур, 
Кушадгваджа - брат Джанаки, 
батько царівни Сіти, Куша/'і,ету -
інше ім' я Брахми, а Кушала -
Шіви, Кушашардула - ім'я Бгі
ми, що має й ім' я Врі/'і,одара, Ку
шашва- батько Сомадаттита ба
гато інших. Тож треба шукати й 
кримські назви на Куш або Кош. 
Тим більше, що в тому ж Сімеїзі, 
де й поселення Ай-Панда, є гора 
Кош/'і,а (Кіш/'і,а), на якій виявлено 
два поселення періоду ранньої і 
пізньої бронзи. Там же скеля Діви. 
Село Шов/'і,овичне в Бахчисарайсь
кому районі раніше називалося 
Коуш, біля нього й сусідніх сіл за
лишки багатьох археологічних 
пам' яток доби палеоліту, неоліту, 
бронзи, таврського й античного 
часів, 2 таврські могильники, 6 се
редньовічних поселень, рештки 
двох замків, серед них Киз-Кер.мен 
"Фортеця Діви". А "дівиних" і "ді
вочих" назв надзвичайно багато 
по всій Україні, що засвідчує дав
нє й повсюдне поклоніння тутеш
ньої людності богині Діві-Деві, 
яка була головним жіночим боже
ством у таврів-русів і Матір'ю-По-
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кровою їхньої столиці - Херсоне
са Таврійського, літописного 1\ор
суня, нинішнього Севастополя. 
Саме з нього у Х ст. великий київ
ський князь Володимир - Хре
ститель Русі - приніс до 1\иєва 
християнство, а його тавро-руська 

столиця прийняла ще в V ст. У 
1\римських горах є печера Кош
Коба, назву якої тлумачать "Пече
ра для житла", біля Гурзуфа є гір
ська вершина Куш-Кая, назву 
якої тлумачать "Пташина скеля". 
У 1\риму засвідчені прізвища 
Кущ, Кашуба, Кош.ман. 

Назви Варанавата мало колись 
нинішнє місто Варнава за 35 км 
північно-західніше Мірута. У 
"Махабгараті" каурави хотіли спа
лити пандавів саме в Варанаваті, 
де для них умисне звели смоляний 
дім, проте тим вдалося врятувати
ся. За епосом Варанавата- бага
те, багатолюдне, квітуче місто, де 
відбувалися святкування на честь 
Пашупаті "Владики худоби", тоб
то Шіви. Епос знає священну річ
ку Варана північніше Бенареса
зараз її назва Барна. У зв' язку з 
цим цікавою видається назва бол
гарського міста -Варна. Між річ
ками Варана й Асі знаходиться 
священне Баранасі (varana+asi), 
більш відоме як Бенарес. Нині це 
найславніше місце прощі, відоме 
й під назвами Праяrа й Каші. А 
Бенарес стояв на річці Варанаваті, 
назву якої можна передати укра
їнською як Вороновиц.я, оскільки 
санскритський суфікс vati тотож-
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ний українському суфіксу виця у 
топонімах і гідронімах. 
У Криму, в басейні Чорного мо

ря, біля Феодосії є річка Ворон, ва
ріаити якої Ворона, Воронь,..и; там і 
село Ворон, згадуване з XV ст., а бі
ля нього - залишки середньовіч
них укріплень. У тому ж ареалі -
село Ворон,..и. Б У :країні взагалі ба
га то гідронімів і топонімів на Ворон, 
найперший серед яких - Вороніж, 
семантичний двійник назв Чернігів 
і Т.муторо,..ань. "Велесова :книга" 
знає Воронженець, місто "руське", 
спалене й залишене після жорсто
кої січі з готами, про яке, :каже ав
тор, "слава тече по русах". 

Та :ким чином, ім' я скіфського 
царя Лі,.. означає "Вовк". Можна 
впевнено :констатувати, що скіфи 
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мали сильні уявлення про вовка, 
отже, існували й "вовчі" імена та 
назви. Це неспростовно підтвер-

" ' ' • • • • о о 
ДЖУЄ ВОВЧа ГІДрОНІМІЯ 1 ТОПОНІМІЯ 

давньої і сучасної України, яка за
свідчує: найбільші осередки "вов
чих" назв - басейни Дніпра і Сі
версь:кого Дінця, їх тут аж 77. 3 чо
го й висновок, що тут був і найбіль
ше поширений "вовчий" :культ. А 
ряснота цих назв упевнює - "вов
чі" уявлення тут надзвичайно дав
ні, я:к і більшість самих назв. При
чому впадає в око, що в басейні 
Дніпра абсолютну перевагу мають 
"вовчі" річки - 20, а в басейні Сі
верського Дінця - болота та яри 
( 19 і 24) і лише одна "вовча" річка. 
Тоді я:к у басейні Дніпра боліт і 
ярів відповідно 11 і 2. 
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СЛОВ'Яf!СЬКИЙ &Of ~ОРС, ІНДІЙСЬКИЙ ЦАР 
ХАРША И СКІФСЬКИМ МУДРЕЦЬ АНАХАРСИС 

1. Мудрець Анахарсис та 
його ім'я 

Геродот пише про ревне ста
влення скіфів до предкінської віри 
та предківських звичаїв і про те, 
що деякі знатні скіфи навіть по
платилися за те, що проміняли їх 
на чужоземні. Саме така доля спо
стигла прадіда царя Спаргапіта, 
знаменитого скіфського мудреця 
Анахарсиса, якого шанували на
віть греки. Геродот уточнює, що 
Анахарсис по батькові - дядько 
скіфського царя Ідантірса і син 
Гнура, внука Спаргапіта й сина 
Ліка. Тож Геродот висновує: якщо 
таке походження Анахарсиса, то 
виходить, його вбив рідний брат. 
Бо загинув Анахарсис від руки 
Савлія, батька Ідантирса, що вела
вився боротьбою проти перського 
царя Дарія, коли той ходив похо
дом на причорноморських скіфів 

(lV, 76). 
Анахарсис чимало поїздив то

дішнім світом, набрався мудрості 
й уже повертався до Скіфії, коли в 
місті Rизик у Малій Азії став 
спершу свідком, а тоді й учасни
ком святкувань на честь Матері 
богів. Вражений побаченим, він 
дав обітницю особисто влаштува
ти на честь Великої богині вдячні 
урочистості, якщо благополучно 
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повернеться додому. Згодом, уже в 
Скіфії, коли в безлюдній місцині 
він сповияв свою обіцянку, його 
одноплемінець побачив це і пові
домив царя Савлія. Той відразу 
прибув на місце події і на власні 
очі побачив, як Анахарсис нат
хненно відбуває чужинський об
ряд. Розлючений, Савлій пустив у 
нього смертельну стрілу. І тепер, 
каже Геродот, коли у скіфів запи
тують про Анахарсиса, ті відпові
дають, що не хочуть знати того, хто 

побував в Елладі й проміняв свої 
звичаї на чужоземні. 

Геродот наголошує: Анахарсис 
загинув, бо в Елладі сприйняв ел
лінські звичаї і хотів запровадити 
їх у скіфів. 3 чого видно, що скіфи 
мали таке саме негативне ставлен

ня до греків і грецької віри, як і 

жителі Херсонесу Таврійського, 
які в своїй, так званій Херсонесь
кій присязі (ІІІ ст. до н.е.), кля
нуться "охороняти для народу са
стер і не розголошувати нічого по
таємного ні еллінові (!), ні нарва
ру". Оце састер і є шаетри- свя
щенні книги давніх індійців. Отже 
- й давніх українців. Це підтвер
джує і "Велесова книга" - дав
ньоукраїнська пам' ятка, написана 
через 1200 років після Херсонесь
кої присяги. Вона містить термін 
тривіди, тотожний санскритсько~ 
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му triveda "три веди", а саме веди 
складали найвагомішу й найго
ловнішу частину шастр - свя

щенних книг. Що має виняткове 
значення, бо недвозначно засвід
чує: давні українці знали веди, от

же, мали й шаетри - священні 
книги. Термін тривіди - і своє
рідний часовий індикатор, бо за
свідчує, що "Велесова книга" знає 
і пише про часи, коли термін три
віди мав однакове побутування і в 
давніх індійців, і в давніх україн

ців. Наша пам'ятка пише про ча
си, коли до трьох канонічних вед 
ще не входила четверта- "Атхар
ваведа". Вона додалася згодом, че
рез що поряд із терміном тріведа 
постав і термін чатурведа - "чо
тири веди". Тож термін тривіда
триведа сягає найдавніших часів, 
світогляд і міфологія вед знахо
дять прямі паралелі в Трипільсь
кій культурі й українському фоль
клорі, що не раз відзначали авто
ритетні вітчизняні й зарубіжні 
дослідники, серед них і російські 
академіки Борис Рибаков та Олег 
Трубачов. Тому є всі підстави вва
жати: "Велесова книга" містить 
подієві пласти, які сходять до ве
дійсько-кімерійсько-трипільсь

ких часів. 
Геродота й автора "Велесової 

книги" відділяє півтора тисячоліт
тя, але обидва вони відбили одна
ково несхвальне ставлення до ел

лінів і їхньої віри у скіфів і сло

в' ян. Втім, це й не дивно, бо скіфн
еколоти-ті ж слов'яни, а "Веле-
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сова книга" скіфів, антів, русів, 
борусів і сурожців-сугдейців оз
начує сукупним етнонімом .".ра
венці "коровичі, бичичі, туричі". А 
.".равепці - це найдавніша на сьо
годні (ІХ ст.) писемна фіксація 
сучасного етноніма у.".раїн,ці. Тоб
то ставлення скіфів до еллінської 
віри й звичаїв, відбиває, по суті, 
ставлення до неї предків сучасних 
українців. 

Перекладач Геродотового твору 
українською мовою Андрій Бі
лецький зазначає в примітках до 
уривку про Анахарсиса, що Мати 
богів - це Кібела, що культи її -
оргіастичні, що місто 1\изик -
грецьке місто на березі Проповти
ди (Мармурового моря), що скіф
ські імена Ідан,тірс, Гпур, Спарга
піт, Лі."., Савлій дали привід дос
лідникам припустити існування у 
скіфів царської династії. Хоча сам 
він вважає, що йдеться про царів 
якогось одного племені, певно, 

скіфів-царів. І додає, що образ му
дрого скіфа Анахарсиса, що при
лучився до грецької культури, мав 
розвиток в античній літературі, 
йому приписувалися досить чи
сленні філософські висловлюван
ня й навіть листи. 
Щодо племені скіфських царів, 

то такого племені не було, був во
їнський стан у скіфському сус
пільстві, так звані "царські" скіфи, 
З ЯКОГО Й МаЛИ ПОХОДИТИ Царі. У 
скіфів, як і в індійців та іранців, іс
нував 4-становий суспільний по
діл. Це засвідчує легенда, передана 
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тим же Геродотом, про чотири ма
гічні дари, які впали з неба - зо
лотічаПІу,сокиру,плугіярмо.UЦо 
якраз і відбиває поділ скіфського 
суспільства на 4 стани: жерці
брахмани (чаПІа), воїни-кПІатрії 
(сокира), землероби-вайПІ'ї (плуг), 
залежні общинники (ярмо). Ці 
небесні дари далися до рук наймо
лодПІому з трьох братів - 1\олак
саєві, котрий і став перПІим скіф
ським царем і родоначальником 
скіфської царської династії. Через 
що, очевидно, скіфи і вважають 
себе "наймолодПІим" народом. По
за сумнівом, скіфи знали 4-стано
вий суспільний поділ, а коли так, 
то його знали й предки давніх ук
раїнців, бо скіфи - ""оровичі-нра
венці-у""раїнці. Та й усі 4 терміни 
на означення цих 4-х станів відби
ті у сучасних українських прізви
щах, як і в індійців та іранців. Цар 
мав походити саме з КПІатрійсько
го, воїнського стану (від ""шатр 
"сила, влада" походить і укр. цар). 
Тож усі наведені імена КПІатрійсь
кі, воїнські, царські, вони нале
жать "царським" скіфам, а термін 
царсь""ий рівнозначний термінам 
""шатрійсмий, воїнсь""ий. Це іме
на правителів зі скіфської царсь
кої династії. Тож і ім' я Анахарсис 
мало бути воїнським, якщо це бу
ло його первісне ім' я, тобто ім' я, 
дане йому при народженні, а не 

прибраний згодом псевдонім чи 
прізвисько. 
Знаний іраніст і скіфолог 

В.І.Абаєв виводить ім' я Анахарсис 
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з ana+hvarti "не-уПІкоджений", 
якому нібито є паралель в осе
тинській мові (ДИЯ, 292). О.Тру
бачов, у свою чергу, заперечує йо
му, кажучи, що такі скіфські осо
бові імена, як Савлій, Ідантірс, 
Гнур, Анахарсис, Спаргапіт, на
лежні царям і всуціль родичам і не 
мають іранських етимологій (ІА, 
110, 252). Походження деяких із 
них затемнене й тим, що Геродот 
передав їх звучання лиПІе при

близно, але їх, як на О.Трубачова, 
можна прояснити з давньоіндійсь
ких мов. Він зводить ім' я Анахар
сис до інд . .махаріші "великий му
дрець" і мотивує це тим, що він 
був знаменитий мудрець, побував 
у греків і ввійПІов в історію під 

цим "промовистим" ім' ям. Другий 
компонент імені давно зідентифі
кований як д.-інд. rishi "мудрець", 
що особливих заперечень у дос
лідників не викликає. Тож усе ім' я 
Анахарсис, каже дослідник, мож
на ототожнити з давньоіндійським 
maha-rishi "великий мудрець". До 
цього слід додати невеличке уточ
нення: у санскриті, за правилом 

сандгі, поєднання maha "вели
кий" +rishi "мудрець" дає форму 
.махаріші. Можна припустити, що 
вигляду Анахарсис ім' я прибрало 
завдяки грецькому закінченню іс. 

О.Трубачов схильний вважати, 
що первісно ім'я звучало Maxap
cuc, а коли Анахарсис зганьбився 
в очах скіфів схилянням перед ел
лінськими звичаями, додалася за

перечна частка а "не", властива і 
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грецькій, і романським, і індоі
ранським мовам. Це майже бу
квально, як на автора, підтвер
джує слова, які почув Геродот во
чевидь від скіфів, що, мовляв, те
пер, коли хтось питає про Анахар
сиса, скіфи кажуть, що не хочуть 
знати його, бо він їздив у Грецію і 
перейняв чужі звичаї (ІА, 110). 
Таким чином, реконструкція 

імені, за Трубачовим, виглядає 
так: a-maha-rishi "не-великий-му
дрець", "не-великий-ріші". Хоча 
видається сумнівним, що початко
ве а - заперечна частка. Скоріш 
за все, його тут немає, а є або про
тетичне, ветавне а, або а - зали
шок якогось іншого префікса чи й 
слова. Точнісінько так назву за
гальноскіфської релігійної святи
ні Еr;,са.мпай О.Трубачов розкла
дав на a-kshama-paya й тлумачив 
як пе-придатпа-вода. А насправді 
виявилося, що назва містить індо
іран. ukshan-uhshan "бик" +реуа 
"вода, ріка" й означає "Бичі Во
ди", "Бик-ріка". Вона виявилася 
семантичним двійником назви Гі
папіс ( санскр. gi, gu "бик" +pani 
"вода"), як у давнину греки нази
вали аж дві ріки - Південний Буг 
і Кубань. По-друге, якби скіфи хо
тіли затаврувати зрадника своїх 
звичаїв і віри, то навряд чи зали
шили б в ужитку ім'я Махарші 
"Великий Мудрець", хай навіть і з 
заперечною часткою- А-.маха-рі
ші "Не-великий-мудрець". Вони 
дали б інше, більш презирливе 
назвисько. 
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Долю Анахарсиса через багато 
років повторив скіфський цар 
Сr;,іл (пор. українське прізвище 
Шr;,іль) і теж через те, що той про
міняв предкінські звичаї та віру 
на еллінські - про це розповідає 

той же Геродот. Різниця між обо
ма лише та, що Скіл - сам скіф
ський цар, а Анахарсис - брат 
скіфського царя. Та обоє вони цар
ського роду і походять з воїнсько
го, кшатрійського стану. Ім'я ж 
Махарші чи А-.махарші-Апахарси 

за тлумачення "Великий муд
рець" чи "Не-Великий ріші-муд
рець" підпадає під статус жрець
кого, брахманського, а не воїнсь
кого, кшатрійського, тим більше 
царського імені. Хоча індійська 
історія знає випадки, коли воїни 

ставали брахманами або коли 
державою правили брахмани, а 
не кшатрії. 
Можливо також, що Anaxapcuc 

- не первісне ім' я скіфського му
дреця, а шанобливий епітет, пріз
висько, дане йому значно пізніше, 
коли він уже зажив слави мудреця 
і філософа. Тоді як при народжен
ні йому мали дати справжнє, тобто 
воїнське ім' я, як його давали всім 
дітям воїнів-кшатріїв. Причому в 
іменотворепні різних станів є свої 
особливості - соціальна верхівка 
(брахмани й кшатрії) мали пере
важно двокомпонентні, двооснов
ні імена. Тож цілком можливо, що 
тлумачення імені Anaxapcuc як 
Махарші, тобто "Великий му
дрець" (maha "великий" +rishi "рі-



ші, мудрець"), цілком прийнятне і 
вмотивоване. Але може бути, що 
Апахарсис насправді не Махарші 
й не А-махарші "Не-махарші", а 
якесь суто воїнське ім'я, фонетич
но схоже до слова махарші. 

2. Слов'янський Хорс 
і українські факти 

Як на нас, ім'я Апахарсис мі
стить компонент харс - той са
мий, що і в імені слов' янського бо
жества Хорс, яке в давньоруських 
пам' ятках має написання Хьрсо, 
Хьросо, Хрьсо, Хорсо. Хорс вважа
ється близьким до Дажбога, він 
входив у язичницький пантеон 
Володимира, і припускається, що 
він пов' язаний із сонцем, як і 
Дажбог, !\упало, Ярило. Таку дум
ку ніби підтверджує те, що ім'я ан
тичного бога сонця Аполлона пе
редане в одній із давньоруських 
перекладних пам' яток як Хрьс. У 
поученіях ХІ ст. Хорс стоїть відра
зу після Перуна, що має засвідчу
вати значущість цього божества, 
Хорс згадується у "Слові о полку 
Ігоревім", коли автор пише про 
князя-перевертня Всеслава По
лоцького, народженого буцімто 
від волхвування: 

Всеслав І'ідtязь людем судяше, 
Кпязем градьt рядяше, 
А сам в ночь влмом рью;,аше 
Из Києва дорискаше до кур Тму
торокапя 

Великому Хрьсови влмом путь 
прерьtскаше. 
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Напрямок із Ниєва до Тьмуто
рокані - південний схід, тож дос
лідники схильні вважати, що 
шлях Всеслава Полоцького пере
тинав вранішній шлях Хорса
Сонця. Тому це місце в "Слові" 
здебільшого тлумачать так, що 
князь "рискав" до сходу сонця, 
перебігав йому дорогу. Хоча, на 
думку Вяч. Вс. Іванова й В. Н. То
порова, таке пояснення зовсім не 
очевидне, і пишуть про зв'язок 
Хорса не з Сонцем, а з Місяцем, і 
як доказ наводять перевертниц

тво Всеслава, а зв'язок вовка з мі
сяцем підтверджується багатьма 
прикладами. Припускається і 
зв'язок Хорса з небесним вогнем 
- блискавкою, оскільки один з 
апокрифів зазначає, що Перун і 
Хорс- "два ангели молніїні". 

Існують і різні тлумачення іме
ні Хорс. Борис Рибаков вказує на 
зв' язок цього імені з поняттями 
кола, круга, круглого (хоровод, 
колові обрядові танці). Але най
більше сприймається тлумачення 
імені Хорс з іранських мов, де во
но нібито споріднене з xorsed 
"сонце" (насправді хуршед, хор
шед) і має значення "сяюче сон
це" (Нідерле, Фасмер та ін.). Че
рез що інші дослідники цілком 
слушно запитують: якщо все 

справді так, то чому тоді ідол 
Хорса перебував на Горі серед ін
ших божеств язичницького пан
теону? Адже там уже було боже
ство Сонця - Дажбог. Дехто, що
правда, пояснював це так, що 
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Хорса до язичницьких богів увів 
пізніший редактор літописного 
зводу ігумен Никон, котрий діз
нався про це божество під час пе
ребування в Тьмуторокані. 
Однак більшість дослідників 

вважає, що Хорс із самого почат
ку входив до язичницького пан

теону Володимира, а Хорс і Даж
бог стоять у списку поруч тому, 
що ім'я Дажбог пояснює ім'я 
Хорс. Інші дослідники, яких біль
шість, схиляються до того, що 
язичницький пантеон князя Во
лодимира об' єднав різні племінні 
божества - і не лише слов'янсь
кого походження. 3абєлін вважав 
Хорса хазарським божеством, 
Анічков - військовим божеством 
степових народів, Нідерле й Фа
емер відстоювали його іранське 
походження, Робінсон вбачав у 
ньому половецьке божество. Бо
рис Рибаков іде далі і вважає, що 
ім'я Хорс сягає ще часів пра
слав' янсько-арійських контактів, 
за межами Русі це божество не ві
доме, є тільки старосербське ім'я 
Хрьсь. Відомий історик-славіст 
ХІХ ст. О ,Гільфердінг вважав, що 
корінь, з якого походить ім' я Хорс 
- прес, означає "світло, вогонь" 

(пресати- висікати вогонь, пре
сити - сяяти). 

На особливий інтерес у цьому 
плані заслуговує вказівка Олек
сандра Потебні, який, дослі
джуючи слов'янський фольклор, 
зазначив, що ім'я Хорс виявляє 
спорідненість із прикметником 
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хороший. Інші прихильники цієї 
думки й собі відзначали, що це 

слово посідає особливе місце в 
деяких слов'янських мовах, осо
бливо в українській та російсь
кій, де воно вимовляється як ха

роший. Вони вказували, що тако
го слова немає ні в західно-, ні в 
південнослов'янських мовах, не 
має воно споріднених утворень і 

в інших індоєвропейських мовах. 
Зокрема, С.П. Обнорський вва
жає, що слово хороший - прис

війна форма від Хорос і означає 
"належний Хоросу-Хорсу", звід
ки, коли потроху стало забувати
ся божество, лишилися тільки 
значення "вмілий, вправний, доб
рий, хороший". Прикметник хо
роший не має ступенів порівнян

ня, що, як на Обнорського, свід
чить нібито за те, що воно похо
дить від присвійного прикметни
ка. Проте ця гіпотеза не знайшла 
підтримки. 
Якщо справді, за Потебнею, 

ім' я Хорс споріднене зі словом хо
роший, то в українській мові є 
низка слів і словосполучень, діє
слів, імен і назв, які допомагають 
окреслити семантичне коло зна

чень з основою хорош: хороша 

днина (година, пора), хороша .мо
лода, хороша пара (про молодих), 
хороші сипи; хороше (Яп душі не 
вложив, - тап нарядив хороше; 
Та.м хороше, де пас пе.ма; Попереду 
Дорошеппо веде своє війсьпо славне 

аапороаьпе хорошепьпо), хорош (Ха
рош поровай, та порепався), хо-



рош~'>а "красуня", хорошень "кра
сень" (Убери пень, буде хорошень), 
хорошити, прихорошувати "при
крашати, чепурити" (тобто робити 
щось так, аби воно тішило, раду
вало), хорошитися, прихорошува
тися "чепуритися", хорошіти 
"гарнішати", хороство "врода, кра
са, гарнота" (Що по тому хоро
стві, Я~'> не вміє жати; Ой, мати 
моя, що ти гадала, що мені світ 
зав'язала? Цина хороство, цина 
багацтво, ци на хорошу вроду?) 
тощо (СУМ lV, 410). 
Як бачимо, серед них є й дієсло

ва, в яких чітко виділяється осно
ва хорош. На Черкащині й Київ
щині засвідчені прізвища Харсун, 
Хорош, ХорошІ'>о, Хорошень, Хоро
шун (є народні артисти УРСР, зо
крема, А. О. Хорошун, який наро
дився в с. 'JУлинцях на Київщині, 
де й річка та село Шандра, а ця 
назва споріднена з інд. Чандра 
"Місяць"). На Полтавщині засвід
чені козацькі прізвища Хорош
мань і ХорошІ'>івсьІ'>ий (у козаків 
Голтвинської сотні) та ХорошІ'>е
вич (полковий писар). У сучасних 
українців побутують прізвища Хо
рошило й Хорошилов. 
У запорозьких козаків засвід

чене прізвище Харсан (варіант 
Харсун), яке має свого індійського 
двійника- ім'я Xapzuaнa (мовою 
хінді Харшан). Тому в плані на
шої розмови варті уваги й козаць
кі прізвища: Харси/'>а (варіант 
СхарсиІ'>а) й Харсе/'>а (на Полтав
щині засвідчене село ХорсеІ'>и), 
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ХарсечІ'>о, ХарсеченІ'>о, Харсейчен
~'>0, ХарсечІ'>ий тощо. Всі вони не
прозорі для дослідників і важко 
надаються до витлумачення з ук

раїнського мовного матеріалу. 
При цьому прикметно, що ко
зацьке прізвище ХарсечІ'>ий поєд
нане з іменем КрисІ'>о, що може 
стосуватися Крішни, тим більше, 
що це та інші імена Крішни рясно 
відбиті в прізвищах запорозьких 
козаків і сучасних українців. Бо
жества Вишеня і Кришеня, тобто 
Вішну й Крішну, знає "Велесова 
книга". Ім' я Харшан у грецькій 
передачі мало б форму Харсан, а 
Харшан у санскриті - одна з 
п'яти стріл бога кохання Ками. На 
теренах Давньої України написи 
lV й 11 ст. до н.е. фіксують ім' я Ка
масарія у двох цариць, дружин 

двох і матері одного з боспорських 
царів на ім'я Перісад, яке й собі 
має індійські паралелі. Боспорсь
ке царство знає п'ятьох царів Пе
рісадів, тож воно, по суті, дина
стичне. Санскр. kата "любов" і 
входить в ім' я Камасарія, яке оз
начає "Осередок любові". 

Були три села ХорошІ'>и на Пол
тавщині, де й села ХорсеІ'>и і Хо
рошманове й слобода Хорошманів
~'>а (ОЛУ, 165-166). Спершу Хо
рош~'>и, а потім ГорошІ'>и називався 
нинішній · Володарськ- Волинсь
кий на Житомирщині, що підка
зує: первісні назви чи імена на Ха
рош можуть мати пізнішу форму 
Горош (і чи не є казковий цар Го
рох саме такою видозміною). Є 
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річка й село Хороше Озеро, яр Хо
роший, село Хороше на Луганщи
ні, болото Хорошилава (бас. Сама
ри-Дніпра), судячи з назви в жі
ночому роді, колись річка, могила 
Хорошилова. Під Харковом є сели
щеХорошевена річці Уда (бас. Сі
верського Дінця), на місці городи
ща Хорошево, яке згадується під 
1571 роком. Через що й назва, але 
про походження назви городища 

достовірних відомостей нема 
(ТСУ, 376), хоча можна припусти
ти, що в основі назви лежало ім' я 
язичницького божества - Хорш
Хорс, Хорош-Хорос. Тут і струмок 
Хорошів Колодязь, притока тієї ж 
Уди. З чого видно, що в основі цих 
двох назв лежить слово чи ім' я Ха
рош, яке при неповноголосеї має 
форму Хорш, Харш, Храш (пор. 
поріг-праг, порох-прах, горох-грах, 

болото-блато, Вріш-Влес-Велес
Волос). Не виключено, що сюди ж 
стають і потік Хороспиця, притока 
Вишні (!) на Львівщині (бас. Ся
ну-Вісли), де й село Хороспиця, та 
річка Xopocna на Н:оломийщині в 
басейні Дністра ( СГУ, 593). 

3. Індійські факти 

Слова Олександра Потебні, що 
ім'я Хорс споріднені з прикметни
ком хороший, виявилися, без пере
більшення, пророчими - їх пов
ністю підтверджує індійський ма
теріал. Виділена нами дієслівна 
основа хорош має свого санскрит

еького двійника - дієслівну осно-
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ву harsh (харш), яка означає "ра
діти, тішитися", а з деякими видо
ними формами- "радувати, тіши
ти". Як і багато інших дієслівних 
основ мають варіанти основної 
форми (наприклад, var-vri, varsh
vrish, kar-kri, karsh-krish), так і 
harsh має другу форму hrish - від 
обох них утворені численні імена, 
назви й терміни. Причому основа 
varsh-vrish відбита в імені ще од
ного божества, яке входило в 
язичницький пантеон Володими
ра, тільки зображення цього боже
ства стояло не на Горі, біля "двору 
теремного", а на Подолі, на березі 
Почайни. Це- Влес (при повно
голосеї - Велес, Волос), "скотій 
бог" у слов' ян ській міфології. Йо
го ім' я споріднене з індійським 
Вріш "Бик" - саме таке ім'я мав 
Шіва, індійський "скотій бог", а 
воно й утворене від дієслівної ос
нови vrish "зрошувати, заплідню
вати". Тобто Вріша-Вріш, як і 
Влес, дослівно означає "Той, що 
зрошує, запліднює", інакше "Зро
шувач, Запліднювач, Самець, 
Бик". Це сходить до винятково 
давнього уявлення про Небесного 
Бика, який посилає на землю дощ, 
зрошує її і таким чином дарує доб
рий врожай, тобто й добробут, бла
гополуччя, радість, щастя. 

Більше того, жіночою іпостассю 
Влес-Велеса є Моr.оша - єдине 
жіноче божество в київському 
язичницькому пантеоні Володи
мира, зображення якого стояло 
вже біля "двору теремного". Що 
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мусило засвідчувати неабияку 
роль і вагу цього жіночого боже
ства в уявленнях давніх українців, 

зокрема, киян. Причому Мокота 
теж має свого індійського двійни
ка - Махеші, ім' я якої означає 
"Велика богиня", а в індійській 
міфології Махеші- дружина Ші

ви, його жіноча іпостась, яка має й 
інші імена: Деві "Богиня" (тотож

не нашому Діва), Махадеві "Вели
ка богиня", Дурга "Фортеця, Не
приступна, Непереможна" і Дур
Гадеві "Богиня Дурrа". Вони від
биті в численних "дівиних" і "ді
вочих" назвах по всій "Україні, у 
загадкових Діві-Обиді "Слова" та 
Обідопосиці у "Велесовій книзі", 
де Обида-Обіда сходить до санскр. 
apida "корона", а Діва-Деві зобра
жалася і в короні, що нагадувала 
зубчасті фортечні мури. Ім' я ж 
ДурГадеві на теренах "України за
свідчене ще в lV ст. до н.е. - тут 
його мала дружина сіндського ца

ря (Геродот знає Сіпдиr.:у, країну 
сіндів-індів, біля сучасної Кер
ченськоїпротоки,колисьБоспору 
Кімерійського). Саме Мокота бу
ла захисницею-берегинею воїнів
русичів, Матір'ю-Покровою Києва 
і всіх міст руських. 

Тож індійський матеріал над
звичайно багатий на імена, назви 
й важливі релігійні та соціальні 

терміни з основою harsh-hrish "ра
діти, тішитися; радувати, тішити". 
Насамперед, імена з harsh-hrish 
мають боги Вішну й Крішна (Хрі
шіr.:еша, Хрішіr.:ешвара), Аrні й 
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Сонце (Хрішу), Місяць (Харшеп
ду, Хрішу), Будда (Харшу.ла, пор. 
укр. хорошуля), син бога Дгарми
Ями й син Крішни (Харша), стрі
ла бога кохання Ками (Харшапа) 
й струнний музичний інструмент 

віпа, атрибут бога Шіви й богині 
Сарасваті- Харшавіпа "Хороша 
віна", тобто "Віна, яка приносить 
радість, втіху". Писець бога Ями, 
що облікував добрі й погані 
людські вчинки, звався Харшаr.:а 
(хінді Харшаr.:), українською Хо
рошаr.:; водночас харшаr.:а-хар

шаr.: виступає другим компонен

том у двоосновних іменах, де оз
начає "який радує, тішить, -тіш-

"" нии. 

Більшість цих персонажів і реа

лій відомі Давній Україні. Крішну 
й Вішну, як зазначалося, знає 
"Велесова книга", а їхні імена ря
сно відбиті в українських прізви
щах і назвах (ІТ"У, 205-229). Бос
порські написи lV і 11 ст. до н.е. 
знають імена Ка.масарія і Комоса
рія, де Кама "Любов" має прямий 
стосунок до індійського бога ко
хання Ками (ТРС, 100-117). Су
р'ю-Сонце і пов'язану з ним су
рицю теж знає "Велесова книга" 
(ІТ"У, 161-170), а назва найдавні
шого струнного музичного інстру

мента Індії - віпа сходить до діє
слівної основи vand-vind "хвали
ти, славити, величати". 3 нею спо
ріднені етнонім венеди - значен

нєвий двійник етноніма с.лав 'япи, 
жіноче ім'я Вапда "Слава" й назва 
українського народного музично-
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го інструмента - бандура, первіс
но вандура "інструмент, на якому 

славлять" (див. статтю про банду
ру в цій книжці). 

Була індійська царська дина
стія Харша, царі якої здебільшого 
й мали в своїх двоосновних іме
нах компонент harsh. Ім'я Харша 
мала ціла низка міфологічних, 
епічних та історичних персона
жів. Одному з них, цареві Харші, 
присвячений роман "Харшачарі
та" ("Життя Харші") санскритеь
кого письменника Бани (VII ст.). 
Індійська історія знає і царя на 
ім' я Харшавардгапа, що правив у 
Північній Індії і сам увійшов в іс
торію як санскритський поет. 
Причому в імені Харшавардгапа, 
яке означає "Побільшунач радо
сті-втіхи-щастя" (harsha "ра
дість" +vardhana "збільшувати"), 
vardhana сходить до санскритеь
кої дієслівної основи vardh-vridh 
"рости, посилюватися, дужчати", 
спорідненої зі слов'янською діє
слівною основою валд-влад-волд

волод у давніх слов'янських кня
зівських (тобто воїнських) іменах 
Володар, Володимир, Владислав, 
Всеволод, Рогволод та ін. У чолові
чому імені Харшепду (harsha+in
du) indu означає "місяць"; воно ж 
міститься і в чоловічому імені Ка
лепду (kala "частинка, часточ

ка" +indu), яке означає "Серпик 
Місяця", "Молодий Місяць", 
"Молодик" і постало з терміна, що 
означував другий день молодого 

Місяця. Ім' я Калепду споріднене з 
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латинським /'і,ал,епди, яке теж пер
вісно означувало перші дні моло

дого Місяця, і з нашим /'і,Оляда. Як 
індійці мають ім'я Калепду, так і 
українці мають прізвище Коляда 
й похідні від нього Колядич, Ко
ляден,/'і,о. Але детальніше про ко
ляду, календп й календар - в 

окремій статті. 
Харша називається гора, на 

вершині якої знайдено рештки 
давнього храму; височить вона б і
ля села Харшапатх неподалік 
Джайпура, нинішньої столиці 
штату Раджастхан, а раджастхан
ці, колишні раджпути, виявляють 

мовну й етнічну спорідненість з 
українськими половцями. Тож 
можна казати про певні паралелі 
між обома ареалами й на цьому 
рівні: в Україні під Харковом ма
ємо селище Хорошеве на місці дав
нього городища Хорошево, де й 
струмок Хорошів Колодязь, прито
ка річки Уди. А в Раджастхані, де 
побутують імена Удай, Удаяпа, 
Удайсіпх, назви Удайtірі "Удай
гора" й Удайпур "Удай-місто" (на 
1\иївщині є село Одайпіль, а на 
Полтавщині - Удай-рі/'і,а), біля 
села Харшапатх - гора Харша з 
рештками давнього храму. Назва 
Харшапатх означає "Владика ра
дості", тож зрозуміло, що це ім' я 
божества, якому й присвячувався 
храм на горі Харша, і що назва го
ри зберігає ім' я цього божества. А 
воно споріднене зі слов'янсько
язичницьким Хоршо.м-Хорсо.м або 
Хорошо.м-Хоросо.м і однаковими 
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функціями, і спорідненими імена
ми. Нрім означених назв є ще села 
Харшапур і Харшауда-Харсауда, 
причому назва Харшапур означає 
"Місто радості", де пур тотожне 
піль в українських назвах Борис
піль, Вишпопіль, Костопіль, Тер
нопіль, Ямпіль. Додамо до цього, 
що назва Харків пов'язується з 
Шівою, який має ім'я Хара, а за
порозькі козаки мали ім' я Хар, 
звідки й ім' я Харко та прізвище 
Харченко, надзвичайно поширені 
в запорозьких козаків, судячи з 
"Реєстру" 1649 року. Тому й назва 
Хорошеве під Харковом цілком 
може пов'язуватися з Шівою, тим 
більше що так називалося і давнє 
городище. 

Лишається з' ясувати, яке саме 
божество це було - справді Шіва 
чи, може, якесь інше чи якісь ін
ШІ. 

4. Божество Харша-Харш
Хорош-Хорш-Хорс 

Щоб достеменно відповісти на 
запитання, що ж це насправді за 
божество, треба вдатися до допо
міжного, синонімічного матеріа
лу, позаяк приклади на Харш ви
черпної картини і остаточної від
повіді не дають. Таким є санскр. 
апапdа, синонім до слова harsha, 
яке так само означає "радість, вті
ха, щастя" і сходить до дієслівної 
основи папd "радіти, тішитися; ра
дувати, тішити". Б індійському 
іменнику винятково популярний 
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компонент із тим самим значен
ням "радість, втіха" - апапdа 
(хінді апапd), який входить і пер
шим, і другим компонентом в іме
на насамперед богів, наприклад, 
Шівапапда "Радість- Втіха Шіви", 
Кулапанда "Втіха- Радість роду", 
Вішвапапда "Втіха- Радість світу", 
Супанд а "Беликовтішний", "Бті
ходайний", "Який приносить ве
лику радість", причому жіночий 
варіант цього імені мають числен
ні жіночі міфологічні й епічні пер
сонажі, цариці й царівни. А най
головніше - дружина Шіви, слав
нозвісна Дурrа-Дев і- Махеші, то
тожна нашій Діві- Мокоші. Бона ж 
має ім' я Апапді й Апапдабгайраві, 
як li чоловік Шіва-Апапда "Втіха, 
Радість" й Апапдабгайрава "Який 
приносить радість і острах". Вже 
згадуване ім' я Харшавардгапа має 
свого семантичного двійника -
Апапдавардгапа, у яких другі 
компоненти етимологічно тотож
ні, а перші тотожні семантично, 

значеннєва. Апапда.мохапа "Ті
шильник, Бтішник" - одне з імен 
Нрішни. 

Санскр. папdа, як і harsha, оз
начає "радість, втіха, щастя", 
обидва слова - синоніми, тому во
ни творять і імена-синоніми: Хар
ша - Напда, Харшака (Харшак) 
- Н апдака ( Н апдак), Харшапа -
Напдапа, Харші- Напді, Хрішіка 
- Напдіка, Харшакара - Напді
кара, Харшіп- Напдіп, Харшіта 
- Напдіта, Харшавардгапа -
Напдівардгапа. Отож з'ясувати, 
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яке саме божество приховується 
під іменем Харша, має і допомогrи 
ім'я Напда. Напда- ім'я пастуха, 
прийомного батька Крішни й наз
ва роду Нанди. Імена з Напда ма
ють міфологічні й епічні персона
жі: Напдішвар "Владика радості" і 
Напді.муІ'іха "Радісноликий" -
епітети Шіви, а їздова тварина йо
го - бичок Напді або Напдіп. 
Напді "Радість" - ім'я Вішну, 
НапдаІ'іа "Радувач" - назва меча 
Крішни, Напдапа- райський сад 
на небі-сварзі, "Нанда-пурана" -
пам' ятка, що оповідає про рід 
Нанди, НапдіІ'іуnда "Криниця ра
дості" - місце прощі. У Гімалях є 
другий у світі за висотою пік Нап
дадеві "Богиня Нанда" або "Боги
ня Радості", є фортеці Hanдaripi 
"Гора Нанди" або "Гора Радості" й 
Напдіпур "Місто Нанди" або "Мі
сто Радості". 

Імена Напда, Напді, Напдіпі 
мала богиня-воїтелька Дурrа, ім'я 
Напда, Напдапа, Напді мав Віш
ну, Напдапа, Напді, НапдіІ'іара, 
Напдіша, Напдівардгапа - Шіва, 
Напдапала- Варуна. Ім'я Напда 
мав прийомний батько Крішни, 
через що сам Крішна має імена 
НапдаІ'ііn, НапдаІ'іішора, Напда
І'іу.мара й Напдалала, а дружина 
Нанди - Напдарапі. Таким чи
ном, бачимо, що з богів у сферу 
цього імені входять одні й ті ж бо
жества: Шіва, Дурrа, Вішну, 
Крішна й Варуна. Тобто саме ті 
божества, які найбільше відбиті в 
українських прізвищах і назвах. І 

якщо порівняти ці дані з іменами 
божеств, в які входить компонент 
харш, то бачимо тут ту саму ситуа
цію, хоча, наприклад, ім' я Напда
вардгапа словники пов'язують з 
Шівою, а щодо імені Харшавард
гапа цього чомусь не зазначають, 

так само як і щодо Напда1'іара й 
Харша1'іара. Зазначимо принагі
дно, що син і дочка в санскриті -
також nanda, nandana, nandana
ka, nandant, nandikara, nandin, 
nandi-vardhana й nandi, nanda
naa, nandanti, nandini - всі вони 
містять значення "втіха, радість". 
Отож висновок напрошується 

такий: оскільки найбільше імен з 
Харша й Напда стосується саме 
Шіви та його дружини Дурrи, то їх 
обох і можна вважати "божества
ми радості, втіхи, щастя". хоча всі 
верховні божества причетні до цієї 
категорії. У такому разі Харша 
виявляється одним із численних 

імен Шіви- Рудри, серед яких і 
Вріш "Бик", тотожне слов'янсько
му Влес. Тож і ім' я Хорс вия
вляється ще одним ім' ям Влеса
Велеса, який на теренах України 
має ще імена Мо1'іош і Стрибог. А 
також - Махадава з напису ІІІ 
ст., знайденого в Одесі, яке тотож
не імені Махадева "Великий бог" 
на означення того ж таки Шіви

Рудри-Рода. Причому Махадева 
(хінді Махадев) - двійник імені 
Махеша (хінді Махеш, укр. Мо-
1'іош), яке теж означає "Великий 
бог" ( санскр. maha "великий"+ 
isha "бог") . 

Стеnан НАЛИВАЙКО • вп. ХшІшсв ІППDRРІПR 



Таким чином, значна кількість 
імен з harsh-hrish в індійському 
іменнику, при тому що деякі з них 

знаходять відбиття й паралелі в 
давній і сучасній Україні, дозволя
ють казати, що ім' я скіфського му
дреця - Анахарсис містить у собі 
саме основу harsh "радіти, тішити
ся; радувати, тішити", від якої 
утворені іменники harsha, harshi 
"радість, втіха, щастя", вживані 
для імен богів, царів, мудреців і їх
ньої атрибутики та важливих релі
гійних і соціальних термінів. Бо 
поняття втіха, радість, щастя не
віддільні від понять бог і цар, ос
кільки саме вони, за первіснями 

уявленнями, відповідають за доб
робут, благополуччя громади. Асе
ред богів є чимало і воїнських, тоб
то й воїни та царі мали імена, які 

відбивали цю їхню функцію. Оrож 
harsh, наявне в низці індійських і 
саме воїнських імен, могло місти

тися у скіфському царському імені 
Анахарсис, яке грецька закономір
но передає як харс, оскільки в ній 
немає звука ш. Мусило тоді існува
ти й скіфське ім' я Харс. Тобто іме
на Xapcuc і Анахарсис або Харс і 
Анахарс (у грецькій передачі, але 
без грецького закінчення іс) у та
кому разі означає "Радуватель, 
Утішитель, Ощасливлювач". Ком
понент harsh-hars тут, очевидно, 
виконує ту саму функцію і несе те 
саме значення, що й компонент 
рад у слов' янських іменах Радо
.мир, Радослав, Радогост, Милорад, 
Богорад, Житорад тощо. 
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Що ж до імені Анахарсис, яке 
по-індійському мало звучати 
Анахарша (санскрит) чи Ана
харш, Анахарс (хінді), а по-скіф

ському так само, то зазначимо, 

що є різновид дієслівної основи 

harsh у формі anu-harsh із зна
ченням "радувати, тішити" (СРС, 
47). Де anu- префікс із значен
ням "слідом, слідом за, після", 
наявний в укр. ону"~>, споріднено
му із санскр. anu-ga "який іде слі
дом за (батьком, дідом, предком)" 
й anu-ja "який народився після 
(батька, діда, предка)". І хоча 
імені Анухарша в індійців вияви
ти покищо не вдалося, це зовсім 
не означає, що його не могло бути 
і в них самих, і в споріднених із 

ними народів. Таку думку підтри
мують інші численні індійські 
імена: Анупрабга, Анушальва, 
Анусуя, Анурадга, Ануrіта, Ану
вінда, Анудатта тощо (HN, 28-
30). У цих іменах Ану несе зна
чення "Супроводжуваний (сла
вою, тим чи іншим богом, міфіч
ним персонажем чи легендарним 

царем)", кожен з яких є водночас 
і небесним покровителем і охра
нителем носія такого імені. Тож 
якщо Харша означає "Тішитель, 

Радуватель, Ощасливлювач", то 
ім'я Анухарша означає "Супрово
джуваний радістю, щастям", "За 
яким іде радість, щастя", "Який 
несе радість, щастя". Проте гарні 
побажання, закладені в його іме
ні, на жаль, не зовсім збулися. І 
життя скіфського мудреця, на-

втв скіфська індааріка 



щадка скіфських царів, заверши

лося на сумній ноті. 
Додамо принагідно, що ім' я 

Ану мав син царя Яяті, того само
го, що був батьком і славнозвіс
них Пуру, родоначальника пау

равів, і Яду, родоначальника 
ядавів (племені 1\рішни), тотож
них літописним ятвягам. В Укра
їні маємо назви Ядути, Ядутин, 
Ятва, Ятвіж, Ятвяги і Ятвязь, 
прізвища Ядута-Єдута і Яду
тен,/'і,о-Єдутеющ сюди ж стає і 
польське жіноче ім' я ЯдвіГа. Оче
видно також, що індійське ім' я 
Харшан та українське прізвище 
Харсан,, що означають "Який ви
кликає радість, захват, щастя" 
причетні до назви Херсонес-Хер
сон,, столиці загадкових таврів у 

:Криму, яких авторитетні дослід
ники (зокрема, Олег Трубачов) 
відносять до індоарійських пле
мен. У такому разі й Хорс при
четний до назви Херсон( ес), яка 
означає "Радісна, Щаслива" і по
стає семантичним двійником наз
ви Ольвія по сусідству, що її з 
грецької тлумачать" Щаслива". А 
в давній Ольвії теж виявлено іме
на виразно індоарійського забар
влення. Харшан-Харсан, в ін
дійській міфології - і назва од

нієї з 5 квіткових стріл бога ко
хання :Ками, яка викликає неви
мовні піднесення, захват, любов. 
А санскр. kama "любов, кохання" 
містять імена Ка.масарія і Комо
сарія у двох боспорських цариць, 
які жили в lV і 11 ст. до н.е. 

Степан НАЛИВАЙКО 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

КОМЕНТОВАНИЙ ДОДАТОН 

І. Індійські імена з 
компонентом harsh 
"радість, втіха, щастя": 

Харша (harsha) "Радість, Щастя, 
Насолода, Захват, Захоплення". 
Божество радості. 

Хартада (harsha+da "давати") 
"Який дає радість, насолоду, 
втіху". 

Харша/'і,а (harsha+ ka, суфікс), 
хінді Харшап "Радувач, Втіши
тель", що з українським окан
ням і повноголоссям буде Хоро
ша/І,, Хороша/'і,а. 

Харшапар (harsha+kar "робитель, 
-раб у складних словах та іме
нах) "Який приносить радість", 
"Втіходайник". 

Харшала (harsha+la, суфікс, тво
рить прикметники з іменників) 
"Радісна, Щаслива". Жіноче 
. ' 
ІМ Я. 

Харша.чана (harsha+mana) "Спов
нений радості-втіхи-щастя". Чо
ловіче ім' я. Суфікс mana, man 
творить прикметники з іменни
ків, надаючи значення наділено
сті, наповненості чимось. Пор. 
українське козацьке прізвище 
Хорош.мань і назву слободи Хо
рош.манів/'і,а на Полтавщині. 

Харшаяая (harsha+maya) "Спов
нений радості- втіхи". Суфікс 
maya тотожний суфіксові mana. 

Харшапа (harsha+na, суфікс) 
"Який викликає радість, захват, 
щастя". Назва однієї з п'яти 

~СFВІИШІ ІПдППrІПП 



квітІ{ових стріл бога кохання 
Нами. 

Харшавіпа (harsha+vina "віна") 
"Чарівлива віна", "Віна, яка ті
шить музикою" (досл. хороша 
віпа). Віпа - найдавніший ін

дійський струнний музичний 
інструмент, атрибут богині Са
расваті та бога Шіви. Назва схо
дить до основи vand "славити, 
оспівувати, величати", до якої 
сходить і українське бандура 
(первісно вапдура). 

Харшепду (harsha+indu "місяць") 
"Місяць радості-втіхи-щастя", 
"Чарівний Місяць". 

Харші (harsh+i, показник жіночо
го роду) "Щаслива, Радісна". 
Жіноче ім'я. 

Харшіп (harsh+in, суфікс наділе
ності чимось) "Наділений радіс
тю-втіхою-щастям", "Радісний, 
Щасливий". 

Харшіта (harsh+ita, суфікс імен 
жіночого роду) "Сповнена ра
дості-захоплення-щастя". Жі-

. ' 
ноче ІМ я. 

Харшода (harsh+uda, суфікс) "Що 
приносить радість-втіху-щастя". 

Харшула (harshu+la, суфікс) "За
доволений, Радісний, Щасли
вий", також "Ноханий, Любий" 
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(пор. укр. хорошу.ля), "Олень". 
Ім'я Будди. 

Харшу.маті (harshu+mati, су
фікс) "Сповнена радості-ща
стя". Жіноче ім' я. 

Харошіт (haroshit) "Винятково 
щаслива -радісна -задоволена". 
Жіноче ім' я. 
Синоніми до harsha є hrishi, 

hrishika, hrishta, hrishti, з якими є 
імена: 
Хрішівапт ( hrishi+vant, суфікс) 

"Сповнений радості-втіхи", "Ра
дісний, Щасливий". 

Хрішіха (hrishi+ka) "Радувач, Вті
шитель". Синонім- Harshaka. 

Хрішікеша (hrishika+isha "бог, 
владика") "Владика радості-вті
хи-щастя". Імена Вішну·Нріш
ни. Синонім ХрішіІ'іешвара (hri
shika+ishvara "бог, небесний вла
дика"). 

Хрішта (hrish+ta, суфікс) "Радіс
ний, Втішений". 

Хрішті (hrish+ti, суфікс) "Ра
дість, Утіха". 

Хрішу (hrishu) "Який тішить", 
"Який дарує радість-утіху". Іме
на Аrні, Сонця, Місяця. 

Хреша (hresha) "Радісний, Утіше
ний, Щасливий" (HN, 149, 150, 
155). 

ш. скіфська індааріка 



... 
СКІ.РСЬКЕ ~СЬКЕ ІМ'Я САВЛІИ 

І ИОfО ІНДІИСЬКІ ПАРАЛЕЛІ 

Скіфський цар Савлій, правнук 

скіфського царя Спаргапіта, був і 
братом скіфського мудреця Ана
харсиса. Як виснував Геродот, саме 
від руки царя Савлія загинув скіф
ський мудрець Анахарсис - так 
Савлій покарав рідного брата за 
зраду предківським звичаям і вірі, 
що перейняв еллінські звичаї і віру 
(lV, 76). Тому цікаво дослідити 
ім' я Савлій, оскільки воно царське, 
отже, й воїнське, кшатрійське. 

Відомий дослідник індоаріки в 
Північному Причорномор'ї Олег 
Трубачов вважає, що цілком пра
вомірно зводити ім'я Савлій до 
давньоіндійського saurya "соняч
ний" і surya "сонце" (ІА, 170, 273). 
Він звертає увагу й на реліктове 
ім' я Saul у посвячувальному нали
су 11 ст. з Таманського півострова, 
тобто якраз з ареалу Сіндики, де з 
найдавніших часів фіксуються сін
ди-інди, а також на ім'я колхського 
вождя - Савла~. тим більше імена 
Савлій і Савла~ споріднює компо
нент Савл, який може відповідати 
санскр. saur. А saur, іноді прочиту
ване як savr, перегукується з ком
понентом савр в етнонімі савро.ма

ти. Назви річки Surius на Кавказі 
й міста Sourion у Колхіді О.Труба
чов теж пов'язує з д.-інд. surya і ді
алектним індійським saulia "сонце, 
сонячний" (ІА, 279). 

Стеnан НАЛИВАЙКО 

Сонце відігравало величезну 

роль в уявленнях і віруваннях ще 
ведійських аріїв, у санскриті воно 
має низку імен: Сур 'я, Пушан, Са
вітар, Вівасван тощо. Міфи мо
влять, що його народила Адіті, 
дружина мудреця Каш' яли, того 
самого, що був чоловіком і Дану, 
богині первозданних вод, спорід
неної з нашою Даною. Родовід 
Сонця вибудовується у ланцюжок 
Вішну-Брах.ма-Марі чі-Каш 'япа
Сонце. За пуранами, Сонце подо
рожує на велетенській колісниці 
довжиною 9000 йоджан (1 йоджа
на- 15-17 км). Колесо часу (~а
лача~ра), прикріплене до коліс
ниці, має 3 ступиці, 5 ободів і 6 
спиць і приєднане до незнищен
ного року. Колісницю мчить семе
рик коней, які уособлюють сім ве
дійських поетичних розмірів. Ко
ротка вісь колісниці спирається 
на Дгруву - Полярну зірку. Вісь 
колеса спирається і на гору Мана
соттара, досл. "Вищий Розум" 
(ИМ, 60). "Махабгарата" містить 
гімн, що перераховує 108 імен 
Сонця, серед яких на першому 
місці стоїть Сур'я; чотки теж ма
ють 108 намистин. Число 108 вза
галі сакральне і має низку своє
рідних особливостей, хоча, судячи 
з усього, скорше пов'язане з Міся
цем. 

~CFBIИGLGI ІПдВRrІПП 



Сур'ю-Сонце добре знає "Веле
сова книга", як знає і хмільний на
пій сурицю, тотожний ведійській 
сур і: давньоукраїнська пам' ятка 
навіть дає рецепт приготування її, 
а процес ферментизації, настою
вання на сонці означує дієсловом 
суритися. Терміни сура, суриця й 
суритися безпосередньо стосують
ся Сур'ї-Сонця, тож предки укра
їнців, отже, й скіфи, добре знали і 
це божество, і це світило. Тому 
аналіз індійських даних може вия
вити цікаві аспекти в цьому плані 
й пролити нове світло на уявлення 
та вірування скіфів, яких "Велесо
ва книга" вводить у спільний етно
нім х:равенці, тобто ух:раїнці. Най
більше в цьому плані можуть дати 
індійські імена й назви. Тому най
перше і вдамося до давньоіндійсь-

• І V V 

кого Іменникаипоглянемо на нан-

більш характерні й показові чоло
вічі та жіночі імена цього плану. 

1. Індійські чоловічі й 
жіночі імена з saurya 
"сонячний" 

Насамперед, мабуть, доцільні
ше глянути на імена з saur, ближ
чих за звучанням і формою до савл 
в іменах Савлій і Савлах:. Сан
скритська особливість таких імен 
та, що коли surya означає "сонце", 
то saurya або savrya означає "при
четний до сонця", "належний сон
цеві", "сонячний". 
У санскриті saura теж означає 

"належний до Сонця", а ще "боже-
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ственний, священний", "сонцепо
клонник", "планета Сатурн", "со
лярний місяць", "зібрання ріrве
дійських гімнів до Сонця" (СРС, 
749). 
Саура (saura) "Присвячений Сон

цю", "Священний, Божествен
ний". Інша назва планети Са
турн. 

Саура.ча (saura+ma, суфікс) "Со
нячна". Ведійська мантра-мо
литва до Сонця-Сур'ї. 

Саурі (saur+i) "Сонячний", "Син 
Сонця-Сур'ї". Планета Сатурн. 

Саурі (saur+i) "Сонцева", "Сон
циха". Дружина Сонця. 

Саурін,а ( saur+ika, суфікс) "Со
нячний, Небесний". Сатурн. 

Саурія (saur+iya, суфікс) "Соняч-
v" 

нии. 

Саур'я (saur+ya, суфікс) - "На
лежний Сонцю". 

Caypipamna (sauri+ratna "кощ
товність") "Сатурнів камінь". 
Сапфір (HN, 384). 
Як бачимо, більшість імен сто

суються Сатурна: три імені озна
чують його самого ( Саура, Саурі, 
Сауріх:а), а ще одна ( Сауріратна) 
означує сапфір, коштовний ка
мінь Сатурна. Чому ж така увага 
приділена саме Сатурну і чому він 
вважається сином Сур'ї-Сонця. 
Зазначимо принагідно, що інша 
планета - Меркурій вважається 

сином Місяця-Чандри, про що ми 
вже мали нагоду розповідати 
(ІТУ, 151-161). 
Міфи мовлять, що дружиною 

Вівасвана (теж Сонця) була дочка 
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Вішвакармана, зодчого богів, яка 
народила йому трьох дітей. Та ко
ли жар Сонця став для неї нестер
пний, вона залишила оселю й по

далася на прощу, а замість себе за
лишила служницю Чхаю "Тінь, 
Затінок, Прохолоду", якій надала 
своєї подоби. Вівасван не помітив 
підміни і жив з Чхаєю як з дружи
ною, і та народила йому ще трьох 

дітей: двох синів, серед них і Ша
нашчару (Сатурн) й доньку Тапа
ті. Та врешті-решт він виявив під
міну й силою внутрішнього зосе
редження з' ясував, що справжня 
дружина в образі Ашвіпі "Кобили" 

здійснює суворе подвижництво. 
Тоді Вівасван прибрав подоби же
ребця, подався до дружини і в них 
народилося ще троє дітей: двоє си

нів-близнюків Ашвінів і Реванта. 
Аби дружина повернулася додо
му, Вівасван попросив Вішвакар
мана, свого тестя й божественного 
майстра, зменшити його жар, і той 

зменшив його на 1/8. З матеріалу, 
що вивільнився від цього, Нішва
карман виготовив диск-чакру для 

Вішну, тризубець-трішулу для 
Шіви, списа для Сканди, бога вій
ни й сина Шіви, й повітряну ко
лісницю для Кубери - бога зем
них багатств і скарбів. 

Сатурн ( санскр. Шані, Шап
айшчара) вважається сином Ві
васвана від його підміненої дру
жини - Чхаї. За однією з легенд, 
від погляду Шані розлетілася на 
друзки голова Ганеші, сина Шіви 
та його дружини Парваті, тому 
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Шіва приклав синові першу-ліп
шу голову, яка потрапила під ру
ку, аби врятувати йому життя. Так 
у Ганеші з'явилася голова слона з 
хоботом, а Парваті прокляла не
доброокого Шані. Планета Шані
Сатурн вважається несприятли
вою для людей. Колісницю його 
мчить восьмерик різномасних ко
ней, народжених на небі. 

2. Інший шлях 
до з'ясування іменіСавлій 

Як нам видається, є ще одна мо
жливість з' ясувати походження і 
значення скіфського імені Савлій, 
підказаний тим, що деякі козацькі 
ватажки мають прізвища Шаула, 
а козаки- Шавло, Шавро, Шаура 
тощо. У цьому плані привертає 
увагу етнонім шаурасепі, шаврасе
пі, в якому компонент шаура-шав

ра навдивовижу подібний до савро 
в етнонімі савро.мати. Індійська 
традиція зводить етнонім шаура
сепі-шаврасепі до легендарного 

родоначальника племені - царя 
Шурасени, через що етнонім і має 
форму шаурасепі, де шаура -
прикметник від іменника шура 

"богатир, герой". Тобто шаура оз
начає "богатирський, геройський, 
доблесний", а оскільки Шура чо
ловіче ім'я, то Шаура-Шавра оз
начає "Шурин, Син Шури", "При
четний до Шури". Тож етнонім 
шаурасепі-шаврасепі в такому разі 
означає "плем'я Шурасени", "пле
м'я, родоначальник якого - Шу-
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расена". Саме ім'я Шурасена мі
стить компоненти шура+сена, де 

шура "герой, богатир", а сена "си
ла, військо, армія". Тобто ім' я Шу
расена означає "Богатирська си
ла", "Геройське військо", "Доб
лесна армія". Шаурасені назива
ється один із пракритів, простона
родних діалектів, яким розмовля
ли в племені шаурасенів. 

Украй істотно, зважаючи на ря
сне відбиття в Давній Україні різ
них імен І\рішни та його старшого 
брата Баладеви, що ім' я Шурасена 
мав знаменитий цар із роду ядавів, 
син царя Девамірхи (Девамідги). 
Шурасена від дружини Марі би мав 
10-х синів, серед яких найстаршим 
був Васудева, батько І\рішни. 

Інші сини мали імена Деваб
гаrа, Девашрава, Ана~tа, Срінджая, 
Ш'я.мд~tа, Кан~tа, Ша.мі~tа, Bam
ca~ta і Bpi~ta. Більшість цих імен 
мають причетність і до України: 
ім' я Девашрава українською буде 
Девослав або Вогослав, Кан~tа оз
начає "Журавель", а в Україні є 
річка Кон~tа й без ліку "журавли
них" назв, Ша.мі~tа й Ш'я.ма~t спо
ріднені з українськими назвою 
Сей.м, і прізвищем Се.мд~t. Та най
головніше зараз для нас те, що тут 

бачимо й ім'я Bpi~t "Вовк", яке по
бутувало і в скіфів і яке Геродот 
передає грецькою як Лі~t. Більше 
того, скіфський цар Лік був праді
дом Савлія. І\рішна від Мадрі, 
своєї дружини з племені мадрів, 
мав сина на ім'я Bpi~t "Вовк". Ви
ходить, у племені І\рішни ім' я 

Bpi~t було традиційне. Виявляєть
ся, отже, певний паралелізм: родо
начальник шаурасенів цар Шура
сена мав сина на ім'я Врік "Вовк", 
а прадід Савл і я-Шаурія звався 
Лік-Врік "Вовк". 

Окрім цих десяти синів Шура
сена мав і чотири доньки, одну з 
яких, Прітху, цар віддав на вихо
вання своєму бездітному другові 
І\унтібгоджі, цареві племені кун
тіїв, через що Прітху стали нази
вати й Кунті. Санскр. kunti озна
чає "спис", тобто ім'я Кунті озна
чає "Списниця" і виявляється се
мантичним двійником жіночого 
імені Томара - саме цими двома 
іменами Означувалася богиня-вої
телька Дурrа-Деві, один із атрибу
тів якої - спис. Північному При
чорномор'ю властиві зображення 
цієї богині саме зі списом. А ім' я 
ДурГадеві (у грецькій передачі Тір
гатао) зафіксоване на теренах 
України ще в lV ст. до н.е. Дурrа
Деві була покровителькою-бере
гинею Херсонесу Таврійського, 
давнього І\орсуня, а пам' ять про 
неї і досі зберігають численні "ді
вочі" й "дівині" назви по всій Ук
раїні. Вона - та ж Мокоша (інд. 
Махеші "Велика богиня") в язич
ницькому пантеоні Володимира -
Покрова, Берегиня, Мати І\иєва і 
всіх міст руських. 

Син Шатруrхни, брата Рами, 
теж мав ім' я Шурасена, він правив 
у Матхурі, рідному місті І\рішни й 
Баладеви, через що той край нази
вався і "І\раїна Шурасени". Ша-
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труrхна, як і Рама, син царя Да
шаратхи, але від дружини Сумітри 
(мати Рами - Каушалья). Коли 
Рама після всіх пригод зійшов на 
престол і вирішив здійснити аш
вамедгу (жертвоприносини коня), 
щоб здобути статус царя над царя
ми, Шатруrхна супроводжував 
випущеного на волю священного 

білого коня і завойовував країни, 
в межі яких той вступав. Ша
труrхна (ім'я означає "Ворого
вбивця") здолав асура Лавану й 
захопив його столицю Мадгурі на 
березі Ямуни, перейменував її на 
Матхуру й 12 років правив у ній. 
Дружиною його була Шрутікірті, 
донька царя Джанаки, батька Сі
ти, стяг якого прикрашало зоб ра
ження священної трави ".уша 
( дарбга). Потім Шатруrхна пере
дав столицю двом своїм синам, а 
сам із братами подався до Айодг'ї, 
столиці Рами. У Матхурі народив
ся Крішна, коли там правив цар 
Уграсена, у якого одібрав трон 
злий Канса - його син і брат мате
рі Крішни. Згодом Крішна прог
нав з трону підступного Кансу і 
повернув престол Уrрасені. Після 
братовбивчої війни між самими 
ядавами містом правив Вріджа
натха, правнук Крішни, один із 
небагатьох, хто вцілів у тій міжу
собиці. Нині Матхура - одне з 7 
священних міст Індії, знамените 
місце прощі. 

Вкрай істотно, що ім' я-епітет 
Шаурі мають Васудена - батько 
Крішни й Баладеви, сам Крішна і 
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Вішну, земними втіленнями якого 
є Крішна та його старший брат. 
Тобто плем'я шаурасени виявляє 
пряму дотичність до персонажів, 
які рясно відбиті в українських 
прізвищах та іменах. Чоловіче во
їнське ім'я Шаур'явант ''Геройсь
кий, Богатирський, Доблесний" 
якраз і може виявитися прямим 
родичем скіфського царського 

імені Савлій, бо в індійському іме
ні роль прикметниконого закін
чення -ій виконує санскритський 
прикметниковий суфікс -вант. І 
якщо замість -вант до основи 
шаур-саул приставити закінчення 
-ій, то матимемо шаурій-шаврій 

або саулій-савлій. Що теж означа
тиме "Мужній, Доблесний, Ге
ройський, Богатирський". Це тро
хи прояснює, чому українці праг
нуть скоротити ім' я Оле".сандр до 
короткого Шура, хоча, здавалося 
б, ніякого шура в ньому нібито не 
простежується. 

Кілька показових у цьому плані 
імен: 
Шаурава, Шаврава (shaura-va) 

"шаурави", "героїчні", "прима
лежні до героїв, богатирів", 
"приналежні до племені царя 
Шури", досл. шуричі, шуровичі, 
шуряни. У санскриті va, як і 
укр. ва, суфікс збірної множин
ності (мурашва, татарва, мор
два, рос. листва тощо). Нагада
ємо принагідно, що під час ра
дянсько-афганської війни аф
ганці називали радянських сол

датів шураві. 



Шаурі, Шаврі (shaur+i) ''Герой
ський, Героїчний, Богатирсь
кий". Ім' я Васудеви, сина Шу
расени, ім' я Сонця, Бала рами, 
Нрішни, Вішну. 

Шаур'я, Шавр'я (shaur+ya, су
фікс абстрактних іменників) 
''Геройство, Героїзм, Мужність, 
Доблесть" (HN, 384). 
Складається враження, що ет-

нонім .меоти споріднений з етно
німом .могути в "Слові", а саура
савра-шаура-шавра плюс .мати

.меоти-.могути дає савро.мати, от

же, й сар.мати. Зважаючи, що в 
"Слові" згадуються загадкові мо
гути, значеннєві двійники ірансь

ких саків та індійських шаків, 
тобто скіфів, цілком можливо, що 
.меоти - і є .могути, а Меотида, 
Азовське море у греків - Могу
тида. Тобто Шакія, Сакія, інакше 
- Могутія. 

3. Індійські імена 
з компонентом shura 
"герой, богатир" 

У санскриті shura означає "муж
ній, відважний, хоробрий, доблес
ний", а також "герой, богатир, во
їн", "лев, тигр", "вепр", "сонце", 
ВОНО СХОДИТЬ ДО ДіЄСЛіВНОЇ ОСНОВИ 
shur "бити, вдаряти". У "Махабга
раті" плем'я шурасепа, шаурасепа 
називається і cypacena, caypacena. 
Це близьке до куру й панчалів 
арійське плем'я населяло батьків
щину Нрішни, ареал Матхури. 
Присвійну форму імені від Шура, 
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тобто Шаурі, Шаврі "Шурин, На
лежний Шурі, 3 роду Шури" мав 
Нрішна. 

Ім' я Шура мали добрих два де
сятки епічних персонажів, зокре
ма: 

- цар із Місячної династії, батько 
Шіні; Відуратха- цар із дина
стії врішні; Шіпі - воїн з роду 
ядавів; 

- син Нартавір'ї; 
- син царя Іліни й Ратхантарі; 

Іліпа - цар з династії Пуру, чо

ловік Ратхантарі й батько Ду
ш'янти; 

- царевич з племені саувірів; 
- цар із племені ядавів, чоловік 

Маріши і батько Васудеви; 
- батько Сумітри, дружини царя 

Дашаратхи; Сумітра - дружи
на Дашаратхи, мати Лакшмана 
й Шатруrхни. Сумітра звали 
дружину Нрішни, а чоловіче 
ім' я Су.мітра мали: цар сувірів, 
син Врішні; цар-ядава - син 
Врішні; цар-саувіра, який під
тримував пандавів; колісничий 

Абгіманью, сина Арджуни й 
Субгадри, сестри Нрішни; син 
Нрішни й Джамбаваті; син 
Нрішни; 

-син Девамідгуши і внук царя 
Шури; 

-син Бгаджамана, царя-ядава, 
син Сатвата й Наушальї і чоловік 
Бах' яки та Упа бах' яки, двох до
чок Санджаї, одного з 3-х основ
них оповідачів "Махабгарати"; 

- син Васудеви; Васудева - син 
Шури по лінії Яду і брат Нунті, 
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чоловік Ро хіні - матері Бала
деви, Девакі - матері 1\рішни, 
а також чоловік Упадеві, Сапта
мідеві і батько 1\рішни, Субга
дри, Баладеви; вважається вті
ленням мудреця 1\аш'япи (HN, 
419-420). 
У сі названі персонажі з іменем 

Шура тим чи іншим чином дотич
ні до ядавів, сувірів і 1\рішни. Тоб
то можна казати, що Шура- ти
пове ядавсько-сувірсько-шурасе

нівське ім'я, фактично династич
не, родове. Серед цього переліку 
особливо важливо, що ім' я Шура 
мав царевич із племені саувірів, 

оскільки саувіри - інша назва 
племені сіндів. А на теренах Дав
ньої України Геродот знає Сінди".у 
- країну сіндів-індів, яка входила 
в Боспорську державу, а пізніші 
античні автори - Сіндсь".у с".іфію 
в низів'ях Дніпра. Більше того, ін
дійські сувіри-саувіри виявляють 
спорідненість з українськими сі
верами, про що вже писалося 

(ТРС, 10-17). Важливо й те, що 
ім'я Шура мав цар із Місячної ди
настії, батько воїна-ядава Шіні, 
родоначальника племені шайна
ви. А на Волині, де найбільше слі
дів, пов' язаних із 1\рішною та 
ятвягами, є озеро Шайно і побутує 
прізвище Шайню".. Сюди ж стає 
польське прізвище Шайноха, зо
крема, в польського історика, при 
тому що і в Польщі багато слідів, 
пов' язаних з ятвягами - польське 
жіноче ім'я Ядвіга пов'язане саме 
з ятвягами. Показово й те, що ім' я 
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Шура мав батько Васудеви і дід 
1\рішни. А цар Шура - із династії 
ядавів, тотожних літописним 

ятвяГам. 

Із основою shиr є терміни shиr
ta, shиra-tva "відвага, геройство", 
де санскритські суфікси абстракт
них іменників -ta, -tva тотожні ук
раїнським суфіксам -та (добро

та, широ-та, висо-та) і -тво у то
му ж слові геройство. Шурасена -
назва давньої країни біля річки 
Ямуни, назва людності й ім'я ца
ря. Втім, і слово шурасена може 
означати "цар". Отож деякі імена з 
Шура: 
Шурадева (shиra+deva "бог") 

"Владика героїв". Син царя Ві
радеви. 

Шураджа (shиra+ja "син; наро
джений") "Син героя", "Наро
джений героєм". 

Шура.м,а (shиra+тa, суфікс) "Ве
ликий герой, Могутній воїн". 

Шурапад.ма (shиra+padтa "ло
тос") "Лотос серед героїв, Най
видатніший герой". Ім' я асури. 

Шурапатпі (shиra+patni "дружи
на") "Дружина героя, богатира". 

Шурапутра (shиra+pиtra "син") 
"Яка має геройських синів". 
Ім' я Аді ті, матері богів. 

Шурасена (shиra+sena "сила, вій
сько") "Геройськосилий", "3 
богатирським військом". Ім' я 
мали: цар Матхури, де народив
ся Крішна; син ШатруІ'хни, син 
ведійського царя Девашраваса; 
цар-ядава тощо. Синонім - Ві
расена . 
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Шурасупу (shura+sunu "син") "Син 
Шури". Ім' я Васудеви, батька 
Крішни. 

Шуратара (shura+tara "найкра
щий") "Найкращий герой, Не
перевершений воїн". Цар, що 
воював на боці пандавів. Сино
нім- Віратара (HN, 420-421). 
Серед названих імен привертає 

увагу ім' я Шурапутра, в якому 
наявне putra "син" (putri "доч
ка"). На Київщині є село Путрів
ІШ, а на Закарпатті - річка Пу
треда, в українців поширені пріз
вища Путра, Путря, Путро, Пу
тра"., Путри."., Путрендо, Путри
чеп.".о. 

В імені Шурасупу санскр. sunu 
тотожне укр. сип й англ. son, а ja 
(джа) в імені Шураджа - синонім 
до putra "син" і тотожне дзе в гру
зинських прізвищах. Apatni "дру
жина" в жіночому імені Шура
патпі споріднене з укр. папі. 

Санскр. shura "герой, богатир" 
може бути й другим компонентом 
у двоосновних іменах: 
Ар'яшура (arya "благородний, 

арій"+ shura) "Герой серед арі
їв", "Арійський богатир, Благо
родний герой, Доблесний воїн". 
Ім' я буддійського поета й філо
софа lV ст., автора збірки істо
рій на санскриті "Гірлянда джа
так" про життя Будди. 

Данашура (dana "давець"+shиrа) 
"Владика дарів, Герой серед 
щедродавців, Найщедріший". 
Ім' я бодгісатви (майбутнього 
Будди). Синонім- Дапапаті. 
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Девашура (deva "бoг"+shura) "Бо
жественний герой, Неперевер-

u •• '' 
шении вош . 

Кармашура (karтa "вчинок, 
дія" +shura) "Який чинить по
геройськи, Герой у діях-вчин
ках". 

Ранашура (rana "битва"+shиrа) 
"Герой у битві, Богатир-воїн". 
Синонім до імені Shura - чоло

віче воїнське ім' я Vira, що теж оз
начає "Герой, Богатир" і винятко
во поширене в індійців, зокрема, в 
яда вів, племені Крішни. Воїн у во
й овничих раджпутів, індійських 

"козаків", означується словом vir 
або bir "герой, богатир", яке має 
розлогі індоєвропейські паралелі, 
і навіть відбите в грузинських іме
нах Кахабер, Гогобер та ін. Одне з 
імен самого Крішни - Віра, два 
сини Крішни теж звалися Віра. 
Вірабаху, Вірапараяпа - імена 
Вішну, земним втіленням якого є 
Крішна, Віреша, Вірешвара - іме
на Шіви. Старший брат Крішни 
звався Балавіра (хінді Balvir) 
"Могутній герой", відбите в ко
зацьких прізвищах Балвір, Баль
вір, Балбир, Балбиреп.".о. Жіноче 
ім'я Вірі.".а "Геройська" мала дру

жина царя Харші, ім'я якого спо
ріднене з компонентом харс "хоро
ший, добрий, славний" в імені 
скіфського мудреця Анахарсиса, 
рідного брата Савлія. Тому є чима
ло імен-синонімів на зразок Шу
расепа й Вірасепа "Богатирсько
силий", Шуратара й Віратара 
"Найгеройськіший", Шурадева й 
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Вірадева "Найбільший з героїв", 
Ранашура й Ранавіра "Геройсь
кий у битві", Ар 'яшура й Ар 'явіра 
"Благородний герой", Кармашура 
і Кармавіра "Геройський у вчин-

" ках. 

І як рясно імена з vira, пов'яза
ні з ядавами, Крішною та іншими 
реаліями, відбиті в індійців, то 
так само рясно відбиті в цьому ж 
плані й імена з shиra. А коли vira 
рясно відбите на українському 
грунті, то так само мусило відби
тися тут і shиra. Одним із таких 
відбиттів, як на нас, і є скіфське 
царське ім'я Сав.лій, якому відпо
відає індійське воїнське ім' я 
Шаур 'явант "Геройський, Бога
тирський", де суфікс -в ант вико
нує ту ж функцію, що й українсь
кий прикметниковий суфікс -ій. 
Такий самий суфікс -іу (-ій) є і в 
санскриті, тож якщо замість вант 
до основи шаур підставити -ій, то 
матимемо Шаурій-Шаврій із тим 
самим значенням "Геройський, 
Богатирський". А Шаурій-Шав
рій на слов'янському й грецькому 
грунті закономірно прибирає 
форми Саулій-Савлій, бо грецька 
мова не знає звука ш і в іномов

них словах передає його через с. 
Так само санскр. r у грецькій і 
слов' янських мовах відповідає l: 
санскр. рита - рос. полньtй -
укр. повний, санскр. dirgha - рос. 
долгий - укр. довгий, санскр. риr 
"місто" - грец. polis- укр. піль у 
назвах Бориспіль, Вишнопіль, Кос
топіль, Миропіль, Тернопіль тощо. 
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Те ж санскр. vrik "вовк" у слов'ян
ських мовах має форми волІ'і, 
(рос.), vlk (чес.), wilk (пол.), lik 
(грец.). А ім'я Лі,. "Вовк" у Геро
дотовій, тобто грецькій передачі, 
якраз і мав предок скіфського ца
ря Савлія, точніше - його прадід. 
Отож скіфське царське ім' я Са

влій виявляється етимологічним 
двійником індійського воїнського 
імені Шаурій-Шаврій і семантич
ним двійником такого ж воїнсько
го імені Шаур 'явант. У всіх них 
однакове значення - "Геройсь
кий", "Богатирський", "Доблес
ний", "Мужній". А в українців по
бутують прізвища Шавро і Шавло, 
Шаура й Шаула-Шавула, Савура 
(пор. Савур-могила) й Савула. 
Ми схиляємося саме до такого 

тлумачення імені Савлій, хоча й 
"сонячне" походження імені до
сить привабливе й імовірне. 

КОМЕНТОВАНИЙДОДАТОК 

І. Найпоназовіші індійсьЮ 
імена з компонентом 
surya "сонце" 

Сур 'я - бог Сонця, образ його в 
"Ріrведі" малозначимий й слабко 
окреслений. У поведійському пан
теоні поєднав функції інших со
лярних божеств - Савітара, Вівас
вана, Пушана та ін., включається в 
групу 8 локапалів - захисників 8 
сторін світу. У. І тис. н.е. роль 
Сур'ї-Сонця зростає, його культ 
переживає розквіт, що, як вважа-
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ють, викликане впливом культу 

сонячного бога Мі три, який прий
шов з Ірану. Сур'я ототожнюється 
з Мітрою, цей вплив відбився і на 
введенні в Індії храмового культу, 
доти індуїзмові не властивого: саме 

в цей час тут споруджуються чи

сленні храми Сонця, з яких осо
бливо був відомий великий храм у 
Мультані (Сінд), що його за се
редньовіччя не раз грабували заво
йовники. Всесвітньо відомий і 
храм Сонця в Конараку. Статуї зо
бражали Сур'ю-Сонце у скіфсько
му вбранні, у чоботях або ноги 
приховує передок колісниці, з се

режками у вухах, короною на го

лові і з лотосами в руках. За по
вір' ям, яке теж нібито прийшло з 
Ірану, шанування Сонця зцілюва
ло від прокази. Земними синами 
Сур'ї-Сонця вважається могутній 
воїн Карпа в "Махабгараті" та цар 
мавп Суrріва в "Рамаяні". Прик
метно, що й індійський міф опові
дає, як Самба, син Крішни, через 
прокльон мудреців, над якими не 
зовсім вдало пожартував, захворів 
проказою і вилікувався лише тоді, 

коли збудував у Пенджабі (в дав
нину - Аратта) храм Сур'ї-Сон
ця. Не менш цікаве й те, що саме 
ім'я Са.мба означає "Кий, Жезл, 
Скипетр", тобто воно пов'язане з 
царською атрибутикою, а візан
тійський імператор Костянтин Баг
рянородний у Х ст. на означення 
Києва подає ще одну назву - Са.м
батас. Са.мбатас (без грецького 
закінчення Самбат) звали й бать-
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ка антського князя Хільбудія, про 
якого ще раніше пише Прокопій з 
Кесарії (VI ст.). А могутній воїн 
Карна - дошлюбний син саме від 
Сур'ї-Сонця Прітхи-Кунті, дочки 
царя Шурасени; вона згодом ста
ла дружиною царя Панду й стала 
матір'ю п'ятьох синів, які, за нею, 
називалися партхави й "'ауитеї, 
а за чоловіком - паидави, причо

му назва партхава виявляє спо

рідненість із назвою Полтава 
(див. окрему статтю). Є низка дав
ніх важливих термінів із компо
нентом surya "сонце": сур'я-парва 
- момент знаходження Сонця в 
якому-небудь сузір'ї, що вважа
ється сприятливим для здійснен
ня справ, сур 'я-ло"'а - світ, де пе
ребуває Сонце і куди потрапляють 
полеглі герої, Сур 'я-ва.мша - Со
нячна династія царів, родона
чальником якої вважається Ік
шваку, сур 'я-віло",аи - обряд 
першого винесення чотиримісяч

ного немовляти на сонячне світло, 
сур 'я-сан,",раиті - рух Сонця з 
одногосузір'я в інше тощо. Багато 
наукових термінів у сучасній мові 

хінді мають в основі своїй слово 
surya "сонце": сур'я-rрахан, - со

нячне затемнення, сур 'я-",еидрій 
- геліоцентричний, сур 'я-дарші 
- геліоскоп, сур 'я-байтері - со-
нячна батарея, сур'я-бгауті"'і -
геліофізика, сур 'я-.маидаль - со
нячний диск, сур'яшала - соля
рій, сур'я-саисар - сонячна си
стема, сур'я-сиаи - сонячні ван
ни тощо (СРС, 745-746). 
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Отож найбільш показові в про
екції на Україну санскритські іме
на й назви з компонентом sиrya 
"сонце": 
Сур'я (sиrya - наголос на кінце

вому а) "Сонцева". Дружина 
Сонця-Сур'ї. 

Сур'яба.лі (sиrya+bali "сила") "Мо
гутній як Сонце". Компонент 
bala, bali "сила, могуть" мі
ститься і в українських прізви
щах Баль, Балвір, Бальвір, Бал
бир, БалбиренІ'іо, Балодей, Бо
лудей, Білдей, Бельдій, Більдій, 
БільдієнІ'іо тощо. 

Сур'ябга (sиrya+bha "сяяти") "Сон
цесяйна". Жіноче ім' я. 

Сур'ябгапу (sиrуа+Ьhапи "сяєво, 
блиск") "Яскравий як Сонце". 
Ім' я привратника в Ал а капурі 
- столиці бога багатств і зем
них скарбів, охоронця північної 
сторони світу Кубери. 

Сур'ябградж (sиrya+bhraj "сяя
ти") "Сяючий як Сонце", "Сон
цесяйний". Санскр. bhraj спо
ріднене з укр. блищати й англ. 
bright (брайт) "сяяти". 

Сур'явар.ма (sиrya+varтa "ду
жий, могутній") "Могутній як 
Сонце". Ім'я царя країни Трі
rарта в епосі. 

Сур'явар.мап (sиrya+varтaп "за
хищений, бережений") "Бере
жений Сонцем". Цар країни 
Триrарти. 

Сур'яварчас (sиrya+varchas "гар
ний, чудовий") "Прекрасний як 
Сонце". Ім' я сина Наш' я пи -
ведійського мудреця. Каш 'яла 
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"Черепаха" - чоловік богині 
первозданних вод Дану "Потік, 
Ріка", матері а сур ів, тотожної 
слов' ян ській Дані. Імена обох 
матріархальних богинь відбиті 
у назвах річок Дон, Донець, Ду
най, Дністер, Дніпро. У запо
розьких козаків побутували 
прізвища Касапа й Касап. 

Сур'явіtхпа (sиrya+vighпa "пере
слідувач") "Проганяч Сонця". 
Інше ім'я Бішну. Санскр. ghпa 
"переслідувати" у vighпa спо
ріднене з укр. гнати, а vighпa -
з укр. виганяти, проганяти. 

Воно ж наявне в укр. вовІ'іогон, 
вітрогон та англ. hипter "мисли
вець, переслідувач". 

Сур'яtарбга (sиrya+garbha "центр, 
пуп, осердя") "Для якого Сонце 
- осердя всього", "Для якого 
Сонце - пуп світу". Санскр. 
garbha споріднене з укр. горб, 
пагорб, воно має і значення 
"плід", пов'язане з вагітністю, у 
зв'язку з чим прикметне укра
їнське просторічне горбата в 

значенні "вагітна". 
Сур'яtраха (sиrya+graha "погли

нач, ковтач") "1\овтальник Сон
ця". Епітет демонів Раху та Ке
ту, які час від часу заковтують 
Сонце або Місяць і спричиня
ють затемнення. 

Сур'ядаса (sиrya+dasa "відданий, 
шанувальник, поклонільник") 
"Сонцепоклонник, Бідданий 
Сонцю". 

Сур'ядатта (sиrya+datta "даний, 
дарований") "Дарований Сон-
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цем", "Сонцедан" (за зразком 
Богдан "Даний богом"). 

Сур'ядгваджа (surya+dhvaja "стяг, 
знамено") "Із Сонцем на стязі", 
"Сонцестяжний". Ім'я царя в 
Давній Індії. 

Сур'ядева (surya+deva "бог") "Су
р' я-бог", "Сонцебог". 

Сур'яджа (surya+ja "народжений; 
син, дочка") "Народжена Сон
цем", "Дочка Сонця, Сонцівна". 
Жіноче ім' я. Інша назва річки 
Ямуни, на берегах якої пройшло 
дитиство 1\рішни та його стар
шого брата Баладеви. Також 
ім' я 1\арни, Суrріви й планети 
Сатурн. Санскр. ja "син, дочка", 
досл. "народжений", тотожне дзе 
в грузинських прізвищах. 

Сур'ядітья (surya+aditya "Сур'я 
- син Адітьї". Адіті - богиня, 
згадувана ще в "Ріrведі" як ма
ти групи богів - адітьїв. 

Сур'япала (surya+kala "частка, 
частинка") "Часточка Сонця". 
Жіноче ім' я. 

Сур'япа.м,м,а. (surya+kamala "квіт
ка, рослина") "Сонячна квітка, 
рослина". Соняшник. 

Сур'япапта (surya+kanta "коха
ний, чоловік") "Улюбленець 
Сонця". Сонячний камінь, Со
нячний кристал. Пор. імена 
Кантя у циганів, Кантемир у 
слов'ян і молдаван тощо. 

Сур'япапті (surya+kanti "кохана, 
дружина") "Улюблениця Сон
ця". Жіноче ім' я. 

Сур'япету (surya+ketu "знак, оз
нака, прикмета") "Із Сонцем на 
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стязі", "Сонцестяжний". Ім'я 
демона в "Рамаяні". 

Сур'япірті (surya+kirti "слава") 
"Сонцеслав, Сонцеслава". Та
кож "сонцеславний" - озна
чення соняшника. Сур 'япірті 
має синонім Сур 'яшравас, по
українському Сур' єслав або Зо
реслав, тобто Сонцеслав. 

Сур'япша (surya+aksha "око") 
"Сонцеокий", "Сонячноокий". 
Ім'я царя в "Махабгараті". 

Сур'мочапа (surya+lochana "око") 
"Сонцеока, Сонячнооока", "Чиї 
очі сяють як Сонце". Жіноче 
ім' я. Ім' я І'андгарвки - небес
ної музики. 

Сур'яжала (surya+mala "вінок, 
гірлянда") "Увінчаний Сон
цем", "У сонячному вінку". Ім' я 
Шіви. 

Сур'яжапі (surya+mani "коштов
ність") "Сонячна коштовнвсть". 
Сонячний камінь. 

Сур'яжаса (surya+masa "місяць") 
"Сонячний місяць". Ім'я воїна, 
що бився на боці кауравів. 
Санскр. masa й укр. місяць спо
ріднені. 

Сур 'яжупхі ( surya+mukhi "-ли
ка") "Сонцелика". Жіноче ім'я, 
також - назва соняшника. 

Сур'япабга (surya+nabha "осердя, 
середина, центр") "Сонцецен
трий". Ім' я данави. 

Сур'япапа (surya+anana "лик, об
личчя") "Сонцеликий". 

Сур 'япапдапа ( surya+nandana 
"син") "Нащадок Сонця", "Син 
Сонця". Планета Сатурн. 
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Сур'япараяпа (sиrya+narayana 
"Вішну") "Сонце й Вішну". 

Сур'япетра (sиrya+netra "око") 
"Сонцеокий". Гаруда-цар пта
хів і їздова тварина бога Вішну. 

Сур'япі (sиrya+ni, суфікс-показ
ник жіночого роду) "Сур'їна". 
Жіноче ім' я, його мала дружина 
Сур'ї-Сонця. 

Сур'япшу (sиrya+anshи "частин
ка, частка") "Часточка Сонця". 

Сур'япаті (sиrya+pati "владика") 
"Владика Сонце" або "Владика 
Сонця". Бог Сур' я. Санскр. pati 
споріднене з укр. баmьІ'іо й рос. 
батя. 

Сур'япіда (sиrya+apida "корона, 
вінець") "Сонцекоронний", "У 
сонячній короні". Таке ім' я мав 
син Парікшіта, а Парікшіт -
уславлений цар Місячної дина
стії. Санскр. apida "корона" від
бите в іменіДіва-Обида- жіно
чому персонажі "Слова о полку 
Ігоревім" та Обидопосиця- та
кому ж персонажі "Велесової 
книги". Їх дослідники досі 
пов'язували з обидою-кривдою, 
але насправді Діва-Обида озна
чає "Діва-в-короні", а Обидопо
сиця - "Вінценосна"; це один і 
той самий персонаж, жіноче бо
жество, богиня-воїтелька Діва 
( інд. Деві "Богиня"), захисниця 
й покрова Херсонесу Таврійсь
кого (літописний Корсунь), 
звідки в Х ст. князь Володимир 
приніс до Києва християнство. 
Вона зображалась у так званій 
"баштовій" короні, що нагаду-

вала собою зубчасті фортечні 
мури, і тотожна київській Мо
коші (інд. Махеші "Велика бо
гиня"), яка була богинею-бере
гинею, матір'ю Києва і всіх міст 
руських. 

Сур'япрабга (sиrya+prabha "сяє
во, блиск") "Яскравий як Сон
це". Чоловіче й жіноче ім' я, а 
також ім'я бодгісатви і змія
наrи. 

Сур'япраRаша (sиrya+prakasha 
"світло") "Сонячне світло", "Ся
єво Сонця". 

Сур'япутра (sиrya+pиtra "син") 
"Син Сонця". Патронімне ім' я 
Ашвінів, Ями, Варуни, Карни, 
Суrріви й планети Сатурн, бать
ком яких вважається Сур'я
Сонце. Санскр. pиtra "син" від
бите в низці українських пріз
вищ (Путра, Путря, Путро, 
ПутраІ'і, ПутриІ'і, Пympenl'io, 
ПутричеnІ'іо) й кількох назвах 
- Путреда (річка на Закарпат
ті) та ПутрівУіа (село на Київ
щині). 

Сур'япутрі (sиrya+pиtri "дочка") 
"Дочка Сонця -Сур'ї". Жіноче 
ім' я, означення річки Ямуни, а 
також блискавки. 

Сур'ярашм,і (sиrya+rashmi "про
мінь") "Сонячний промінь", 
"Промінь Сонця". 

Сур'ясавітра (sиrya+savitra "Са
вітар") "Сур'я і Савітар". Саві
тар "Спонукальник"- у "Ріr
веді" уособлює животворну силу 
Сонця, батько сонячної діви Су
р'ї. У ведах Савітар дарує без-
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смертя богам, довгий вік людям, 
але помітного місця в пантеоні 
не посідає. 

Сур'яса.чбгава (sиrya+saтbhava 
"син, нащадок") "Нащадок Сон
ця". Інше ім' я Нар ни, дошлюб
ного сина Прітхи-1\унті, який 
воював проти п'ятьох братів
пандавів, не знаючи, що вони 
його рідні брати. 

Сур'ясаратхі (sиrya+sarathi "ко
лісничий") "1\олісничий Сон
ця". Поетичне означення сві
танку. 

Сур'яспата (sиrya+sпata "шану
вальник, поклонільник") "Ша
нувальник Сонця", "Сонцепо
клонник". 

Сур 'ятапая ( sиrya+taпaya "-ті
лий") "Сур'єтілий". Ім'я Ями, 
1\арни, Суrріви й планети Са
турн. 3 наголосом на останньо
му складі воно виступає назвою 

річки Ямуни. 
Сур'ятапас (sиrya+tapas "жар, 

тепло") "Сонячний жар". Ім'я 
мудреця-відлюдника. Санскр. 
tapas "жар, тепло" споріднене з 
укр. тепло, теплий, топити 

(розпалювати вогонь) і з іменем 
верховної скіфської Табіті -
богині домашнього вогнища, 
яка, в свою чергу, споріднена з 
ведійською Тапаті. 

Сур'ятеджас (sиrya+tejas "сила") 
"Сонячна сила, потужність". 
Санскр. tejas "сила" простежу
ється в укр. по-туга, по-туж

ність, по-туж-пий, а також ду

жий, недужий, байдужий. 
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Сур'яхаста (sиrya+hasta "рука, 
промінь") "Сонцерукий", "Со
нячнопромінний". Санскр. hasta 
"рука" й укр. ,.исть тотожні. 

Сур'ячшшtус (sиrya+chakshus "око") 
"Око Сонця". Синоніми: Сур'ЯІW
чапа (sиrya+lochaпa "око"), 
Сур'яr;,ша ( (sиrya+aksha), де 
санскр. aksha й укр. о,.о тотожні. 

Сур'ячапдра (sиrya+chaпdra "Мі
сяць") "Сонце й Місяць". 
Санскр. chaпdra на українських 
теренах відбите як шандра - на 
1\иївщині є річка й село Шан
дра, в інших ареалах - Шап
дрова, Шапдровець, Шапдриго
лова, побутують українські 
прізвища Шандра, Шапдар, 
Шандру,., Шапдрю,., Шапдров

сь,.ий, Шапдаровсь,.ий тощо. 
Сур'яшва (sиrya+ashva "кінь") 

"1\інь Сонця". 1\олісницю Сон
ця-Сур'ї мчить семерик коней. 

Сур'яш.чап (sиrya+ashтaп "ка
мінь") "Сонячний камінь". В 
Україні багато "кам'яних" рі
чок, серед яких є і Ес.мапь, Ес
.мапь,.а. 

Сур'яшобга (sиrya+shobha "краса, 
чарівність") "Сонячна краса, ча
рівність". Жіноче ім' я, а також 
означення сонячного світла, сяє
ва. Санскр. shobha "краса, чарів
ність" виявляє спорідненість з 
українськими прізвищами Соб
,.о, Собча,., Собчу,., Собчеп,.о та 
річковою назвою Соб. 

Сур'яшрі (sиrya+shri "благодай
ний, славний") "Благодатне 
Сонце". 
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Сурйодая (sиrya+иdaya "підйом, 
сходження") "Сходження сон
ця, Схід сонця". Ранок, початок 
дня (HN, 423-424). 

11. Індійські імена з 
компонентом ravi 
"сонце" 

Сонце-Сур' я має в санскриті 
низку синонімів: Адітья, Apna, 
Ар 'я.ман, Бгаrа, Бгану, Бгаспара, 
Вівасван, Дінпар, Дівапар, Mimpa, 
Раві, Савітар, Тапана тощо. Із 
них імена Mimpa, Раві, Бгаrа, Та
пана, Дінпар, Дівапар, причетні до 
української мови й українських 
реалій. 
Раві (ravi "сонце") "Сонце". Санскр. 

ravi, окрім значення "сонце", 
має і значення "12" та "рослина 
арка". Таке ім' я мали царевич з 
племені сувірів (назва спорід
нена з давніми етнонімами пі
.мери-пі.мерійці й сівери-сіверя

пи) і син царя Дгрітараштри -
батька кауравів. Раві також -
назва гори і назва річки в Пен
джабі (давня Apamma), у зв' яз
ку з чим привертають увагу чи

сленні подібні українські річ
кові назви (Ревпа, Ревень, Ре
веньпа, Ревина, Ревна, Ревняп, 
Ревнище, Ревчип, Ревуха тощо). 

Равічандра (ravi+chandra "Мі
сяць") "Сонце і Місяць". Ім'я 
давньоіндійського коментатора. 
Синонім - Сур 'ячандра .. 

Равічандріпа ( ravi+chandrika 
"слава, хвала") "Слава Сонця". 
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Жіноче ім' я, також - назва 
раІ'и. 

Равідаса (ravi+dasa "шануваль
ник, прихильник")" Поклоніль
ник Сонцю", "Сонцепоклон
ник". Ім' я давньоіндійського по
ета. Синонім - Сур 'ядаса. 

Равідева (ravi+deva "бог") "Сон
цебог", "Бог Сонце". Інше ім'я 
Сур'ї. Синонім - Сур 'ядева. 

Равідгваджа (ravi+dhvaja "пра
пор, стяг") "Із сонцем на стязі", 
"Сонцестяжний", "День". Си
нонім - Сур 'ядгваджа. 

Равідіпта (ravi+dipta "сяйний") 
"Сонцесяйний, Осяяний Сон
цем". 

Равіджа (ravi+ja "дочка") "Наро
джена Сонцем", "Дочка Сон
ця". Інша назва Ямуни. Сино
нім - Сур 'яджа. 

Равіпанта (ravi+kanta "коханий, 
любий") "Улюбленець Сонця". 
Сонячний камінь. Синонім -
Сур 'япанта . 

Равіпірана (ravi+kirana "про
мінь") "Промінь Сонця". 

Равіпірті (ravi+kirti "слава, хва
ла") "Слава Сонця", "Сонце
славний". Ім' я санскритеького 
поета VII ст. Синонім -
Сур 'япірті. 

Раві.яочана (ravi+lochana "око") 
"Чиї очі сяють як Сонце", "Сон
цеокий". Інше ім' я Шіви. Сино
нім- Сур'ялочана. 

Равінандана (ravi+nandana "на
щадок, син") "Син Сонця". Ім'я 
Карпи, СуІ'ріви й Сатурна. Си
нонім - Сур 'янандана. 
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Равінатха (ravi+natha "цар, вла
дика") "Чий владика- Сонце". 
Назва лотоса, а "лотосових" 
імен багато в індійському імен
нику. 

Равіпдра (ravi+iпdra "цар; Ін
дра") "Владика сонця", "Сонце
владика" або "Сонце й Індра". 
Інше ім' я Сур'ї. Равіндра у фор
мі Рабіндра наявне в імені Ра
біндранат Тагар (індійська 
форма - Равіндранатх Тха
/'і,ур). Очевидно, воно ж і в пріз
вищі дослідника "Велесової 
:книги" - Ребіндер. 

Равінетра (ravi+netra "о:ко") "Со
нячноо:кий, Сонцео:кий, Чиї очі 
сяють я:к Сонце". Інше ім' я Віш
ну. Синонім- Сур'янетра. 

Равіпрія (ravi+priya "люба, ми
ла") "Улюблениця Сонця". Жі
ноче ім'я. Санс:кр. priya спорід
нене з у:кр. приємний, прия

тель, приязнь. 

Равіпутра (ravi+pиtra "син") "Син 
Сонця". Назва планети Сатурн. 
Синонім - Сур 'япутра. 

Равіраджа (ravi+raja "цар") "Цар
Сонце", "Цар Сонця". 

Равіратха (ravi+ratha ":колісни
ця") "Нолісниця Сонця", "Со
нячна :колісниця". 

Равіратпа (ravi+ratпa ":коштов
ність") "Ноштовність Сонця". 
Рубін. 

Равіша (ravi+isha "хотіти, праг
нути") "Прагнучий Сонця". Ім'я 
бога :кохання Нами. 

Равішапкара (ravi+shaпkara "вла
дика; Шіва") "Сонце й Шіва" 
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або "Сонцевлади:ка". Інше ім'я 
Сур'ї. Таке прізвище має суча
сний індійський :композитор, 
відомий своїми піснями до :кі

нофільмів. 
Равісаратхі (ravi+sarathi ":коліс

ничий") "Нолісничий Сонця". 
Інше ім'я Аруни, який у пізні
шому пантеоні заступив Ушу -
ведійсь:ку богиню Вранішньоі 
Зорі, улюблений персонаж Лесі 
Українки. Синонім - Сур 'яса
ратхі. 

Равішеиара (ravi+shekhara ":ко
рона") "Сонце:коронний", "У:ко
ронований Сонцем", Чия :коро
на - Сонце". Синонім - Сур 'я
піда. Санс:кр. shekhara ":корона" 
виявляє спорідненість з укра

їнськими прізвищами Ше/'і,ера, 
Ше/'і,ерен/'і,О та ін. 

Равішта (ravi+ishta "схильний, 
прихильний, обраний") "Обра
ний Сонцем", "До якого при
хильне Сонце". Жіноче ім' я, а 
також назва апельсинового де

рева. 

Равішу (ravi+ishи "бажаний") "Ба
жаний Сонцем", "Що палає як 
Сонце". Бог :кохання Нам а. 

Равісуну (rаvі+sипи "син") "Син 
Сонця". Інше ім' я Нарни. Сино
нім- Сур'ясуну. 

Равісута (ravi+sиta "народже
ний") "Народжений Сонцем". 
Інше ім'я Суrріви й планети Са
турн. Синонім - Сур 'ясута. 

Равітаная (ravi+taпaya "син") 
"Син Сонця". Інше ім'я бога 
Ями, Нарни й планети Сатурн. 
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Синонім - Сур'ятапая (HN, 
339). 

Сураві (su, префікс+rаvі) "Пре
красне Сонце, Незрівнянне 
Сонце". 

Тапораві (tapa "жap"+ravi "сонце") 
"Сонцежарий". Ім'я мудреця. 
1\омпонент ravi "сонце", як і 

компонент surya, творить сучасні 
терміни в мові хінді: Раві-nула -
легендарна Сонячна династія ца
рів (синонім Сур 'я-ва.мша), раві
.мапдаль - сонячна корона (ас
троном.), раві-діп, раві-вар - неді

ля, досл. "день Сонця" (пор. англ. 
Sunday), навіть є прислів'я: джа
хап па пахупче раві, вахап пахуп

че nаві - "куди не загляне сонце, 

туди загляне поет". 

ІІІ. Індійські імена з 
компонентомtарапа 
"сонце" 

Tana (tapa "нагрівання, палання, 
топіння") - Сонце, а також оз
начення священного вогню. 

Tanana (tapana "топіння, палан
ня, горіння") -Сонце, а також 
спечний сезон, сонячний ка
мінь, одна з п'яти стріл бога ко
хання Нами, дерево. Таке ім' я 
мали воїн-панчалієць у "Махаб
гараті", ракшас, якша і мудрець 
Аrастья. 

Тапапаччхада ( tapana +chchada 
"умилостивлювач") "До якого 
милостиве Сонце". Чоловіче 
ім'я, а також означення соняш
ника. 
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Тапападьюті (tapana+dyuti "блиск, 
сяяння") "Сонцесяйний". 

Tanananapa (tapana+kara "рука, 
промінь) "Промінь Сонця". 

TananlМtani (tapana+mani "кош
товність") "Сонячна коштов
ність", "Перлина Сонця". Со
нячний камінь. 

Тапапаш.мап (tapana+ashman "ка
мінь") -сонячний камінь. Си
нонім - Сур 'яш.мап. 

Tananacyma (tapana+suta "наро
джена; дочка") "Дочка Сонця" . 
Назва річки Ямуни. Синоніми 
- Равісута, Сур 'ясу та. 

Тапапатапая ( tapana+tanaya 
"син") "Син Сонця". Інше ім'я 
1\арни. 3 наголосом на кінцево
му я означає "Дочка Сонця" і 
сукупно означує річки Ямуну й 
Годаварі. Синонім - Сур'ята
пая, Равітапая. 

Тапапат.маджа ( tapana +atma 
"душа"+jа "народжена; доч
ка") "Дочка Сонця", "Народ
жена Сонцем". Інша назва річ
ки Ямуни. 

Tanani (tapani) "Жар, Тепло". Жі
ноче ім' я, а також назва річки. 

Тапапіяпа (tapana+iyaka, суфікс) 
"Оброблений жаром", "Очище
ний вогнем". Золото. 

Тапапопала (tapana+upala "ка
мінь") - сонячний камінь. Від 
санскр. upala "камінь" похо
дить сучасна назва напівкош

товного каменя опал. 

Tananmi (tapanti "розпалююча") 
"Яка розпалює". Жіноче ім' я і 
назва річки. 
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Tanami ( tapati, з наголошеним 
останнім і) "Тапатина-Сонцева" 
- Тапаті, дочка Сур'ї, богиня річ
ки Тапаті, дружина царя Самва
рани і мати легендарного царя Ну
ру, перетворена на священну річ
ку Нармаду. Tanami (наголошене 
перше а) означає "Тапатина" і 
теж назва річки, коротка форма 
якої - Тапі. Тапіджа "народже
ний Тапі" - коштовний камінь, 
який знаходять біля цієї річки. 

Тапеша (tapa+isha "бог") "Влади
ка тапасу ( подвижницького жа
ру". Назва Сонця, а також бо
жественної трійці - Брахми, 
Вішну й Шіви. 

Тапешвара (tapa+ishvara "все
вишній, владика") "Владика 
тапасу". Ім' я Сонця і Шіви. 

Тапітну (tap+ishnu "горіння, па
лання") "Нагрівання". 

Тапішнудева (tapishnu+deva "бог") 
"Бог нагрівання, палахкотін
ня". Інше ім' я Сонця. 

Tanima (tapita "топлений, плавле
ний") - пробне золото. 

Тапуші (tapushi) "Палахкотлива". 
Жіноче ім'я (HN, 435-436). 
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lV. Індійські імена з 
компонентом mitra 
"сонце" 

Мітрадева (mitra+deva "бог") 
"Сонцебог". 

Мітраджня (mitra+jnya "знав
ець") "Сонцезнавець". 

Мітрасаиа (mitra+sakha "друг, 
приятель") "Приятель Сонця". 

Мітрасена (mitra+sena "війсь
ко") "Зі славним, як Сонце, 

•u " 
ВlИСЬКОМ . 

Мітраваха (mitra+vaha "-віз
ний") "Сонцевізний, Везений 
Сонцем". 

Мітраван (mitra+van, суфікс) 
"Причетний до Сонця". 

Мітравар.ман (mitra+varman "за
хисник") "Який захищає як 
Сонце". 

Мітраваруна (mitra+varuna "Ва
руна") "Мітра й Варуна", "Сон
це й Місяць", "Світло й Піть
ма", "День і Ніч". 

Мітродая (mitra+udaya "під
йом, сходження") "Схід Сон
ця", "Світанок, Ранок" (HN, 
263). 
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СКІФСЬКИЙ ЦАР О.КТАМАС;Щ І fАЛИЦЬКИЙ 
князь осмомисл 

1. Скіфський цар 
Опта.масад 

Октамасад, мовить Геродот, 
убив свого брата Ар' япіта за зраду 
скіфської віри і скіфських звичаїв 
й посів по ньому престол. Оскіль
ки скіфський пантеон знає боже
ство Тагимасад, в імені якого теж 
наявний компонент масад, то ім' я 
о.",тамасад розкладається на ком
поненти о.",та+масад, де значен
ня масад відоме, воно означає 
"бог", дослівно "мудрий". Цей же 

дещо видозмінений компонент мі
ститься і в імені найвищого ірансь
кого божества - Ахурамазда, досл. 
Ахура Мудрий, тотожного ведійсь
кому Баруні, якого теж іноді нази
вають Асура Мудрий, а також 
грецькому Посейдону, скіфському 
Тагимасаду й слов'янському Даж
богу. Причому скіфський Тагима
сад і слов'янський Дажбог тотожні 
не лише функціонально, але й іме
нами: компоненти Таг і Даж то

тожні етимологічно, тобто мають 
спільне походження й однакове 
значення, амасад і бог тотожні се

мантично. Оскільки ім' я о.",тама
сад мав представник царського 
скіфського дому, це засвідчує, що 
у скіфів слово масад, тотожне -
мудр у слов'янських іменах (на
приклад, Любомудр), було високо-
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статусним і таким само вжитко

вим у божественній і царській 
сферах, як і в слов' ян слово бог 
(Дажбог, Стрибог, Огпебог, Земе
бог тощо). Тож якщо перевести 
ім' я о.",тамасад на слов'янський 
грунт, то воно звучатиме о.",табог. 
Зрозуміло, що й 0/'i,ma мусить бути 
якимось важливим терміном, як

що воно вжите з таким високоста

тусним терміном, як бог. Що ж він 
може означати? 

Ім' я о.",тамасад ми знаємо від 
Геродота, воно дійшло до нас у 
грецькій передачі, тому й може де
що різнитися від свого первісного 
звучання. Особливо якщо зважи
ти, що грецька мова належить до 

групи /'і,ен,тум, а скіфська - до 

групи сатем. Тобто якщо слово 
передане грецькою o.",mo, то в 

скіфській воно може мати форму 
ocmo, ошто. У грецькій мові o.",ma 
означає "8", а його санскритський 
та авестійський відповідник -
ашта. Число 8 надзвичайно попу
лярне в міфологічних і космоло
гічних уявленнях багатьох наро
дів і входить в імена ( о.",тавіап)' 
назви місяців (франц. octobre), 
терміни ( O/'i,mem, ОІ'і,mава). Щодо 

октави Платон наводить цікавий 
міф. Хтось на ім' я Ер побував на 
тому світі, а коли повернувся, то 
розповів, що бачив там веретено 
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Анаюш - богині невідворотності 
в греків. Вісь того веретена - вісь 
Усесвіту, що його утворюють 8 на
півсфер, вкладених одна в одну. У 
кожної папівефери свої колір і чи
слове значення - співвідношення 

чисел і творить гармонію світу. На 
кожній папівефері сидить сирена, 

яка видає звуки певної висоти, по
єднання яких і дає музичну октаву 

(МВ, 125-126). 
Єгипетська міфологія знає 8 

першопочаткових богів, з яких 
постав Усесвіт, 8 вважається ща
сливим числом у Китаї, де, за 
легендою, існувало 8 безсмерт
них, а також у японському сінто
їзмі. 8 - цифра бога Тота в Дав
ньому Єгипті і давньогрецького 
Гермеса, якого шанували і в Пів
нічному Причорномар'ї і на честь 
якого проводилися спортивні 
змагання, переможці на яких ма

ли й "індійські" імена Сінд, Сін
доІ'> і Сіндей; це засвідчують бос
порські написи, датовані часом 

іще до нової ери. Віфлеємська 
зірка зазвичай має 8 променів. 
ОІ'>mограма - фігура, сформова
на бісектрисами всередині В-про
меневої зірки, була символом 
римської богині Венери, захи
сним символом у скандинавській 

традиції і гностичним знаком со
творіння світу. Нині ця геоме
трична фігура - емблема НАТО. 

Число 8 - візуальне виражен
ня космічної рівноваги, циклічно
го оновлення, відродження і віч
ного блаженства. Геометричне ви-
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раження цього числа - восьми

гранник вважається проміжною 
фігурою між квадратом і колом, 
який поєднує в собі незмінність, 
постійність квадрата й цілісність 
кола-круга. На додаток до цього 
число 8 уявлялося математичним 
символом чотирьох сторін світу, 

включаючи 4 проміжні напрями. 
У кельтів, індійців і деяких інших 
народів колеса зображалися з 
вісьмома спицями, як, наприклад, 
у колісниці Вішну. 8-гранні хре
стильні купелі містили символіку 
оновлення - це пояснювалося 

тим, що 8 іде за "довершеною" ци
фрою 7, що символізує цілакуп
ність світу: чотири сторони світу 
по вертикалі й три - по горизон

талі (небо, земля і світ предків), і 
водночас започатковує новий 
цикл. Трон Аллаха, за ісламською 
традицією, підтримують 8 янголів, 
форма арабської цифри 8 нагаду
вала давній кадуцей (жезл, обви
тий двома зміями, нині - емблема 
медицини), тому її іноді заміню ва
ли. 

Індійський матеріал у цьому 
розумінні без перебільшення ба
гатющий: 8 наук, 8 благородних 
металів, 8 душевних настроїв ( ос
нова давньоіндійського театру), 8 
уславлених гір, 8 ступенів йоги, 8 
розділів медицини, 8 правил буд
дійського ченця, 8 священних ат
рибутів для коронації царя, 8 чаш 
при жертовних обрядах... В ін
дійській міфології є 8 богинь-за
хисниць і 8 утілень бога Шіви, 8 
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божеств охороняють 8 сторін сві
ту: Індра - схід, Баруна (Посей
дон-Тагимасад-Дажбог) - захід, 
Кубера - північ, Яма - південь, 

Сома-Місяць - північний схід, 
Сур'я-Сонце - південний схід, 
Агні - південний захід, Баю -
північний захід. 

Санскрит знає надзвичайно ба
гато термінів з ashta, які стосують
ся різноманітних сфер - світо
глядної, релігійної, божественної, 
царської, астральної, епічної, йо
І'ічної, медичної, літературної, ар

хітектурної, скульптурної. Та ос
кільки ім' я Оrотамасад найперше 
пов'язане зі світоглядною, боже
ственною, релігійною і царською 

сферами, то найперше звернемо 
увагу саме на індійські імена з 
компонентом Ашта "8". 

2. Індійські імена з ashta 
"вісім" 

Насамперед, імена з Ашта ма
ють верховні індійські божества -
Брахма, Шіва й ДурІ'а. Особливо 
важливі для нас два останні імені, 
бо вони рясно відбиті в Давній Ук
раїні, причому деякі ще в lV ст. до 
н.е., тобто якраз у скіфські часи. 
Ім'я Аштабгуджа (ashta+bhиja 
"рука") "Босьмирука" має боги
ня-воїтелька, дружина Шіви-Ру

дри (слов. Род), інші імена якої -
Дурrа, Деві, Махадеві, Махеші 
(HN, 40). Бона зображається з 
різноманітною зброєю у восьми чи 
десяти руках, що символізує за-

хист 8 або 10 сторін світу (8 сторін 
світу, верх і низ). Б одній із рук її 
- тризубець, а ще в одній - спис. 
Зображається богиня і дворукою, 
лише зі списом - такі зображення 
властиві якраз Північному При
чорномор'ю, зокрема, на херсо
неських монетах ІІІ-ІІ ст. до н.е. 
Бона богиня-берегиня, поміч
ниця, покровителька й спаситель

ка воїнів, захисниця обложених 
ворогом міст, "мати міст руських" 
і Києва. Бона ж- херсонеськаДі
ва (санскр. Деві "Богиня"), київ
ська Моrооша (санскр. Махеші 
"Велика богиня"), гіперборейська 
Опіда у Геродота, Діва-Обида "Ді
ва-в-короні" й Вогородиця-Пиро

гоща в "Слові", пізніша козацька 
Поrорова. Бона була Матір'ю-Ца
рицею Херсонеса Таврійського 
(літописний Корсунь, нині Сева
стополь), жителі якого ще в ІІІ ст. 
до н.е. клялися оберігати від еллі
нів і варварів шаетри - священні 

книги й звідки в Х ст. прийшло до 
Києва християнство. Саме ім' я 
Дурrадеві "ДурІ'а-богиня" на тере

нах України засвідчене ще в lV ст. 
до н.е., тобто в скіфські часи - тут 
його мала дружина сіндського ца
ря Геrоатея, ім' я якого, до речі, оз
начає "Гекатин" і сходить до імені 
однієї з іпостасей ДурІ'и - Гeroama 
(ІТУ, 89-94). 

Шіва, чоловік ДурІ'и-Деві, має 
два імені - Аштадгара (ashta+ 
dhara "-держець") "Босьмидер
жець" й Аштамурті (ashta+mиrti 
"втілення, подоба, лик") "Восьми-

Степан НАЛИВАЙКО 

26-7-1148 
.чм. ХШІШGR ІППDПrtІП 



ликий" (HN, 40). Шіва втілює 5 
стихій (земля, вода, вогонь, пові
тря, ефір) і сонце, місяць та жер
ця. Ці втілення мають назви Нші
ті.мурті Шіва, Джаль.мурті Шіва, 
Аrні.мурті Рудра, Ваю.мурті Yrpa, 
АІі,аш.мурті Вго.ма, Ядж.ман.мурті 
Пашупаті, Чандра.мурті Махаде
ва, Сур 'я.мурті Ішана. Більшість 
цих імен так чи інакше дотичні до 
України: зокрема, напис ІІІ ст. з 
ім'ям Махадава знайдено в Одесі, 
Рудра тотожний слов'янському 
Роду, Ішана споріднене з іменем 
Гісане вірменської легенди, де йо
го мав батько трьох братів з вір
менської легенди ІІІ ст., яка спів

відноситься з легендою про Кия, 
Щека й Хорива, Yrpa - одне з 
імен Шіви-Рудри (HN, 450), а в 
Києві є історичне урочище Угорсь
Ії,Є, де похований Аскольд, й Угор
сьІі,і ворота, Аrні - Вогонь, а ім' я 
бога вітру Ваю споріднене з укр. 
віяти, Чандра означає "Місяць", а 
на Київщині є річка й село Шан
дра, в українців побутують прізви
ща Шандра, ШандруІі,, Шандров
СЬІі,ий, ШандаровсьІі,ий, Сур'я
Сонце споріднене з укр. Зоря, а ча
сте в перелічених іменах .мурті 
"лик, подоба" сходить до санскр. 
тиrdha "обличчя, голова", спорід
неного з нині дещо звульгаризова

ним укр . .морда. Щодо .мурті відо
ма письменниця, релігієзнавець і 
філософ Олена Блаватська, яка 
народилася в Україні, розповідає 
цікавий випадок. Її спостережли
ва і освічена родичка якось наді-

слала їй листа, де повідомляла, що 

прочитала її статтю про Індію, а 
наприкінці рішуче заявила: як ти 
там собі хочеш, а оте твоє трі.мур
ті не що інше як наше три .морди. 
І Блаватська зауважує, що родич
ка має слушність, бо слово трі
.мурті складають слова трі й .мур

ті, де перше слово зрозуміле й без 
перекладу, а друге в санскриті -
"обличчя, голова, лик". Тобто трі
.мурті означає "три лики, три 
обличчя, три голови", інакше -
"триглав". А трімурті якраз і уособ
лює трьох верховних богів індуїз
му - Брахму, Вішну й Шіву, де 
Брахма- творець, Вішну- захи

сник, а Шіва - руйнівник світу. 
Водночас ця індійська трійця уо
соблює і тризуб, у якому кожне бо
жество має своє вістря. Брахма -
праве, бо уособлює небо, а воно в 
давніх уявленнях - батько, чоло
вік, а чоловіча сторона - права. 
Вішну - охоронець і захисник зе
млі, а земля - мати, жінка, тож 

Вішну уособлює ліве вістря, бо лі
ва сторона - жіноча. Середнє ві
стря в тризубі належить Шіві -
руйнівникові і водночас творцеві 
світу, саме він та його войовнича 
дружина і зображаються з тризу
бом, як і Посейдон. На скіфських 
монетах зображався тризуб, тож 
скіфи знали трі.мурті-триглава

трояна, тобто Брахму, Вішну й 
Шіву, хоча, може, й під трохи ви
дозміненими іменами. Принагідно 
зазначимо, що Шіва в індійській 
міфології - "скоті й бог" і має ім' я 
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Вріш "Бик", тотожне імені Влес, 
що його мав уже слов' ян ський 
"скотій бог". 
На означення бога-творця Ерах

ми, який уособлює в тризубі праве 
(небесне, чоловіче) вістря, засвід

чен о три імені: Аштакарпа ( ashta+ 
karna "вухо") і Ашташравап 
(ashta+shravan "вухо") "Восьми
вух, Восьмислух" і Ашташравас 
(ashta+shravas "слава") "Восьми
слав"; останнє ще може тлумачити
ся "Восьмиславний", інакше "Сві
тославний", "Славний у 8 сторонах 
світу" (HN, 40). Слова вухо, чути, 
слухати, слух і слава (рос. сльlть 
"бути відомим" і пол. slynny "відо
мий") взаємопов'язані, тож імена 
Аштакарпа, Ашташравап та Аш
ташравас можуть тлумачитися і як 
"Восьмивухий, Восьмивух", і як 
"Восьмислухий, Восьмичутий", і 
як "Восьмиславний, Славний у 
восьми сторонах світу". 
Щодо Вішну імен з Ашта нібито 

не засвідчено, але такі імена мають 
персонажі, що так чи інакше при

четні до нього. Наприклад, мудрець 
Аштавакра прокляв небесних ап
сар-русалок за те, що вони насміха
лися з його потворності, і ті мусили 
жити на землі, де стали дружинами 
1\рішни, а 1\рішна- земне втілен
ня Вішну, він приходить на землю 
у критичні хвилини й очищає їі від 
зла й неправди. Ім' я Аштака, то
тожне нашому Вось.мак, Осьмак, 
мав син Мадгаві (доньки царя Ня
ті) і знаменитого мудреця Вішвамі
три. А ім' я Вішва.мітра на теренах 

Степан НАЛИВАЙКО 
26. 

Давньої України знають боспорські 
написи lV ст. до н.е., тобто тоді ж, 
коли тут засвідчується й ім' я Дурrа
деві "Дурrа-богиня". 

"Махабгарата" розповідає, що ца
рівні Мадгаві боги дарували здат
ність бути непорочною і юною, 
скільки б дітей вона не народила. 
Цим скористався мудрець r алава, 
який захотів подарувати своєму 
улюбленому навчителю-Гуру Віт
вамітрі вісімсот біловухих коней. 
Галава прийшов до царя Яяті по
просити таких коней, але в того 
стільки не виявилося й він нато
мість подарував мудрецеві свою 

єдину доньку Мадгаві, сказавши, 
що вона допоможе отримати в ін
ших царів потрібних коней. Гала
ва побував у царів Хар'яшви, Ді
водаси й Ушінари, які дали мудре
цеві по двісті коней, а за це від 
Мадгаві кожен отримав по сину. 
Оскільки ще дві сотні коней не 
вдалося роздобути, то Г алава за
мість них подарував Вішвамітрі 
царівну. Вона і йому народила си
на й повернулася до батьківської 
оселі. Згодом ці четверо її синів 
ревним подвижництвом здобули 
такої слави, що їхнього діда Яяті 
боги забрали на небеса. 

Цар Яяті був і батьком 5 синів, 
найстарший з яких, Яду, започат
кував рід, який за ним став нази
ватися ядави "нащадки Яду", а 
ядави споріднені з літописними 
ятвягами. Саме з ядавів-ятвягів 
походили 1\рішна і його старший 
брат Баладева, авони-земні вті-
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лення Вішну: Баладева - сьоме, а 
Крішна - восьме. Причому обом 
їм властива синьо-жовта символі
ка: Крішна- Чорнобог ( пастуш
ницьке божество) - синюватош
кірий і має жовте вбрання, а Бала
дева-Білобог (землеробське боже
ство) - золотавошкіряй і має синє 
вбрання. Й імена обох рясно від
биті в українських прізвищах і 
назвах (ІТУ, 106-125, 185-212) 
Є і воїнські імена з ashta: Аш

таджіхва (ashta+jihva "язик") 
"Восьмиязикий" та Аштаратха 
(ashta+ratha "колісниця") "Який 
має 8 колісниць". В епосі останнє 
ім'я мав син царя Бгімаратхи 
"Грізної колісниці", який, у свою 
чергу, був батьком царя Діводаси 
й засновника однієї зі шкіл ін
дійської медицини. У "РіІ'веді" 
ім' я Діводаса мав батько знамени
того царя Судаса, який прославив
ся у так званій "битві десятьох ца
рів". А в сучасних українців побу
тує непрозоре для етимологів пріз

вище Судас (і похідне Сдасю/'і), 
яке індійська традиція тлумачить 
"Су-дайний", тобто "Щедро-дай
ний (при пожертвинах)". 
Є також імена з цим компонен

том на означення мудреців: Ашті
/'іа (asht+ika, суфікс) "Восьмак, 
Осьмак" - восьмий син у родині 
мудреця Джараткару. Інша форма 
імені Аштіки - Acmil'>a, через що 
його матір називали й Acmil'>a.мa
ma "Астікова мати". Ім' я Ашта
ва1'>ра (ashta+vakra) "Восьми
крив" мав інший знаменитий му-

дрець, син мудреця Каходи (HN, 
40). Якось, розповідає міф, коли 
його батько навчав своїх учнів, 
його ненароджений син ще в чере
ві матері помітив кілька неточно
стей і поправив батька. Той роз
лютився і спересердя прокляв си
на, через що той згодом народився 

з вісьмома фізичними вадами і от
римав ім'я АштаваІ'іра "Восьми
крив, Восьмипокруч". Потім Ка
хода взяв участь у словесному 

змаганні зі знаменитим мудрецем 

Вандіном, але програв і його вто
пили, бо, за умовою, переможений 
мав піти в царство бога вод Вару
ни (у багатьох сюжетах про "сло
весне змагання" ставкою служить 
життя того, хто програє, а що зма

гання було елементом царського 
обряду на честь бога вод Варуни, 
який здійснювався при воді, то пе

реможеного й приносили йому в 
пожертву). У 12 років Аштавакра 
дізнався про це й домігся права на 
участь у наступному змаганні, 

здолав батькового кривдника і 
відправив у царство Варуни. Че
рез що Кахода ожив, повернувся 
додому, осипав рятівника-сина 

благословеннями, чим зняв свій 
прокльон, і син зцілився, став здо
ровим і вродливим. 
У цьому міфі з "Махабгарати" 

кілька цікавих моментів. По-пер
ше, санскр. vakra споріднене з 
укр. І'>ривий, ви~'>ривлепий, а сан

скритські імена Vakranas і Vakra
pad мають українських родичів -
прізвища Кривопас і Кривопог та 
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Кривоп'ят ( санскр. pada "нога" 
споріднене з укр. п'ята). По-дру
ге, ім' я Вандін у суперника Нахо
ди по словесному двобою означає 
"Славитель, Величальник" і схо
дить до санскритеької дієслівної 
основи vand "славити, прославля
ти, величати", тієї самої, що і в ет
нонімі венеди, семантичному двій

нику етноніма слов 'яни (точніше 
- слав'яни). Вандіни в індійсько
му епосі - розряд воїнів і співців 

водночас, носії епічної традиції, 
невіддільні від воїнського стану. 

Варуна був покровителем во
їнського стану, з ним ототожню

вався цар під час вінчання на 
царство. Йому й відповідали 
скіфський Тагимасад і слов' янсь
кий Дажбог. Давньоцейлонські 
хроніки мовлять, що в саків ( се
редньоазіатських скіфів) прави
тель вважався втіленням бога Ва
руни, що саме ім'я Варуна у них 
прибрало значення "володар, 

правитель, цар", тому саків вва
жають нащадками Варуни (пор. 
русичі, Дажбожі вну-,..и в "Слові"). 
Тож якщо середньоазійські саки 
поклонялися Варуні, то йому по
клонялися і їхні європейські ро
дичі - причорноморські скіфи, 
бо античні автори й сучасні вчені 
вважають їх близькоспоріднени
ми народами. І якщо в середньо
азіатських саків Варуна втілював 
земного царя, то в причорномор

ських скіфів його втілював Таги
масад, в імені якого бачимо те ж 
масад "бог", що і в імені 0-,..тама-

сад. Тагимасад тотожний слов'ян
ському Дажбогу, причому скіф
ське й слов'янське божества то
тожні не лише функціонально, а 
й іменами - перші компоненти в 
них етимологічно тотожні (мають 
спільне походження й однакове 
значення), а другі -тотожні се
мантично. Варуна, Посейдон, Та
гимасад і Дажбог - божества од
ного ряду, Геродот ототожнив Та
гимасада з Посейдоном, а Варуна, 
як і Посейдон, бог морів. Тож Ге
родот порівняв Тагимасада з По
сейдоном не довільно, а виходячи 

з існуючої давньої традиції (ТРС, 
68-81). 

Слід зазначити, що дія більшо
сті міфів і легенд світового фоль
клору, пов'язаних з обрядовим 
"загадуванням і розгадуванням 

загадок", відбувається в просторо
вих рамках, які відбивають арха
їчну модель світу, де "космічну 
вісь" уособлює "світове дерево" бі
ля джерела земних вод. Аштавак
ра взяв участь у змаганні у 12-річ
ному віці, тобто від загибелі його 
батька пройшло 12 років. 3 чого 
можна припустити, що цей царсь
кий ритуал на честь бога Варуни 
здійснювався раз на 12 років. 

Тагимасад і Октамасад дотичні 
до божественної і царської сфер, 
тому логічно припустити, що й 
ім'я 0-,..тамасад пов'язане з вісь
мома богами. А їх, як виявляється, 
у скіфів справді вісім: Табіті, Па
пай, Апі, Гойтосир, Аргимпаса, 
Геракл, Арес і Тагимасад. А коли 
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так, то ім' я о".та.масад цілком мо
же означати "Восьмибог, Восьми
божний", "Який шанує вісьмох 
богів", "Який на землі виконує 
функцію 8 богів", тобто функцію 
захищати 8 сторін світу, землю. 
Земний устрій має за взірець 
устрій небесний (або й навпаки), 
цар - той же бог на землі, тільки 
він через пожертву поєднує світ 

людей і світ богів, Землю і Небо. І 
якщо на небесному рівні храните
лями світу є боги, то на земному 
рівні цю функцію виконують царі, 
вони відповідають за добробут і 
безпеку своєї громади. Як цар бо
гів Індра вважався охоронцем 
восьми сторін неба, так і земний 
цар вважався охоронцем восьми 

сторін землі (санскр. indra озна
чає і "цар"). Отож тлумачення іме
ні скіфського царя о".та.масад як 
"Восьмимудр, Восьмибог, Вось
мибожний" цілком мотивується. 

3. Галицький князь 
Ос.момии і слов'янські 
факти 

Від скіфського імені Q".та.ма
сад у грецькій передачі перекида
ється місток до імені Ос.мо.мисл -
вже слов'янського, яке мав га
лицько-волинський князь. Як .ма
сад В імені 0/'і,mа.масад СХОДИТЬ ДО 
значення "мудрий", так і .мисл в 
імені Ос.мо.мисл теж сходить до 
значення "мудрий", отже, й до 

значення "бог". У такому разі ім'я 
Ос.мо.мисл, як і ім' я о".та.масад, 

означатиме "Восьмимудр, Вось
мибог, Восьмибожний". 

Така категорія, як .мудрість, 
добре відома слов'янам, як і скі
фам, і давнім індійцям. Про що 
свідчать і слова літописця, що по
ляни "мудрі й смислені", і епітет 
київського князя Ярослава- Му
дрий, причому галицький Осмо
.мисл - теж Ярослав, а це ім' я -
слов' янська форма імені ГераІ'іл. І 
Свята Софія, зведена за Ярослава 
Мудрого, має прямий стосунок до 
божественної мудрості, бо грецьке 
софія- "мудрість". Ім'я київсько
го князя Діра, похованого непода
лік від місця, де пізніше звелася 

Софія, може означати Мудрий, бо 
в індійській міфології епітет Дгір 
"Мудрий" має легендарний му
дрець і наставник богів Брихаспа
ті - утілення вищої мудрості. Він 
і легендарний мудрець Шукра 
вважаються творцями науки про 

управління державою, а це- пря
мий обов'язок царів, неодмінною 
рисою яких мала бути мудрість. 
Надто державна. 
Мовою хінді "8" - ath (спорід

нене з англ. eight-eйm), з яким є 
фразеологізми, наприклад, ath
ath ansи rona "у 8 ручаїв лити сльо
зи", ath-ath pahar "по 8 варт" -
цілодобово; ath atharah hona "з 8 
ставати 18" - непокоїтися, триво
житися, athon gath "остаточно за
вершений", досл. "у 8 вузлів", 
athon gath kиmmait "кмітливий, 
спритний", а також "довершений 
шахрай", досл. "який і вісьмом 
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дасть раду", ath jате se bahar 
rahna "нетямитися від гніву", 
досл. "з 8 чаш вихлюпуватися", 
athon pahar chaиsath ghari "одне й 
те саме", досл. "8 варт- 24 годи
ни" (ХРС І, 182). 

Attha (санскр. ashtha) - вісім
ка в картах (укр. восьмах:а, вісьма
х:а, вісімх:а), ath-otar - чотки (ма
ють 108 намистин), ath-kheli -
"примха, вередування, каприз", 
досл. "вісім забаганок"; тут kheli 
первісно "гра, забавка", санскр. 
khelate споріднене з укр. гу.ляти, 
тож kheli означає і гулі, гульх:и, гу
.ляпх:и, веселощі, розваги. Athavati
pathavati, досл. восьмиця-деся
тиця - симуляція (хвороби), 
парне словосполучення, де друге 

слово римується з першим, на зра

зок укр. типди-рипди, ath-vara 
"восьмиденка" і "восьмий день", 
де vara "день" збережене в укр. че
твер "четвертий день" (санскр. 
чатур-еара), пор. санскр. ashta
vara й хінді ath-vara "восьмий 
день". 

Укр. осьмерих:, восьмерих:, вісь
мерих: означує 8 коней чи волів у 
запрягу (Ой ішли воли та в вісь
мерих:у), а також млинові жорна 
радіусом 8 вершків. Осьмірх:а - в 
церковній споруді восьмигранна 
частина перед куполом, осмірпя 

- восьмибічний корпус, восьми
кутне склепіння. Це ж значення 
передають і санскр. ashtakona, 
ashtadala й хінді ath-pahla "вось
микутний, восьмигранний", "вось
микутник, восьмигранник", грец. 

Степан НАЛИВАЙКО 

ох:таедр. Ось.мипа - міра рідини, 
особливо горілки (А Наум у шипох: 
заїхав, випив там осьмипу); у сан
скриті ашта-тала- мірка при ви
готовленніскульптур:висотаскуль
птури має дорівнювати 8-кратному 
розмірові обличчя. Осьмуха (вось
муха, ось.муся) - восьма частина 

чогось (Ях: дві осьмусі, то й чверт
х:а, аях: чотири ось.мусі, то буде пів
хупта). Була старовинна монета в 
чотири копійки - ось.мах: (вісь
мах:), ось.мачох: ( вісь.мачох:), у сучас
ній Індії є слово athanni "8 ан", 
тобто піврупії. Укр. восьмерпя -
дошка після розпилювання колоди 
на 8 частин, восьметих:и - вила на 
вісім ріжків, вісьмипа - восьма 

частина й рослина Еисіит, восьме
рувати - розтинати, розрізати, 
розчленовувати на 8 частин (СУМ 
ІІІ, 7 4). Є український письмен
ник Тодось Ось.мачх:а й річка Ось
мачх:а на Полтавщині, притока 
Ворскли (СГУ, 406). 

КОМЕНТОВАНІ ДОДАТКИ 

І. Найбільш важливі 
санскритські терміни з 
ashta "вісім" 

Привертають увагу числівники 
й спосіб їх творення, близький до 
давньослов'янського: ашта-да
шап (ashta+dashan "10") - 18, 
ашта-вімшат - 28, ашта-тріп
шат - 38, ашта-чатварімшат 
- 48, ашта-папчашат - 58, аш
та-шашті - 68, ашта-саптаті 
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- 78 тощо. По-литовськи 8 
ashtuoni, де помітна спорідненість 
із санскр. ashta "8"; 
ашта-баху (ashta+bahu "рука"), 

досл. "восьмирукий"- восьми
ног; 

ашта-варша (ashta+varsha "рік") 
- восьмирічний; varsha "рік" 
відбите в рос. сверстниІ'і "одно
літок"; 

ашта-відга (ashta+vidha "спосіб, 
різновид") - восьмивидий; 

аштадаса-відья (ashtadasa "18"+ 
vidya "знання, наука") "18 на
ук, 18 знань": 4 веди, 6 веданt, 
пурани, .міманса, ньяя, дгар.ма
шастра, 4 упаведи ( підведи), 
тобто аюрведа, дганурведа, tанд
гарваведа й артхашастра. За 
іншими джерелами, четверту 
упаведу складають стхапатья

веда (архітектура) й шільпа
шастра (знання мистецтв); 

ашта-rава (ashta+gava "корова, 
віл") - череда з 8 корів чи во
шв; 

ашта-rаджа (ashta+gaja "слон") 
- 8 слонів-охоронців сторін 
світу 

aшma-rpaxi-йora ( ashta+grahi 
"планета" +yoga "спілка, зібран
ня, союз") "збір восьми пла
нет". Ноли Марс, Меркурій, Са
турн, Місяць, Сонце, Венера, 
l\ету і Гуру зближуються, це на
зивають "сходження восьми". 
Вважається, що таке зближен
ня стається раз на 800 років і 
збурює світ, а то й призводить 
до війн кровопролиття. У 

"Махабгараті" відбите це астро
номічне явище. Останнє збли
ження цих планет 12 квітня 
(День космонавтики) 1962 року 
зчинило чималий переполох; 

ашта-rуна (ashta+guna "якість, 
чеснота") - 8 якостей, які му
сить мати брахман; 

aшma-дa.tta (ashta+dala "пелюст
ка") - лотос із 8 пелюстками, 
символізує 8 чакр, а в буддизмі 
- добре віщування; 

ашта-дгату (ashta+dhatu "еле
мент, метал") "8 металів": золо
то, срібло, мідь, олово, цинк, 
свинець,залізо,ртуть,зісплаву 
яких роблять статуї божеств; 

ашта-діша (ashta+disha "сторо
на, бік") - 8 сторін світу; 

ашmаІЄа (ashta+ka, суфікс) "вось
миця" - шраддги (тризни), 
здійснювані на 8-й день темної 
половини (два тижні) Місяця у 
місяцях пауша, маr'ха і пха
льr'уна, коли предків вшанову
ють солодощами, м'ясом та ово
чами. Дев'ятий день у ці ж міся
ці називається анвашmаІ'іа ( anu 
"слідом зa"+ashtaka)- на ньо
го теж вшановують предків; 

ашmаІЄа (ashtaka) "восьмиця" -
вірш із 8 строф, книга з 8 розді
лів. "Ріr'веда", вважається, має 
п'ять шкіл (редакцій), у кожної 
з яких свій власний текст і ін
терпретація. Три такі школи іс
нують і досі- ШаІ'іала, ВашІ'іа
ла і ШанІ'іх'яяна, тексти цих 3-х 
шкіл більш-менш однакові, їх 
різнить лише групування гімнів 
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"Ріrведи". Ваш,..ала, зокрема, 
ділить 1 О 17 гімнів пам' ятки на 8 
груп, так звані ашта,..и "вось

миці" - вони містять відповід
но 121, 119, 122, 140, 129, 124, 
116 і 146 гімнів; 

ашта-мрінья (ashta+kariпya "сло
ниха") - 8 слоних-захисниць 
світу; 

ашта-кар.ман (ashta +karmaп 
"дія, вчинок") - 8 обов'язків 
царя; 

ашта-кона (ashta+koпa "кут") -
восьмикутник, синоніми ашта
дала й аштасра. У храмовій ар
хітектурі, особливо в хрестиль
нях - символ відродження до 
вічного життя. 8 - число оно
влення, і 8-бічна форма уявля
лася проміжною між символі
кою квадрата (земне буття) і ко
ла (небо, вічність). У храмах 
купол підтримували 8 колон, 
розміщені у вигляді квадрата -
це означувало 4 напрями й 4 
проміжні точки і було образним 
вираженням всеохопності, ці
локупності, єдиності світу; 

аштакшарі-.мантра ( ashta +ak
shari "буква, склад" +maпtra 
"мантра, молитва") "8-складова 
мантра". Вона звучить ау.м па
.мо параяпая, тобто "аум- при
вітання для Нараяни (Вішну)". 
Священна мантра вішнуїтів 
школи Рамануджі. Ау.м - свя
щенний склад, що уособлює 
трійцю Брахма- Шіва-Вішну, 
тотожне ісламському о.мип, 
християнським а.меп і а.міпь 

Степан НАЛИВАЙКО 

ашта.ма (ashtama) - восьмуш
ка, восьма частина чогось, укр. 

ось.муха, вось.муха, ось.муся; 

ашта-.манtала ( ashta+maпgala 
"щасливий знак") "8 благодат
них знаків". Символізують бла
гополучність під час винятко
вих торжеств, наприклад, при 

коронації царя, частий мис

тецький мотив у скульптурі. 
Перелік цих 8 знаків дають дея
кі ритуальні книги: cinxa "лев", 
врішап "бик", rаджа "слон", ,..а
.мапдалу "жебрацька карнавка" 
або "глечик для води", ча.мара 
або в 'яджапа "віяло", дгваджа 
або вайджаяпті "стяг", турі 
"ріг" чи дупдубгі "барабан", ді
па "світильник". 

8 щасливих атрибутів у буддизмі й 
ламаїзмі: сіта-патра - біла 
парасоля, .матс'я-юr.ма- пара 
рибин, шан,,..ха - мушля, пад
ма - лотос, дгваджа - прапор, 
,..алаша - глек для води, ча,..ра 

- колесо, диск, tpanmxi - нес

кінченний гніт (у світильнику). 
У джайнізмі це: свасти,..а, шрі
ватса (символ у вигляді закру
ченої волосини), папдья-варта 
(кучерик у формі квітки), вард
га-.мапа,..а (ваза), бгадрасапа 
(трон), ,..аласа (глек), .матс'я
юt.ма (дві рибини), дарпапа 
(дзеркало); ашта-.мапrала та
кож - назва коня з білими мор
дою, хвостом, гривою, грудьми 

й копитами; 
ашта-.матарас (ashta+mataras 

"матері") "8 матерів". 8 богинь-
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матерів або шat>mi (уособлень 
жіночої творчої енергії), імена 
їх у різних списках варіюються. 

Із них два варіанти такі: 
а) /пдрапі, Вайшпаві, Шапта 
(або Ча.мупда), Брах.мапі, Кау
.марі, Hapacinxi (або Чапдіt>а), 
Варахі та Махешварі; 
б) Раудрі, Вайшпаві, Брах.мі, 
Ку.марі, Варахі, Hapacinxi, Ча
.мупда й Махепдрі. 
У ламаїзмі 8 матерів такі: 

Ласья, Мала, tima, Нрітья, Пуш
па, Дгупа, Діпа, tапдга, у джай
нізмі - Брах.мапі, Махешварі, 
Кау.марі, Вайшпаві, Варахі, /н,
драпі, Ча.мупда, Тріпура; 
ашта.м,і (ashtami) - 8-е число 

темної або світлої половини мі
сяця; 

ашта-.мурті (ashta+murti "образ, 
подоба") "8 мурті-подоб-обра
зів". 8 форм (утілень) Шіви: 
прітхві "земля", джала "вода", 
arni "вогонь", ваю "вітер", аt>а
ша "повітряний простір", яджа
.мапа "жертвувач", чапдра "мі
сяць", сур 'я "сонце". Іноді для 
всіх цих форм даються спе
ціальні імена: Сарва, Бгава, Ру
дра, Yrpa, Бгі.ма, Пашупаті, 
Махадева, Ішапа, які виявля
ють дотичність і до України та 
давньоукраїнських реалій; 

аштапт'а (ashta+anga "частина") 
"8 частин, 8 членів". 8 частин ті
ла, якими слід торкнутися землі 
в поклоні, виказуючи глибоку 
шанобу божеству чи Гуру: обидві 
руки й ступні, коліна, груди, лоб. 
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Aшmanra також - медична наука, 
яку складають 8 її складових: 
шалья-виймання наконечни
ків стріл та інших чужорідних 
предметів, шалаt> 'я - лікуван
ня хвороб вище шиї, t>aя-чir.;im

ca - лікування хвороб усього 
тіла, бгута-відья - лікування 
недуг, спричинених злими ду

хами, порчею, нечистою силою, 

t>ау.мара-бгрітья - лікування 
дитячих хвороб, araдa-manmpa 
- лікування від отрути, отру

єнь і зміїних укусів, расаяпа
таптра - підтримування хо

рошого здоров' я, ваджіt>арапа
таптра; 

аштапrа-йоrа (ashta+anga "ча
стина" +yoga "йога") "8-членна 
йоГа, 8-ступенева йога". Йоrа, 
за Патанджалі, це "контроль 
над ментальними етапами", що 
досягається через 8 етапів, роз
битих на дві групи: 5 зовнішніх 
(я.ма, пія.ма, acana, прапая.ма, 
пратьяхара) і 3 внутрішніх 
( дгарапа, дг 'япа, са.мадгі). Са
ме слово yoga означає "приєд
нання, прилучення", а санскр. 
su-yoga споріднене з укр. союз; 

ашта-пада (ashta+pada "нога", 
тотожне укр. п'ята) -восьми
ніг, восьмип' ят; міфічна вось
минога тварина шарабга, а та
кож павук; 

ашта-паді (ashta+padi "рядок") 
- восьмивірш, вірш на 8 ряд
ків; 

aшma-na.rta (ashta+pala "охоро
нець") "8 охоронців". 8 богів-
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охоронців 8 сторін світу; 
санскр. pala "захисник, охоро
нець, воїн, цар" відбите в скіф
ських етнонімі, імені й назві па
ли, Палак, Палакій, слов'янсь
ких етнонімах по.ляни і по.ляки, 
князівських (воїнських) іменах 
Святополк і Ярополк, військо
вих термінах полк, полковник, 
полководець; 

ашта-паша (ashta+pasha "путо, 
узи") "8 пут", якими, за буддиз
мом, сплутана людина: rxpina 
"каяття, жаль", ладжа "сором", 
бгая "страх", шапка "неспокій, 
тривога", джутупса "відраза", 
кула "сім'я", шіла "добра вда
ча", джаті "походження"; 

ашта-прадган (ashta+pradhaп 
"ватажок, керівник") "8 ватаж
ків". Рада з 8 міністрів при уря
ді Шіваджі - засновника ма
ратхської держави; 

ашта-прахар (ashta+prahar "вар
та") "8 варт". Доба, тобто 24 го
дини; одна варта - 3 години; 

ашта-раса (ashta+rasa) "8 рас" 
- див. ашта-раса-шрая; 

ашта-раса-шрая (ashta+rasa "від
чуття, переживання, емоція" 
+shraya "основа") "8-настроє
вий", "базований на 8 душе
вних настроях-расах". Раса -
поетичне (піднесене) пережи
вання-емоція в теорії поезії і 

драми; рас налічується 8 або 10: 
любов, героїзм, відраза, гнів, 
радість, страх, жалість-співчут
тя, подив, вмиротворення 

батьківська любов; 

Стеnан НАЛИВАЙКО 

ашта-ратна (ashta+ratпa "кош
товність") "8 коштовностей"; 

ашта-сіддгі (ashta+siddhi "здат
ність, властивість") "8 здатно
стей". 8 надлюдських здатно
стей, яких прагне досягти йог: 
ані.ма - стати невидимим, лат'-

хі.ма - стати невагомим, прап

ті - доторкатися до Місяця, 
прака.м 'я - поринати в землю, 
як у воду, .махі.ма- збільшува-
тися до велетенських розмірів, 
ішітва й вашітва - мати коп
троль над тваринами, рослина-

ми й речами, ка.мавасаїта -
приборкати бажання; 

ашта-шма (ashta+shila "засада, 
принцип") "8 засад". 8 основ
них правил поведінки буддійсь
кого ченця: не вбивати живих 
істот, не красти, не перелюб-
ствувати, не казати неправди, 

не пити хмільних напоїв, не 
споживати їжі неналежної по-
ри, не споглядати танців і роз
ваг, не надягати прикрас, він-
ків, гірлянд, не спати на роз

кішному ложі. Домогосподар 
має дотримуватися цих припи-

сів у дні упосатхи - посту; 
ашта-тала (ashta+tala "мірка, 

долоня, п'ядь") "8 п'ядей". Різ
новид мірки при виготовленні 
скульптур: висота скульптури 

має дорівнювати 8-кратному 
розмірові обличчя (санскр. tala 
споріднене з укр. долоня); 

джан.маштамі Uапта "народ
ження" +ashtaтi "8-й день") -
свято на честь народження 
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Rрішни, відзначається 8-го дня 
темної половини місяця бгадон 
(серпень-вересень); 

ашта-чхапа (ashta+chhapa "від
биток, карб") "8 карбів". 8 се
редньовічних поетів, які мовою 
хінді писали високохудожні 
вірші й пісні про Вішну й Rріш
ну: Сурдас, Ку.мбгандас, Пар.ма
нанддас, Крішнадас, Нанддас, 
Чатурбгудждас, tовіндсва.мі і 
Чхітасва.мі (СРС, 83; SED, 67; 
Dl, І, 134-139). 

11. Санскр. ashta "8" у 
назвах трактатів, 
праць, збірників 

''Аштадг'яї" (ashta+adhyaya "кни
га") "Восьмикнижжя" - назва 
знаменитої санскритеької гра
матики, яка стала взірцем для 
всіх наступних санскритських 
граматик. Має 8 книг, у кожній 
- 4 розділи, кожен розділ мі
стить сутри або афористичні 
правила, яких загалом 3996. 
Автор "Аштадг'яї" - Паніні, 
уславлений граматик і мовоз

навець, жив у lV-III ст. до н.е.; 
"Аштавіпшаті-таттва" 

(ashta-vinshati "28" +tattva "сут
ність") "28 сутностей". Збірник, 
який складають 28 праць з пи
тань цивільного права та обря
дової практики, автор - Раrху
нандан; 

''Аштанrа-сапт'раха" ( ashta+an
ga "частина, розділ" +sangraha 
"збірник") "8-частинний збір-
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ник" - медичний трактат з аюр
веди, створений між VII-X ст., 
автор - Ваrбгата І. Цей трак
тат, сукупно з трактатами Чара
ки й Сушрути, вважаються 
трьома класичними працями з 

індійської медицини; 

"Аштанrа-хрідая-са.мхіта" 
(ashtaanga+hridaya "серце"+ 
samhita "зібрання") -трактат з 
аюрведи, приписується Ваrбга
ті 11, хоча дехто вважає автором 
Ваrбгату І. Уривки з нього ци
тує арабський медичний трак
тат "1\ітаб-аль-фіхріст" (ІХ ст.); 

"Ашта-сахасріка-праджпя-па
ра.міта" (ashta+sahasrika "ти
сяча" +prajnya "запитання" +pa
ramita "відповідь") "Вісім ти-

• • о u" 

сяч запитань 1 вщповщеи . 
Найдавніший буддійський твір, 
містить діалоги між Буддою і 
його учнями. Ця розлога праця 
має 32 розділи й 8 тисяч шлок 
(ш.лоІ'і:а - два рядки, пор. рос. 

слог); 
"А шт а- ша б да- джатака" 

(ashta+shabda "слово, голос"+ 
jataka "оповідь") "Джатака про 
8 голосів" - оповідь з життя 
Будди. Колись у Баранасі (Бе
наресі) правив цар Брахмадат
та, і саме тоді бодгісатва (май
бутній Будда) народився в ро
дині заможного брахмана і 
якось відпочивав у царському 
саду. Вночі цар почув вісім 
стривожених голосів, що їх ви
давали птахи й тварини. Зане
покоєний, цар уранці зібрав 
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учених брахманів: поясніть, мо
вляв, що це може означати. Ті 
почали запевняти, що це пога

ний знак і необхідні щедрі жер
твоприносини. Почалися приго
тування до нього, а невдовзі до 

брахмана-розпорядника прий
шов юнак і запитав, навіщо 
скрізь виловлюють птахів і зві

рів. Той у передчутті щедрих да

рунків від царя відповів, що та
кий царський наказ. Тоді юнак 
пішов шукати мудрої людини, 
яка б переконала царя, що він 
чинить хибно. У царському саду 
він помітив бодгісатву, той ви
слухав юнака, а тоді сам пішов 

до царя. Де пояснив, що нічні 
голоси не віщують йому нічого 
поганого - птахи й тварини 

просто передчули небезпеку для 
себе й зчинили гармидер (DI, І, 

135, 137' 139). 
Таким чином, ashta відбите в 

сферах: 
- світоглядній: ашта-tаджа й 

ашта-r;,аріпья - 8 слонів-охо
ронців і 8 слоних-охоронниць 8 
сторін світу; 

- релігійній: aшmar;,a - назва 
групи шраддг-тризн на честь 

предків, aшma-tyna - 8 яко
стей, які мусить мати брахман, 
ашта-дгату - 8 металів, зі 
сплаву яких робляться статуї 
божеств, аштаr;,шарі-.маптра 
- 8-складова мантра-молитва, 
аштапт'а - 8 частин тіла, яки
ми слід торкатися землі, аби ви
казати шанобу божеству, аш-

та-ші.яа - 8 основних правил 
буддійського ченця, ашта-паша 
- 8 пут, які зв'язують людину, 
"Аштавіпшаті-таттва" "28 
сутностей" - збірник з обрядо
вої практики, ''Ашта-сахасріr;,а
праджпя-пара.міта" - найдав
ніший буддійський збірник діа
логів Будди та його учнів, ''Аш
та-шабда-джатаr;,а" - опо
відь з життя Будди; 

-божественній: ашта-.матарас 
- 8 богинь-матерів, ашта-.мур-
ті - 8 утілень Шіви, ашта-па
ла - 8 богів-охоронців 8-ми 
сторін світу, джап.машта.мі -
свято народження Крішни, іме
на Аштабгуджа -:-- богиня-вої
телька Дурrа, Аштадгара і Аш
та.мурті - Шіва, Аштаr;,арпа, 

Ашташравап та Ашташравас 
- Брахма, Аштапада - гора в 
Гімалаях, міфічна обитель Ші
ви; 

-царській: ашта-r;,ар.мап - 8 
обов' язків царя, ashta-mangala 
- 8 благодатних предметів при 
коронації царя, ашта-прадгап 

- царська рада з 8-х міністрів; 
- астральюи: aшma-tpaxi-йota 

"союз 8 планет", ашта.мі- 8-ме 
число темної або світлої поло
вини місяця; 

- епічній: аштадаса-відья - 18 
наук, aшmar;,a- розділ у "Ріr
веді", ашта-пада - міфічна 
восьминога тварина шарабга, 
імена Аштаваr;,ра, Аштаджіх
ва, Аштаратха, Aшmar;,a, Aш
mir;,a; 
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- йоrічній: аштапtа-йоtа - 8 
ступенів йоГи, ашта-сіддгі - 8 
надлюдських здатностей, яких 

прагне досягти йоr; 
- архітектурній: ашта-~еопа, аш

та-дала - восьмикутник, ча

стий у храмовій архітектурі, 
ашта-тала - мірка при виго

товленні скульптур; 

-літературній: ашта-раса - 8 
душевних настроїв, основа по
етичного чи драматичного тво

ру, ашта-паді - вірш на 8 
рядків, ашта~еа - вірш із 8 
строф, "Аштадг'яї" "Восьмик
нижжя" - знаменита санс
критська граматика Паніні, 
ашта-чхапа - 8 середньовіч-

розділ 11 

них поетів, що оспівували Віш
ну й 1\рішну; 

- медичній: aшmanta "8 розділів 
медицини", "Aшmanta-cantpa
xa" та "Аштапtа-хрідая-са.мхі-

" . та - медичНІ трактати з аюр-

веди. 

Ці факти засвідчують винятко
ву роль вісімки в давніх уявлен
нях, що відбилося насамперед в 
терміно- й іменотворенні. Є всі 
підстави вважати, що таку ж роль 

вісімка відігравала в уявленнях 

скіфів та слов'ян, надто українців 
-факти підтверджують це. А "Ве
лесова книга" (ІХ ст.) у збірний 
етнонім ~еравепці-у~ераїпці найпер
ше зараховує скіфів. 

скіфська індоаріка 
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ЦАР АР'ЯПІТ, ЦАРЕВИЧ ОРІК І ЦАРИЦЯ ОПОИЯ 

1. Ар'япіт 

Геродот у своїй "Історії" опові
дає про скіфського царя Ар'япіта, 

якого підступно вбив Спарrапіт, 
цар агатирсів. Ар'япіт мав дві дру
жини: скіф' ян ку Опойю, від якої 
був син Орік, та істріянку-гречан
ку, імені якої не названо і від якої 
був син Скіл. Саме Скілові по 
смерті батька дісталися царський 
престол і його дружина-скіф'янка 
Опойя разом із сином Оріком. Ма
ти-гречанка змалку привчила Скі
ла до еллінської мови й грамоти, 

тож коли він навіть став царем, він 
більше схилявся до еллінських, а 
не скіфських звичаїв. 3а що вреш
ті-решт і наклав життям, а царем 
став його брат Октамасад. 
Таким чином, ім' я скіфського 

царя Ар'япіт містить компонент 
Ар 'я, що засвідчує: високостатус
ний термін arya знали й скіфи, він 
був у них таким же поширеним, як 
і в індійців та іранців. Означені 
народи називали себе аріями, але 
цей термін, наголошують індійсь
кі дослідники, у санскриті означає 

"благородний, шляхетний, пра
ведний, доблесний, мужній", "від
даний, дружній", а ще "добродій, 
пан". У ведійській і поведійській 
літературі він ніколи не вживався 
в етнічному чи лінгвістичному ро-
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зумінні, а лише в соціальному, оз
начуючи представників трьох сус

пільних станів - брахманів, 
кшатріїв і вайш'їв, тобто священ
нослужителів, воїнів і землеробів, 
які через спеціальне посвячення 
мовби народжувалися вдруге, то
му й називались і двіджа "двічіна
роджені". Саме ці три верстви й 
охоплювало збірне поняття арії, 
яке стало сприйматися як "благо
родні, достойні, праведні, наділені 
всіма чеснотами". Буддійська па
м'ятка "Ашвалаяна-сутра" пише, 
що в країні явапів (іонійців, гре
ків) було дві соціальні верстви -
арії і даси, тобто благородні й віль
ні та підлеглі й залежні. У джай
нських пам' ятках арії ті, хто про
вадить чеснотливе, праведне жит

тя, дотримується звичаїв і здій
снює належні пожертвини. 

Індійський вчений В. С. Пат
хак, який дослідив семантику сло

ва arya, дійшов висновку, що ко
рінь ar- у різних словосполучен

нях і складних словах творить се
рію логічних і генетично пов'яза
них понять, які засвідчують їх по
ступовий розвиток по ланцюжку 
орати-плуг-сіяч-творець-госпо

дар-твірна сила-відвернення зла

захист (ДИ, 129-134). У такому 
разі виходить, що арії первісно 
мало значення орачі, землероби, 
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сіячі, плужнш;,и, плугатарі, тобто 
цей термін відбиває землеробсь
кий характер людності, якому й 
завдячує своїм постанням. На 
скіфському й слов'янському Грун
ті через окання, властиве як дея

ким індійським, так і деяким 
слов'янським мовам, він прибрав 
форми орії. Що скіфам теж було 
властиве таке явище, засвідчують 
ті ж імена Опойя та Орі,. у дружи
ни й сина Ар' япіта, індійська фор
ма яких - Апайя (Апія) і Ар 'я,.. А 
орії, в свою чергу, сходить до осно

ви ор "орати", звідки й орач, ора
тай, ратай тощо. Тоді й популяр
на нині назва Оратапія - сино
нім до назвиАріапа-Оріапа "!\раї
на аріїв-оратаїв". 

Термін arya вважається самона
звою давніх індоіранських (арій
ських) племен, які наприкінці ІІ 
- на початку І тис. до н.е. зайняли 
рівнини Північної Індії й Іранське 
нагір'я, він засвідчений у найдав
нішій пам' ятці індійців - "Ріrве
ді" (склалася в середині 11 тис. до 
н.е.) і в давніх іранських пам' ят
ках - "Авесті" й давньоперських 
паписах ( ariya, airya). Назви 
Ар'яварта, Ар'ядеша на означен
ня Давньої Індії, lpan та Ірлапдія і 
пов' язуються з цим терміном і тлу
мачаться як "Нраїна аріїв, благо
родних", "Праведна, Доброчесна, 
Істинна, Справжня країна". 
Цей же термін дослідники вба

чають в етнонімі арізапти ( алазо
пи, алізопи), який тлумачать 
"арійське плем'я" (іран. arya+zan-

tu "плем'я") -таку назву має од
не з шести мідійських племен у 
Геродота. А ще - в етнонімі aryas
pai - племені чи народності в ни
жній течії ріки Гільменд ( суч. Аф
ганістан), назву якої споріднюють 
зі слов' ян ським гідронімом Іль
.мепь. Етнонім aryaspai тлумачать 
як "(плем'я) наділене арійськими 
кіньми" (від arya+aspa "кінь"). 
Індійський іменник знає ім' я 
Ар 'яшва, яке мав цар Сонячної ди
настії і яке теж складають arya+ 
ashva "кінь", проте воно тлума
читься "Доблеснокінний", "Непе
ревершенокінний". 
У давніх іранців та індійців ба

гато імен з компонентом arya. Де
які з них називає ще Геродот у V 
ст. до н.е.: Ар 'япт - скіфський 
цар, Ар 'я.мард - син перського 
царя Дарія, Ар'яз (очевидно, 
Ар'яджа "Народжений серед арі
їв-благородних", "Син аріїв"). Ін
ші джерела подають імена Ар 'яр
ша, Ар 'ябарзап тощо. Чимало дав
ньоіранських імен з arya фіксують 
еламські таблички з Персеполя. 
Деякі з них пробував тлумачити 
ще М.Фасмер:Ар'яптас (зд.-іран. 
arya+vant) "Арійський", де vant, 
очевидно, суфікс, який у санскри
ті творить прикметники від імен
ників, Ар'ярата (з д.-іран. 
arya+ratha "колісниця"), тобто 
"Арійська колісниця", Аріфарп (з 
д.-іран. arya+farna "слава, хвала") 
"Арійська слава-хвала", "Слава 
аріїв". У цей же ряд Фасмер ста
вить ім' я Але,.сартос, нібито з 
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arya+hshatra "носій арійського 
хсарта", де hshatra "сила, влада" 
означує воїнський стан. Ставить 
він сюди і назву скіфського ( сар
матського) племені алани (з агуа
па "арійський; арієць"), назву 

сарматських племен аланорси 

( alaп+ors "білий"), тобто "білі 
алани, білі арії" і ро-,..солани (rohs 
"світлий" +аlап), тобто знову-таки 
"світлі або білі алани-арії" (ДЯ, 
280-281). 

Ім' я Ар 'япіт Фасмер тлумачить 
"Який має арійський лик, подобу 
(прикрасу)". Іраніст В.І.Абаєв 
розкладає ім' я на arya+paisa і тлу
мачить "Наділений арійськими 
кіньми" (ДЯ, 11). Давньоперське 
Ар 'ярамна він тлумачать "Який 
володіє мирними арійцями". Що 
викликає численні запитання, які 
лишаються без відповіді: що це за 
мирні арійці і чи були якісь не
мирні арійці, чим викликана така 
класифікація тощо. Ім' я Ар 'яра
ман (arya+ramaп) пояснюють як 
"Той, що приносить арійцям спо
кій" - таке ім' я мав предок персь
кого царя Дарія І, хоча в індійців 
воно тлумачиться "Радість-Утіха
Розрада благородних (аріїв)". В 
імені Ар'ябігна, що його мав син 
Дарія І, дослідники виділяють 
компоненти arya+bigna, але bigna 
вважають етимологічно неясним. 
Ім' я Ар 'яспіс у батька Атосси, дру
жини Ripa, який загинув у битві з 
масагетами, зводять до arya+aspa 
й тлумачать "Наділений арійськи-. " . 
ми юньми , хоча воно насправдІ 
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відповідає імені Ар 'япіт. Імена 
Ар 'япіт і Ар 'япіс тотожні, як то
тожні імена Спаргапіт і Спарга
піс, які вже розглядалися. 

Вразливі місця мають і інші до
теперішні етимології. Етноніми 
аланорси й ро-,..солани насправді -
два різновиди однієї олемінної 
назви, просто компоненти в ній 
поміняні місцями. Таке явище не
поодиноке в етнонімах та іменах, 
наприклад, таврос-,..іфи й с-,..іфо
таври, Мирослав і Славомир, Дра
гомир і Милодраг, Радомир і Мило
рад. Інша заувага щодо етнонімів 
аланорси й ро-,..солани та, що в них 

компоненти виділені правильно, 
але тлумачаться хибно, бо ors
rohs-ros - це "бик, тур" або при
наймні "білий бик", а не лише "б і
лий, світлий". Може, дещо неспо
дівано й незвично, але й аlап 
"бик" (пор. осет. gal "бик, віл", н.
перс. kal "бик, буйвіл") - почат
кова приголосна в слові зникла 
(СИФ, 201). Тобто первісна форма 
етноніма - галани "бичичі, тури

чі" (gal+an), де -ап показник мно
жини, поширений і в слов' янсь
ких мовах: пол-ян-и, сівер-ян-и, 

древл-ян-и, буж-ан-и, -,..и-ян-и, 

гал-ич-ан-и (тут те ж gal "бик, 
") тур , вол-ин-ян-и, сел-ян-и, проч-

ан-и, -,..ра-ян-и. Це ж саме і з етно
німом аланорси: (г)ал-ан+орс-и, 
де гал і оре (рус) "бик, тур". Тож 
аланорси - подвоєний етнонім, 
алани+орси, де алани й аорси-ор
си-руси означає "бичичі, туричі". 
Те саме стосується і етноніма ро-,..-
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солани - він етимологічний двій

ник етноніма аланорси і має те са
ме походження і значення. А ала
норси й рок,солани, в свою чергу, 

семантичні двійники назв ск,іфо
таври й тавроск,іфи. 
Може видатися дивним, що ет

нонім складають два компоненти з 
однаковим значенням. Та є чимало 
прикладів, коли й слова на озна
чення биків-турів містять два ком
поненти і обидва означають "бик" 
(до речі, й ужите тут слово обидва 
має два компоненти з однаковим 

значенням- два). Скажімо, слово 
буйвіл (буй+віл), де буй і віл озна
чають "бик". Слово буйвіл має фор
му і з переставленями компонента
ми - волобуй (віл+буй), відбите в 
українських прізвищах Волобуй, 
Волобуєв, Волобуєнк,о. Два елемен
ти із значенням "бик" мають епі
тети буйтур ( буй+тур) і яр тур 
(яр+тур), якими в "Слові" наділе
ні князі, що виявили вищу воїнсь
ку доблесть. Ці два епітети у 
слов'ян стали й іменами, вони теж 
структуруються як бик,+бик,, при
чому яртур деякі дослідники ціл-

u ' о ' 
ком сериозно пов язують з 1м ям 

знаменитого короля Артура. А 
буйтур, форма якого з переставле
ними компонентами - турбуй, 
відбите в українських назвах Тур
баї (з Турбуї) і Трубіж. Санскрит
ське ім' я Govrish (go+vrish) теж 
має два компоненти із значенням 
"бик" - з ним можуть спорідню
ватися українські прізвища Га
вриш, Гавриш. У памірському dyr-
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иhsh обидва компоненти теж озна
чають "тур-бик". 
Що ж до орс-рос-рохс, урс-рус

рухс, то вони якраз і споріднені з 
санскр. (v)rish (початкове v може 
випадати), наявним в імені Go
vrish. 3 ними споріднене іран. rиs 
"бик", наявне в імені героя ірансь
кого епосу Руста.м (rиs+taт), де 
tат - вищий ступінь порівняння. 
Ім'я Руста.м означає "Найяріший 
(бик)", дослівно "Найбичіший". 
Іншими словами, "Наймогутніший 
богатир, Найславетніший герой", 
бо порівняння воїна, богатиря з би
ком-туром - звичайне явище в 
епосах багатьох народів, серед них 
і українського. Поняття бик,-тур, 
буй-тур, яр-тур і богатир, .могут

ній воїн, доблесний герой в епічних 
творах взаємозамінні. Що й бачимо 
у "Слові". І слово богатир (іран. 
бахадур) споріднене з буйтур. 

Тож первісна форма етноніма 
рок,солани мала бути рус+алани, 
рос-алани, яке означає "могутньо
бичичі, могутньотуричі". Зазначи
мо, що є санскритська дієслівна 
основа raksh "захищати, охороня
ти, берегти", від якої похідне rak
shak "захисник, охоронець, воїн". 
Та оскільки поняття доблесний во
їн і бик,-тур у певних контекстах 

(зокрема, в епічних творах) рів
нозначні й взаємозамінні, то й ет

нонім рок,солани можна тлумачити 
і як "захисники-турячі" або "вої
ни-бичичі". 

Термін arya відбитий в Індії на 
різних рівнях. Як згадувалося, 

Ч1В. скіфська індааріка 



Давня Індія називалася Ар 'явар
та і Ар 'ядеша - назви ці тлум а
чать як "Арійська країна", тобто 
"Праведна, Істинна, Доброчесна, 
Справжня країна". Тлумачать їх і 
як "Країна благородних, правед
них, доблесних людей (аріїв)", ос
кільки термін arya має ці й деякі 
інші високі значення. Назву Ар 'я
мані мала Ямуна - одна з 7 свя
щенних річок Індії, на берегах 
якої минуло дитинство Крішни та 
його старшого брата Баларами
Баладеви-Балаві ри. Відомі трак
тати з математики й астрономії ма
ють назви "Ар 'я-бгатія" й "Ар 'я

сіддганта", автори їх - видатні 
вчені V іХ ст. з однаковим прізви
щем Ар 'ябгата, на честь яких пер
ший індійський супутник землі 
названо "Ар' ябгата". Збірник 700 
еротичних стансів має назву 
"Ар'я-саптасаті" (автор Говард
гана, ХІІ ст.). Будда називав своє 
вчення ар 'я-сатья "благородна іс
тина" ( санскр. satya споріднене з 
укр. суть), arya присутнє у ва
жливих буддійських термінах 
ар'я-чатур-сатья "чотири благо
родні істини" й ар'я-аштанtіІ'іа
.марtа "благородний восьмерич-

u " нии шлях . 
Ведійська людність зверталася 

ОДИН ДО ОДНОГО ар 'я, ЩО відповідає 
нинішньому шанобливому звер
танню шановний, добродію, пане. 
Щодо жінки arya означало "благо
родна, пані", а жінки називали 
своїх чоловіків arya-putra "благо
родний, достойний син", "син 
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арія". В українців побутують пріз
вища Путра, Путря, Путро, Пу
траІ'і, ПутриІ'і, ПутренІ'іо, Путри
ченІ'іо, на Київщині є село Путрів
І'іа, а на Закарпатті - річка Л утре
да. Буддійські жіночі божества ча
сто мають приставку Ар'я "Благо
родна, Вельмишановна, Високодо
стойна", наприклад, Ар 'я- Тара 
"Благородна Тара". 

Багато є давньоіндійських імен 
з arya, як чоловічих, так і жіно
чих, деякі з них повністю відпові

дають давньоіранським, що свід
чить про колишні спільні пережи
вання і в іменотворенні. Відомих 
буддійських філософів звали 
Ар'яшура "Арійський герой" й 
Ар'ядева "Божество аріїв". Ар'я.м
ба "Арійська мати, Мати благород
них" звали матір Шанкарачар'ї, 
відомого релігійного реформатора, 
який, за традиційним датуванням, 
жив уІІ ст. до н.е., тобто ще в скіф
ські часи. 

Входить компонент Ар 'я і в іме
на богів, зокрема, Ар'яІ'іі - ім'я 
богині-воїтельки ДурІ'и, Ар'я.ман 
- високошановане ведійське бо
жество, пов' язане з весільним об
рядом, покровитель подружнього 

й родинного життя, яке уособлює 
честь, гідність, шляхетність і має 
іранські паралелі. Крішна в 
"БгаІ'авадІ'іті" каже про себе: "Се
ред людей я -Ар 'я.ман". Ар 'я.ман
дайвата "Належне (богові) Ар'я
ману" - назва пактатри (місяч
ного сузір'я). Назва Ар'я.ман
пантха "Ар' ямапів Шлях" у дав-



ніх пам' ятках означує Молочний 
Шлях, де санскр. paпtha й хінді 
path споріднені з укр. путь, путі
вець та англ. path "дорога, стежка". 
Таким чином, ім' я скіфського 

царя Ар 'япіт знаходить індійсь
кий відповідник - Ар 'я паті 
(arya+pati "владика"), яке озна
чає "Владика аріїв", "Цар благо
родних", де санскр. pati спорідне
не з латне. pats, рос. батя, укр. 
бать1>о. Воно стає в один ряд з ін
шими скіфськими царськими іме
нами, які містять компонент pit, то
тожний індійському pati - Спарга
піт, С1>олопіт, Агапіт. 

2. Opin 

У царя Ар'япіта від дружини
скіф' янки був син Ор і~'>, ім' я якого 
можна співвіднести з індоірансь
ким ім'ям Ар'я,.. (санскр. Aryaka). 
Воно, зокрема, фіксується в ассі
рійських текстах іще VII ст. до н.е. 
як Ару1>1>а (іран. Ар'я1>а) - його 
мав, зокрема, старший син мі
дійського царя Ripa І, якого, за до
кументами, Нір послав до ассі
рійського царя Ашшурбаніпала 
разом із даниною. Давні джерела 
знають етнонім aryakai "ар'яки" 

u • ' - ного мало осше плем я чи на-

родність у низів' ях Сирдар'ї. Ет
ноніми arii та аlапі у грецьких і 
латинських джерелах на означен

ня скіфо-сарматських племен теж 
тлумачаться як "арії, арійці". 
Страбон відносив до арійців пер
сів, мідійців, бактрійців і согдів-
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согдійців: вони, за його словами, 
розмовляли майже однією мовою 
(ДЯ, 10-11). Тому прикметно, що 
"Велесова книга" відносить до ко
ровичів-кравенців-українців суг
дейців-сурожців, про давню сто

лицю яких у Криму - Сурож-Суг
дею чимало пише ця ж пам' ятка. 
Візантійські джерела знають 
слов'янське плем'я сагудати, яке 
в ІХ ст. брало участь в облозі Фес
салонік (Салонік). 
В індійській міфології ім' я 

Ар'я1>і "Арійська, Високошанова
на, Благородна, Доблесна" має бо
гиня-воїтелька Дурrа (HN, 37), 
дружина бога Шіви (обоє зобра
жаються з тризубцями), котра в 
Давній Україні, як і в Давній Ін
дії, виступає під іменами Діва-Деві 
"Богиня", Махеші-Мо1>оша "Ве
лика богиня" і ДурГадеві "Дурrа
богиня". Останнє ім'я писемно за
фіксоване в Давній Україні ще в 
lV ст. до н.е., його мала тут дружи
на сіндського царя. Діві-Деві по
клонялися легендарні й войовничі 
амазонки, назва яких містить ат
та "мати", а це в санскриті- ще 
одне означення Дурrи. Тобто а.ма
зоnІ'>и - "народжені (богинею) 
Аммою-Матір'ю", "доньки (боги
ні) Амми-Матері". Діва-Деві була 
верховною богинею у загадкових 
таврів, покровителькою і захисни
цею їхньої столиці - Херсонеса 
Таврійського, літописного Корсу
ня, звідки великий київський 
князь Володимир уХ столітті при
ніс християнство до Києва, ма-
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тір'ю якого і всіх міст руських бу
ла вона ж, але під іменем МоІ'іоша
Махеші "Велика богиня". Діа-Де
ві зображалася в короні, яка обри
сами нагадувала зубчасті фортечні 
мури, тому іще називалася Деві
Апіда "Діва-Корона" або "Діва-в
короні", де санскр. apida - "коро
на". Це давнє ім'я богині-воївниці 
зберегло для нас "Слово о полку 
Ігоревім", хоч у дещо трансформо
ваному вигляді -Діва-Обида, над 
витлумаченням якого й досі лама
ють списи вітчизняні й зарубіжні 
дослідники. Пам' ять про Діву-Де
ві й досі зберігають численні "ді
вині" й "дівочі" назви по всій Ук
раїні, як, до речі, й по всій Сло
в'янщині. 
В індійському епосі ім' я Ар 'яІ'іа 

має змій-наr'а, який урятував жит
тя одному з героїв "Махабгарати" 
- богатиреві Бгімі, одному з п'яти 
братів-пандавів, які воювали зі 
своїми двоюрідними братами кау
равами. Коли Дурйодгана, най
старший із ста братів-кауравів 
підсипав отруту в їжу Бгіми, 
Ар' яка мерщій дав випити йому 
амріти - трунку безсмертя - й 
урятував від смерті, а потім благо
словив його стати могутнім, як ти
сяча змій-наr'ів. 

Змії-пат'и або просто пат'и в ін
дійській міфології - велетенські 
змієподібні демони з розряду на
півбогів, мають людське обличчя і 
зміїний хвіст, живуть у підземно
му світі - Паталі, де позводили 
собі чудові палаци у золоті й кош-
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товному камінні. Мудрий змій Ва
сукі був царем наr'ів і правив у їх
ній підземній столиці Бгоr'аваті, 
повній незліченних і небачених 
скарбів. Саме змієм Васукі боги та 
їхні старші брати асури, коли ско

лочували Молочний океан, обмо
тали, як мотузкою, гору Мандару 
й навперемін тягли до себе, від чо
го гора крутилася то в один, то в 

інший бік, сколочуючи океан, а на 
поверхню підіймалися скарби, за
тонулі під час потопу. Серед яких 
була амріта, Місяць-Чандра й 
Лакшмі - богиня щастя, багат
ства й сімейної злагоди, яка стала 
дружиною Вішну. 

3мії-наr'и бувають тисячо-, сто-, 
семи-, п'яти- й триголові, вони 
сповнені сили й мають моторошну 

природу, знаки коштовних каме

нів, свастики, диска і жебрацької 
карнавки на собі. Деякі наr'и осе
лилися в підземних водах, у річ
ках і на дні океану в царстві Вару
ни - бога морів і водних просто
рів. Живуть вони й на землі, де 
стережуть скарби. Царствені змії, 
триголові, семиголові й десятиго

лові, володіють незліченними ба
гатствами, голови їхні увінчують 
коштовні корони, вони могутні й 
мудрі, здобули ласку й дружбу бо
гів. Найвідоміші з них Васукі й 
Такшака, Калія і Нахуша, Ар' яка 
і Нандака, Тіттірі й Шеша, Віраса 
й Сураса - всі вони сини Кадру й 
давнього мудреця Каш' япи, внука 
бога-творця Брахми (уособJІює в 
тризубі праве вістря), якого веди 
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вважають батьком Ману - родо
начальника людського роду. Му
дрець Каш' япа та його дружина 
Кадру й спородили наrів, а її се
стра Віната, теж дружина Ка
ш' япи, стала матір'ю могутнього 
fаруди - царя птаства, їздового 
птаха Вішну та його дружини 
Лакшмі. А в індійській міфології 
змії - родичі пернатих. 

Міф оповідає, що бог-отець 
Дакша видав обох своїх доньок 
Кадру й Вінату - за божественно
го мудреця Каш' я пу (ім' я означає 
"Черепаха"). Задоволений своїми 
дружинами, той запропонував їм 
вибрати собі таких нащадків, яких 
забажають. Кадру захотіла мати 
тисячу синів, а Віната - лише 
двох, але таких, які б переважили 
усіх сестриних синів силою і муж

ністю. Через якийсь час Кадру 
знесла тисячу яєць, і з них вилу
пилося тисяча могутніх зміїв, а Ві
ната знесла лише двоє яєць, але з 

них ніхто не вилуплювався. Не 
втерпівши, вона розбила одне яй
це й побачила там сина, розвину
того лише наполовину. Розгніва
ний дочасним народженням, той 
провістив матері, що за свою про
вину і його потворність вона п'ят
сот років буде в своєї сестри раби
нею, і що другий син визволить її, 
якщо вона не розі б' є яйце і дасть 
йому народитися. 

Через багато років із другого 
яйця вилупився велетенський 
орел Гаруда, який став прабать
ком та владикою пернатих і нищи-
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телем змій - у покару за те, що 

його мати була в них рабинею. Він 
сам розбив шкаралущу, виліз із 
неї й відразу знявся в піднебесся. 
Гаруда - сонячний птах, один із 
найпопулярніших образів ін
дійської міфології. Як змії-наги, 
одвічні його антагоністи, уособлю
ють водну стихію, так і птахи уосо
блюють сонячну стихію. Мотив 
антагоніама змії і птаха взагалі по
ширений у міфології, фольклорі й 

іконографії Індії. Непримирен
ність Гаруди до зміїв-нагів відби
вають його епітети Наrаварі-па, 
Наrанта-па, Harapi "Ворог наrів". 
Гаруда в епосі й міфології пуран 
постійно асоціюється з Вішну -
часті зображення, коли Вішну сам 
або з Лакшмі летить по небу на Га
руді. Колись на наrів напали інші 
їхні родичі - rандгарви й одібра
ли коштовності й скарби, й ті звер
нулися за допомогою до Вішну. 
Той повернув їхні скарби, а тися
чоголовий, найбільший у світі 
змій Шеша, брат змія Васукі, став 
другом і супутником Вішну -
плаваючи на поверхні світових 

вод, він слугував опорою і ложем 
для Вішну, коли той відпочивав у 
проміжках між твореннями світу. 
Оповідь проГарудув "Махабгара
ті" відбиває найдавніший ведійсь
кий міф про орла Індри, який при
ніс із небес сому. У "Велесовій 
книзі" теж є ремінісценції про цьо
го птаха. 

Наrам належить підземний 
світ, де вони стережуть незлічен-
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ні земні скарби. Вони безсмертні, 
бо скуштували амріти, мудреці й 
чарівники, здатні змінити свою 

подобу, оживити померлих і за
гиблих. Наrи могли прибирати 
людської подоби й жити серед 
людей. Нерідко земні царі та ге
рої брали в дружини наІ'инь -
незрівнянної вроди, але зміїх за 

народженням. Наrіні Кумудваті 
була дружиною сина Рами, царів
на-наrіні Улупі -дружиною мо
гутнього воїна Арджуни, котрий 
згодом одружився з Субгадрою, 
сестрою Крішни. Саме з наІ'іні, 
дочкою Дніпра-Борисфена, одру
жився і Геракл, яка народила 
трьох синів, що стали царями 

скіфів. А Геракла антична тради
ція співвідносить із Крішною, 
ім'я ГераІ'іл етимологічно (тобто 
походженням і значенням) то
тожне слов'янському імені Яро
слав. Очевидно, невипадково в 
київських легендах часто фігурує 
змій, а Микола Гумільов про Ан
ну Ахматову пише: Из логова 
з.миева, из города Киева, я взял не 
жену, а І'іолдунью. 

Онука Ар' яки звали Су.муІ'іха 
"Чарівноликий", його для своєї 
доньки-красуні Гунакеші вибрав 
у чоловіки Маталі, уславлений ко
лісничий Індри. А дочка Ар' яки -
Маріша була дружиною царя Шу
радеви (Шурасени) з племені яда
вів, які тотожні літописним ятвя
гам. Знаменита Прітха- Кунті, ге
роїня "Махабгарати", мати парт
хавів, які билися зі своїми двою-
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рідними братами кауравами, була 
якраз дочкою цього Шурасени. 
Сам Ар' яка теж відіграє в епосі не
абияку роль. 
У санскриті naga означає "змій" 

і "сім", а Баларама, уособлення 
Шеші, сьома дитина Васудеви 
(Крішна - восьма), Рама (Бала
рама) в "Рамаяні"- сьоме втілен
ня Вішну, епітети якого Шешаша
яна, Шешашаїн "Спочивальник 
на Шеші". Епітети самого Шеші 
НаГараджа "Цар нагів", Нагеша 
"Владика наrів", Нагабгушана 
"Прикрашений зміями". Один із 
ста братів-кауравів звався Нага
датта "Даний наrами". Епітет 
Бгіми, незмірно дужого двоюрід
ного брата Баладеви й Крішни, 
Нагабала "Наrосилий, Змієси
лий". НаганаяІ'іа "Проводир на
Гів" - дев'яте місячне сузір'я, 
символ його - згорнута змія (ВА, 
171). Нагапанча.мі "Зміїна п'ятір
ка" - свято п'ятого дня світлої по
ловини місяця шраван (5-й місяць 
індійського календаря, відповідає 
липню-серпню), наГапаша - пет

ля бога Варуни, якою він ловить 
грішників, нагабандгу- священ
на смоква. 

Індійські міфи знають багатьох 
царів наrів, але найвідоміший з 
них - тисячоголовий Шеша, що 
тримає землю. Коли Баладева по
мер, то з його рота, розповідає 
міф, виповз білий змій Шеша. 
Тобто й тут наявний білий колір, 
що знову пояснює ім' я Баладева 
як Білобог. 
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В індійських джерелах уяв
лення про божественних зміїв
наrів змішуються з уявленнями 
про наrів - історичні племена, 

які, на думку дослідників, жили 
на північному заході Індії ще до 
приходу ведійських аріїв. При
пускається, що вони мали за свій 
тотем змію (або кобру). Тому ці
кава згадка Геродота про те, що 
неври за одне покоління до похо
ду на Скіфію перського царя Да
рія, мусили покинути свою краї
ну через навалу змій й оселитися 
в землі будинів. Це повідомлення 
можна зрозуміти й так, що під 
зміями мається на увазі плем'я 
(чи племена), яке поклонялося 
зміям або тотемом якого була 
змія. 
У міфі цікаве те, що Нахуша -

третій цар Місячної династії, дід 
Лду, п'ятого царя Місячної дина
стії і родоначальника ядавів, які 
споріднені з літописними ятвяга
ми. Тобто Нахуша виявляється 
предком і ядавів, і кауравів. Бать
ко Нахуші - цар Аюс, а заснов
ник Місячної династії - цар Пу
руравас. Саме з ядавів походили 
Баладева й Крішна. 
А "Махабгарата" в переліку 

зміїв подає і Нахушу. Показове й 
ставлення "Махабгарати" до Нах
уші: його то вихваляють за незрів
нянну щедрість при жертвопри
носинах, то ганять за нечувану 

жорстокість. Відомий перекладач 
"Махабгарати" Борис Смирнов, 
виходець із Чернігівщини ( с. Коз-

ляничі), зазначає, що Крішна й 
Шіва пов' язані з символікою змія 
- однією з найдавніших симво
лік, і скрізь вона амбівалентна, 
двоїста, особливо в месопотамсь
кій, єгипетській, індійських куль
турах. У Давньому Єгипті ритуал 
закляття і прокляття Апопі, 
близького індійському Шеші-Ан
анті, здійснювався щоранку, аби 
юний Гор, син Озіріса, здолав віч
но знищуваного й вічно відро
джуваного володаря пітьми й 
князя смерті - Апопі. Ра вкусила 
змія, яка хотіла вивідати "справ
жнє", "таємне" ім' я Ра. Пекуча й 
згубна зміїна отрута дає підстави 
пов'язувати її з вогнем і його руй
нівною силою. 3 іншого боку, змії 
- дві кобри - символ довголіття і 
здоров'я (ОРИ, 216-217). 

За коментарем Б.Смирнова, 
санскр. нахуша означає "змій" і 
зазначає, що й іудаїзм знає слово 
нахош "змій", теж амбівалентне. 
Нахош - підступний спокусник, 

що завдав багато зла людському 
родові, а нохаш - рятівний сим
вол "мідного змія". Причому сло
ва .мідь і змій у давньоєврейській 
мові різняться лише вокал із а
цією, а не написанням, що озна

чає тотожність каббалістичної сим
воліки обох слів (ОРИ, 217). Ін
дійський Нахуша-батько Ляті й 
дід Лду, родоначальника ядавів, і 
в нього, за міфами, теж зміїна 
природа. Він навіть посідав не
бесний престол замість Індри, але 
через неправедність і жорстокість 
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був скинутий з неба на землю, де 
10 тисяч років мусив жити в подо
бі змія. 
В епосі цар наrів Та,..ша,..а 

смертельно вжалив Парікшіта, 
внука Арджупи й Субгадри ( се
стра Крішни), і цар Джанамеджая 
влаштував зміїні жертвоприноси
ни, щоб назавжди винищити всіх 
зміїв. Скіфські царі мали ім' я Та,..
ша,..а. 

Ще один нага - Шеша (пор. 
Шешори на Прикарпатті) в ін
дійській міфології виступає світо
вим тисячоголовим змієм, на яко
му відпочиває Вішну в періоди 
між твореннями світу. Пов' язуєть
ся Шеша і з Баларамою - стар
шим братом Крішни й землеробсь
ким божеством, атрибут якого -
плуг, а обидва вони - земні вті
лення Вішну. І Нахуша, і Шеша, і 
Такшака пов'язані з Вішну, Кріш
ною та Баладевою-Бала рамою, 
імена яких широко відбиті на ук
раїнському терені. Що дає підста
ви припустити, що в племені яда
вів, з якого традиція виводить 
Крішну й Баладеву і головним бо
жеством якого був Вішну, існував 
сильний культ змій. 

Таким чином, і сини Кадру -
змії-наги, і сини Вінати-периаті 
мають безпосередній стосунок до 
Вішну, отже, і до його аватар 

Крішни й Баларами. 
Образ змії надзвичайно попу

лярний у всіх давніх землеробсь
ких народів. Змія, яка живе в зе
млі, вважалася атрибутом богині 
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землі, від якої залежав врожай на 

нивах. Кожної весни змія скидає 
шкіру й відроджується, тому зем

лероби це асоціювали з весняним 
відродженням природи. Культ змії 
існував в індоіранських, скіфсь

ких, слов'янських народів. На скіф
ському посуді зображено змій, 
що звиваються, їхні трикутні го
лівки підняті вгору, а тіла вигну
ті у вигляді хвилястих стрічок з 
крапками. 

3. Опойя 

Дружину-скіф'янку царя Ар'я
піта звали Опойя, а це ім' я воче
видь причетне до імені винятково 
шанованої скіфами богині - Апі 
(Апія). За Геродотом, вона тотож
на грецькій Геї-Землі. Грецька 
Гея - дружина Зевса, а йому від
повідає скіфський Лапай - вер
ховне божество скіфського пан
теону. Апі - дружина Папая, а 
ім'я Лапай (є вірменське царське 
ім'я Папа,..) містить індоєвро
пейську дієслівну основу ра "охо
роняти, захищати, берегти". Вона 
міститься в компонентах паті й 
піт, які бачимо в іменах скіфсь
ких царів: Ар 'япіт, Спаргапіт, 
с.,..олопіт. 
Апі - владичиця землі й води, 

яку скіфи вважали своєю прама
тір'ю. Вона зображалася в образі 
жінки, нижня частина тіла якої 
була зміїна, отож зв'язок її зі змія
ми-нагами незаперечний. У тако
му разі знаходить пояснення і ім' я 
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її сина - Орік у Геродота, а нас
правді - Ар 'яt>, зважаючи на 
окання в деяких слов' янських та 
індійських народів. Ар 'яt> ( санскр. 
Ар 'яt>а), як ми вже знаємо, мав в 
індійській міфології змій-нага, 
син якого одружився з дочкою ко

лісничого самого Індри. 
В "Авесті" згадується божество 

води Ano (Ардві) і демон посухи 
Апаоша "Поглинач води". Є дав
ньоіранський міф, як богатир Ті
штрія рушив до моря набрати во
ди, але на його шляху постав Апа
оша в подобі чорної худої шкапи з 
облізлим хвостом, шиєю і вухами. 
Тіштрія прибрав подоби золотову
хого білого коня під золотою попо
ною, і між ними почалася битва. 
Богатир здолав демона, звільнив 
води й дарував спраглій землі дов
гожданий дощ. 

Тіштрія - персоніфікація Сі
ріуса, "зірки дощу", поява якої на 
іранському небосхилі віщувала 
настання дощового сезону. Культ 
Тіштрії був дуже популярний у 
Середній Азії та Ірані, ще зовсім 
недавно тут справлялося пов'яза
не з ним веселе свято Абпашоп, на 
якому люди біля річки чи колодя
зя радісно обливали одне одного 
водою, не підозрюючи, що відтво
рюють давній магічний обряд ви
кликання дощу. Свято це відзна
чали найпосушливішої пори - в 
липні, що збігається в часі з дав
ньоіранськими торжествами на 

честь Тіштрії. На скіфських по
ясних пряжках можна бачити сю-
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жет, коли б'ються двоє коней -
чорний і білий. 

Санскр. ара "вода" має різнови
ди apah, арат, apas, apsu. У ведах 
воно вживається в значенні най
першого з п'яти елементів світу -
вода. Санскр. apsara на означення 
водних німф, згадуваних у ведах і 
близьких слов' ян ським русалкам, 
теж утворене від apas, apsu "вода". 
Вони постали з Молочного океану, 
коли боги й асури сколочували йо
го, щоб дістати втрачені під час по
топу скарби. Апсари, як і русалки, 
зваблюють і зводять зі світу людей, 
вони й небесні танцівниці, що роз
важають богів і полеглих воїнів у 
сварзі - небі-раю бога Індри. На 
його прохання апсари іноді сходять 
на землю і спокушають подвижни

ків, аби ті ревним подвижництвом 
не похитнутли могутності богів. 
Прикметно, що на Закарпатті є ріка 
Апшиця, були населені пункти Ап
шиця, Вишпя Апша, Середпя Апша, 
Нижпя Апша (варіанти Anca, Ап
сиця, Апсавиця), нині переймено
вані на Водиця, Верхпє Водяпе, Се
реднє Водяпе, Діброва. Там і потічок 
Апшипець, гребля Апшипец, гора 
Anшenect>a (СГУ, 23). Зв'язок дав
ніх закарпатських назв із санскр. 
apas, apsu "вода" очевидний. 

Принагідно зазначимо, що на 
означення Ганги -священної рі
ки давніх і сучасних індійців - є і 
назваАпага, де санскр. ара "вода", 
aga- "бігти, текти, плинути". Тоб
то Anara дослівно означає "Плин
на, Біжуча вода", іншими словами 
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-"Ріка". А в Україні маємо річки 
OnaYJ,a ( ОпоУJ,а), ОпоУJ,а (АпоУJ,а), 
ОпачУJ,а, Апажа, Опішня, Опочна 
( Опічна), населені пункти ОпаУJ,а, 
Опачичі й Опішня, гора ОпуУJ,, ліс 
ОпачУJ,а, яр ОпаУJ,івсьУJ,uй, ОпоУJ,ів 
УJ,ОЛодязь тощо (СГУ, 399). 
У "Махабгараті" один із наймо

гутніших героїв - Бгішма має й 
ім'яАпагея "Апажин", тобто "Син 
Ганги", бо, за міфом, був народже
ний богинею, що уособлювала цю 
ріку. Через що зоветься й tанrа
датта "Дарований ГанІ'ою". У 
світлі цього всього невипадковим 
видається і те, що ім' я Бгіш.ма 
"Грізний, Якого бояться (вороги)" 
тотожне сучасному українському 
прізвищу Буш.ма, а ім' я Бгіш.маУJ,а 
у царя, батька дружини 1:\рішни, 
знову-таки тотожне українському 
прізвищу Буш.маУJ,а. Причому 
Бгішма-Апагея і 1:\рішна - родичі 
(ІТУ, 174-177). 
У ведах атмосферні води-апас 

називаються матерями ( тataras), 
які дарують зцілення, довгий вік, 
безсмертя. Їхній син - Арат Na
pat "Син вод". Води вважаються 
дружинами Соми- Чандри, тобто 
Місяця. Ім'я Apapati (apa+pati 
"батько, господар, хазяїн") "Вла
дика вод" має в індійській міфоло
гії бог Варуна, тотожний грецько
му Посейдонові, скіфському Таги
масадові й слов'янському Дажбо
гові (ТРС, 68-81). 

Богиня Апатура - туземне жі
ноче божество, яке, очевидно, 
можна пов'язати зі скіфською бо-

гинею Апі. Храм Афродіти у Фа
нагорії називався Апатурон, тоб
то "Апатурин". Афродіта, постала 
з піни морської, функціонально 
тотожна індійській Лакшмі, дру
жині Вішну, яка й собі постала з 
морських вод, коли боги й асури 
скалочували Молочний океан. 
Санскр. abhra "хмара" споріднене 
з рос. облаУJ,, облаУJ,о, тому можна 
припустити, що Афро в іменіАфро
діта споріднене з санскр. abhra, а 
хмара невіддільна від вологи, во
ди, дощу, вона часто називається 

носійкою води, дощу. Ім' я Апату
ра дослідники розкладають на 
apa+tur і тлумачать як "Долаюча 
води", а складне ім' я Афродіта 
Апатура дехто з них вважає тран
сформованим ім' ям туземиого жі
ночого божества. Існував теоський 
культ апаторія (ІА, 226). 

О.Трубачов назву Пісара, лівої 
притоки річки 1:\ачі в 1:\риму, ви
водить з інд. api+sara й тлумачить 
"притока". Насправді ж, api+sara 
- семантичний двійник слова 
apa+ga: перші компоненти в обох 
словах тотожні етимологічно, а 

другі- семантично, бо в санскри
ті дієслівна основа sar, як і така ж 
основа ga, має значення "текти, 
бігти". Тобто як apaga дослівно оз
начає "текуча, біжуча вода", так і 
api+sara (треба apa+sara) дослів
но означає "текуча, біжуча вода". 
А якщо простіше, то обидва слова 
означають "ріка". Тому й назви 
Апага й Лісара (Апасара) означа
ють просто "Ріка". 
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КОМЕНТОВАНИЙ ДОДАТОК 

І. Індійські імена з 
комповентом arya 

Ар'епдра (arya+indra) "Цар бла
городних", "Індра доблесних". 
Санскр. indra може означати 
"цар" і "Індра". 

Ар'я (aryaa) ж. "Благородна, Шля
хетна, Шанована, Пані". Ім'я 
однієї з 7 матерів, причетних до 
народження Скандп (Карттікеї) 
-сина Шіви й бога війни в ін
дійській міфології. 

Ар'ябгата (arya+bhata "воїн, ге
рой, богатир) "Арійський бога
тир, Благородний герой". Це ім' я 
мали два давньоіндійські мате
матики й астрономи V й Х ст. 
Перший- основоположник на
укової астрономії, автор мате
матично-астрономічного трак

тату "Ар' ябгатья". Другий Ар 'я
бгата автор трактату "Ар'я
сіддганта". 

Ар'яварта (arya+varta "країна, 
земля") "3 країни благород
них". Ім'я царя, сина царя Рі
шабги "Бика" й Джаянті, яка 
народила 300 дітей. 

Ар'яврітта (arya+vritta "пове
дінка, вдача") "Благородної вда
чі, Шляхетної поведінки". 

Ар'ядева (arya+deva "бог, боже
ство") "Божество благородних 
(аріїв)". Таке ім'я мав учень 
знаменитого філософа Нагар

джуни й засновник школи мад
г 'яміr>а у буддизмі. Автор трак-
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тату "Чатуршатака", виявлено
го лише в тибетському варіанті. 
Жив у 170-270 рр. 

Ар'я~tі (arya+ki) "Високошанова
на, Благородна, Чеснотлива, 
Наділена благородними я костя
ми". Інше ім' я богині ДурІ'и. 

Ар'я~tу.м.ара (arya+kuтara "царе
вич") "Благородний принц", 
"Шляхетний царевич", "До
блесний арій". 

Ар'я.м.ап (arya+тan) - "При
хильний до благородних", "То
вариш, Приятель, Друг", "Сон
це". Вважається сином Каш'я
пи й Адіті, обстоює честь, гі
дність, благородство, лицарство 
й суспільні закони, захисник 
родини й родинного життя. Го

ловне ведійське божество, яке 
править космічним тілом, вті

лення Сонця, яке є космічним 
оком, його дорога - Молочний 
Шлях. Очолює сузір'я Уттара
пхальtупі, інша назва якого -
Ар 'ямап-дайвата. 

Ар'я.м.апі (аrуа+тапі "коштов
ність") "Найблагородніша кош
товність". Інша назва річки 
Ямуни. 

Ар'я.м.ба (аrуа+атЬа "мати") "Ма
ти благородних (аріїв)". Ім'я 
матері Шанкарачар'ї, відомого 
філософа VIII-ІХ ст. Санскр. 
атЬа "мати" має і форму атта, 
яке й відбите в назві амазопr>и, 
які поклонялися богині-вої
тельці Дурзі, що мала й ім' я 
Амба-Амма "Мати". У літопис
ному виразі мати міст русь-
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r.ux, що став крилатим, відби
лася саме ця богиня-воїтелька. 

Ар'я.мік, (arya+mik) "Високодо
стойний, Благородний, Доблес-

u" 
нии. 

Ар'я.мішра (arya+mishra "поваж
ний, шановний, шанований") 
"Вельмишановний, "Найблаго
родніший". 

Ар'япаті (arya+pati "цар, влади
ка") "Владика благородних" або 
"Доблесний владика". 

Ар'ячетас (arya+chetas "думка, 
свідомість") "Благородних по
мислів, Добромисл". 
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Ар'яшва (arya+ashva "кінь") "Бла
городнокінний, Незрівнянно
кінний". Ім' я царя Сонячної ди
настії. 

Ар'яшура (arya+shura "богатир, ге
рой") "Арійський богатир, Бла

городний герой, Доблесний во
їн". Ім'я буддійського поета й фі
лософа (lV ст.), автор збірки на 
санскриті "Джатака-мала" ("Гір
лянда джатак"), яка містить 34 
історії з життя Будди. Ар' яшуру 
вважають автором іще 5 праць, 
одна з яких у V ст. перекладена 
китайською (HN, 37-38). 
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МІСЯЦІ.t-СОМА, САКИ-ХАУМАВАРfА 
И КУМАНИ-ПОЛОВЦІ 

1. Середньоазійські сапи й 
причорноморські спіфи 

За Геродотом, "численне й мо-
" ' о • гутнє плем я саки жило на схщ 1 

північний схід від масагетів, які, 
вважається, і витіснили скіфів із 
Азії у Північне Причорномор'я. 
На півдні й сході вони межували з 
Індією, а згодом вторглися на її те
рени й частково злилися з ін
дійськими племенами. Існує дум
ка, що разом з племенами паршу 

(перси) та мада (мідяни), вони з 
Малої Азії спершу прийшли до 
Месопотамії, а звідти - до Цен
тральної Азії, перетнули Північ
ний Іран і вже як скіфи з'явилися 
в Північному Надчорномор'ї. За 
переказами, записаними Страбо
ном (64 р. до н.е. - 23 р. н.е.), са
ки з Середньої Азії зайняли сусід
ню Бактрію, яка, за ними, стала 
називатися Сакастан "Країна са
ків", вторглись у Вірменію і звідти 
вийшли до берегів Понту Ев
ксинського (Чорного моря). 

Сучасники скіфів-еколотів і са
ків ототожнювали ці племена між 
собою, підтвердження чому вбача
ли в спільному компоненті sk-sak 
у назвах і в тому, що від цих етно
німів утворено низку антропані
мів тощо. Про генетичний зв'язок 
саків і скіфів свідчить і спільний 

для обох етнічних угрупувань 
легендарний мотив небесних золо
тих дарів (чаша, сокира, плуг і яр
мо), які символізують 4 верстви 
скіфська-сакського суспільства -
відповідно жерців, воїнів, селян і 
залежних общинників. Про те, що 
скіфів під назвою cai'Ou знали й на 
теренах Давньої України, свідчить 
те, що Клавдій Птолемей (11 ст.) 
на схід від гелонів і агатирсів за
свідчує етнонім zakatai (замість 
sakatai) "саки", де tai - суфікс 
збірної множинності, тотожний -чі 
в слов'янських етнонімах. Костян
тин Багрянородний у Х ст. фіксує 
печенізьку фортецю Cai'Oal'>ama на 
Дністрі, а в Переяславській землі 
під 1101 та 1150 рр. літописи зга
дують місто СаІ'Оов. 

Спроби осмислити етнонім cai'Ou 
відомі здавна. Зокрема, Діодор Сі
цілійський зазначав, що скіфи наз

вані за іменем царя (пор. царсьІ'>і 
cai'Ou, царсьІ'>і СІ'>іфи, царсьІ'>і сар.ма
ти, царсьІ'>і гунни), а Стефан Візан
тійський (V-VI ст.) пов'язував ет
нонім cai'Ou з грец. sakos "щит" 
(ЕГС, 185-189). Проте найбільш 
переконливе й умотивоване є по
в'язування етноніма з індоірансь
кою дієслівною основою шаІ'>-Са/10 
"могти", "бути дужим, могутнім". 
Тобто етнонім cai'Ou (інд. шаІ'>а, іран. 
са~'>а) в такому разі означає "могут-
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ні", у зв' язку з чим привертає увагу 
етнонім могути в "Слові о полку 
Ігоревім", який може сприйматися 
як слов'янський еквівалент (пере
клад) індоіранського шаки-сатш. 
При такому тлумаченні легко по
яснюється назва печевізької форте
ці на Дністрі - Сакаката, яка оз
начає "Могутня фортеця" (ката 
тут споріднене з укр. хата), і назва 
Сквира ( інд. Сакавара, Саквара), 
яка означає те саме, оскільки 
санскр. kota і vara - синоніми й оз
начають "фортеця" (детальніше: 
ІТУ, 359-397). Причому прикмет
но, що Сквира один час називалася 
Половеччина, а половці й печеніги 
виявляють мовну й етнічну спорід

неність з індійськими "козаками" 
- раджпутами, в етногенезі яких 

дослідники відзначають очевидний 
скіфо-сакський струмінь ( ІТУ, 57-
70). Причому і раджпути - "цар
ські", етнонім означає "царські си
ни" (раджа "цар"+путра "син"), у 
зв' язку з чим привертають дві річки 
в басейні Тиси з однаковою назвою 
- Шопурка, а вона- іранський ек
вівалент назви раджпут (шах, шох 
"цар"+пухр "син"). 

Таке тлумачення дозволяє по
яснити ще один, значно давніший 
етнонім - шакарша, засвідчений 
серед племен, які 1229 р. до н.е. 
вторглися до Єгипту і про які відо
мо, що вони прийшли з півночі -
"із земель моря". Етнонім шакарша 
пов' язують з індоєвропейськими сі
кулами, які дали назву острову Сі
цілія; він може розкладатися на 
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шака "могутні" +арша-вріша "би
ки", тобто означатиме "могутні би
ки" або "могутньобичичі". У такому 
разі він виявляється семантичним 
двійником етноніма масагети, 
який означає "великі бики" або "ве
ликобичичі" ( санскр. таhа, іран. 
таzа "великий" +індоіран. gud-gut
got-get "бик"). Зазначимо принагі
дно, що іще в "Ріrведі" засвідчений 
етнонім махавріша, який теж озна
чає "великі бики", "великобичичі", 
а санскр. vrisha, vrish "бик" спорід
нене з давньоруськими етнонімами 
русь, руси, русичі, русини, руснаки та 

назвами Русь, Рось, Росава, Роста
виця і відбите в імені богатиря 
іранського епосу, тісно пов'язаного 
з бактрійськими царями-кеянідами 
-Рустам "Найяріший Бик", досл. 
"Найбичіший" (ТРС, 28-38). 

2. Саки-хау.ІІtаварга і культ 
CoJІtu-XaoJІtu 

Античним джерелам відомі са
ки-тіграхауда "саки з гостровер
хими шапками" й саки-хаумавар
га, інакше - амюргійські саки. 

Останню назву пов'язують з со
мою-хаомою - священним хміль
ним напоєм давніх індоіранців, 
культ якого був властивий сакам
скіфам, а другий компонент варга 

співвідносять із санскр. varga "гру
па, підрозділ, верства, стан", сино
нім якого теж санскр. vama- ви
нятково важливий суспільний тер

мін, що означує насамперед чоти
ри верстви (варни, вapru) давньо-



індійського суспільства - жерців

брахманів, воїнів-кшатріїв, земле
робів-вайш'їв і шудрів - залеж

них общинників. Точнісінько та
кий поділ знали й скіфи, що за
свідчує скіфська легенда, наведена 
Геродотом, про чотири магічні да
ри - золоті чаша, сокира, плуг і 
ярмо, які впали з неба й далися до 
рук наймолодшому з трьох братів 
- Иолаксаєві, котрий і став пер
шим скіфським царем та родона
чальником скіфської царської ди
настії. Ці чотири небесні дари й 
символізують чотири стани дав
ньоскіфського суспільства, де ча
ша символізує жерців, сокира -
воїнів, плуг- селян, а ярмо- за

лежних общинників. 
Тож назва haumavarga тлума

читься як "група, верства (скіфів), 
що поклоняються хаомі-сомі". 
Найімовірніше, мається на увазі 

саме жрецька, волхвівська, брах
манська верства тогочасного скіф
ського суспільства, її і символізує 
чаша, тоді як воїнська, кшатрійсь

ка верства - це так звані царсьІ'іі 
Criiфu, яку символізує бойова соки
ра. Проте слід мати на увазі, що з 
поклоніпням хаомі-сомі невідділь
не поклоніння Місяцеві, який в ін
дійців поряд із назвою Чандра має 
і назву Со.ма. Назва Чандра у фор
мі Шандра рясно відбита в укра
їнських назвах та прізвищах (зо
крема, на Ииївщині є село й річка 
Шандра), тож і назва Со.ма, слід 
гадати, мусила б відбитися на цих 
рівнях. А оскільки, як ми бачили, 
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саки-скіфи мають точки дотикан
ня з половцями й печенігами, то в 
цьому плані привертає увагу ще 
одна назва половців - І'іу.мани, від 
якої лише запорозькі козаки ма
ють прізвища Ку.маненІ'іо, Ко.ми
ненІ'іо, Ку.мановсьrіий, Ку.мейсьrіий, 
Ку.менІ'іо, Ку.мейrіо та інші. 

Назва І'іу.мани якраз і може схо
дити до хаоми-соми чи однієї з 
назв Місяця - Со.ма, іранського 
Хо.ма, яке відбите і в сучасних 
іранських прізвищах, зокрема, по
літичних і релігійних діячів - Хо

.мейні та Хо.менеї. Індійський епос 
знає етнонім со.маІ'іи (іран. хо.ма

І'іU), похідний від со.ма, а це слово 
означає і "хмільний напій сома", і 
"місяць". Етнонім, як традиційно 
вважається, отримав назву від іме

ні Со.маІ'іа, що його мав дід відомо
го в індійській епічній історії царя 
Друпади, батька не менш знаме
нитої царівниДраупаді "Друпади
ної (дочки)" - спільної дружини 
п'ятьох братів-пандавів, героїв 
"Махабгарати". Тож родоначаль
ником племені сомаків і вважаєть
ся цар Сомака. Частина раджпутів 
вважає себе нащадками Місячної 
династії царів, тобто зводить свій 
родовід до Місяця-Чандри-Соми. 
Тому немає нічого дивного, що й 
частина скіфів могла пов'язувати 
свій родовід із Місяцем, і ця ча
стина їх і називалася хау.маварги, 
тобто "ті, які належать до Місяч
ної династії" або "ті, які поклоня-. .,, 
ються со.мl-хао.мl - священному 

напоєві індоіранців, тобто аріїв. 
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Оrож інша назва половців - l'>у
мани чи l'>омани. Можна припусти
ти, що сома-хаома і лежить в осно
ві цього етноніму. Як етнонім по.ІІЯ
ни має основу пол, суфікс прина
лежності янJ\('ан,) і показник мно
жини u, так·і етнонім l'>умани має 
ОСНОВУ l'>YM-l'>OM, ЯКа СХОДИТЬ ДО 

первісного сом-хаом, та an+u - ті 
самі суфікс і закінчення. А чергу
вання r-x-1'> в різних мовах засвід
чує чимало фактів. Наприклад, 
санскр.gо, gau- англ. cow (l'>oy)
укр. l'>орова, санскр. gudabha -
укр. худоба, санскр. goshala - укр. 
l'>ошара, хінді gosayiп (досл. "влас
ник корів") - укр. хазяїн,, санскр. 
gopta (досл. "охоронець корів, во
їн" - укр. Хопта (прізвище), 
санскр. Gomukha (ім'я) -укр. Хо
муха (прізвище), санскр. xacma 
"рука" - укр. l'>исть тощо. 

Ім' я Сомаl'>а показове тим, що 
стосується і соми (іран. хаома) -
священного напою давніх індійців 
і Соми - Місяця. Частина раджпу
тів, які виявляють мовну й етнічну 
спорідненість з українськими по
ловцями, пов'язує себе з Місячною 
царською династією, яка нази
вається Сомавамша або Чапдра
ва.мша. Іншою назвою Місяця-Со
ми є Чапдра, а на Київщині (Миро
нівський р-н, по дорозі на Канів) є 
річка й село Шандра, а в Пенджабі 
й Раджастхані є річки Чапдра й 
Чандрабгаrа. Частина раджпутін 
відносить себе і до Сонячної дина
стії - Сур 'ява.мші. І точнісінько 
так, як ведійський хмільний напій 
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сура (давньоукраїнська суриця) 
пов'язувався із Сонцем-Сур'єю, 
так і інший ведійський хмільний 
напій, сома-хаома, пов' язувався із 
Місяцем-Чандрою-Сомою. Тобто 
ведійські арії теж поділялися на 
"місячних" та "сонячних" і мали 
свої священні хмільні напої. 

Назва племені сомаl'>и має і фор
му саумаl'>и, савмаl'>и, що означає 

"нащадки со маків", яке традиція 
теж пов'язує з давнім царем Сома
кою, якого згадує ще "Ріrведа" се
ред одинадцяти царів Місячної ди
настії, серед яких названі й Судас 
таДевашравас. Щодо імені Деваш
равас, то воно по-українському оз
начає "Богославний, Богослав" і, 
очевидно, споріднене із давньоук

раїнськими іменем та назвою Бо
гуслав. А ім' я Судас, яке означає 
"Щедродайний", "Щедрий (на по
жертву)", і нині побутує в україн
ців як прізвище Судас, від якого є і 
похідне - Сдасюl'> (з двома носія
ми цих прізвищ автор особисто 
знайомий). 
Якщо ім'я Сома означає "Мі

сяць", то Сомаl'>а - "Малий Мі
сяць", "Півмісяць" (ka в санскриті, 
як і в українській - зменшуваль
ний суфікс). Як ми вже казали, 
санскр. saumaka (хінді saumak) оз
начає "нащадок Со маки", Саума
l'>а-Саумаl'> було іншим ім'ям царя 
панчалів Друпади, якому Сомака 
доводився дідом (HN, 383). Осо
бливість цього племені та, що воно 
ще з ведійських часів, як і сінди з 
сувірами, згадується укупі з племе-
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нем -".уру, інакше -".аурава.ми, наз

вані, згідно з "Махабгаратою", за 
легендарним царем Куру. Тобто й 
термін -".аурави означає "нащадки 
Куру", а інша назва кауравів -
паурави; назва ця й собі походить 
від легендарного царя Пуру, най
молодшого сина царя Яяті. А най
старшим сином Яяті був Яду, родо
начальник племені ядавів, які вия
вляють тотожність з літописними 

ятвягами. Вважається, що саме 
пауравu--".аурави й папчали запо
чаткували перші держави Північ
ної Індії у післяведійську епоху. 

Оскільки ім' я Судас побутує в 
сучасних українців як прізвище, то 
цілком можливо, що й ім' я Со.м,а-".а 
(хінді Со.м,а-".) могло відбитися на 
теренах Давньої України- насам
перед у прізвищах запорозьких ко

заків і сучасних українців. Як вия
вилося, такий здогад слушний. Із 
боспорським царем Перісадом V, 
ім' я якого має індійські паралелі, 
пов'язується такий персонаж бос
порської історії, як Сав.м,а-"., Антич
ні джерела зазначають, що він був 
вихованцем Перісада V, який пра
вив на Боспорі в 11 ст. до н.е. Оrож 
цілком імовірно, що й Савмак на
лежав до одного з Перісадом стану. 
Коли 109 р. дон. е. Перісад віддав 
владу понтійському цареві Мітрі
дату VI Євпатору, то вже наступно
го року Савмак підійняв повстан
ня, власноруч вбив Перісадай за
хопив владу на Боспорі. Проте 107 
року був розбитий, схоплений і ви
даний Мітрідатові. Зважаючи на 
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відчутний індоарійський пласт на 
Боспорі, ім' я Сав.м,а-". цілком може 
бути тотожним індійським іменам 
CoJІta.". і Сау.м,а-".-Сав.м,а-"., І воно як
раз індоарійське, а не іранське, бо 
іранськими мовами Сав.м,а-". звуча
ло б як Хао.м,а-"., Хойі!аk 

Ім' я Со.м,а-". знову\:4ринає майже 
через тисячолітrя після боспоряни
па Савмака, в середині XVIII ст., 
вже як прізвище у запорозьких ко
заків. "Реестр Запорожекого Вой
ска 1756 года" засвідчує козацькі 
прізвища Со.м,а-". Василь і Сожап 
Петро, а ще Сожай Дмитро (РЗВ, 
52, 31). А в "Реєстрі" 1649 року 
фіксуються козаки Юрко й Василь 
Со.м,-".овичі, Степан Соженя і Мусій 
Сожеп-".о (РВЗ, 115, 451, 469). Ціл
ком можливо, що й українське 

прізвище Сож (скажімо, в сучасно
го українського поета Миколи Са
жа) пов'язується не з рибою- со
мом, а з Місяцем-Сомою. Підста
вою для такого припущення є хоча 

б те, що інша назва Місяця - Чап
дра, а в українців, окрім суто укра
їнського Місяць, поширені прізви
ща Шандра, Шапдруп, Шапдрю-"., 
Шапдровсь-".uй, Шапдаровсь-".uй, а 
на Київщині, звідки родом і Мико
ла Сом, є річка й село Шандра, які 
мають в Індії своїх двшників -
річки Чандра й ЧандрабгаІ'а, де 
Бгаrа-Бгаr - інша річка, назва 
якої споріднена з укр. Бог, Буг. У 
сучасних індійців побутує ім' я 
Сож, але воно якраз означає "Мі
сяць" - його, зокрема, має Со.м, Ті
варі, теж поет. 
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Таким чином, на сьогодні етно
нім haиmavarga тлумачиться як 
"скіфи, що поклоняються хаомі
сомі" - хмільному напою. Поча
сти воно справді так, але в індійців 
є і божество Сома і Місячна дина
стія царів, так звана Со.мава.мша, 
походження якої пов' язується з 
Місяцем-Сомою. Багато родів у 
раджпутів, які в них називаються 
~ули "роди" (споріднене зі скіф
ськими царськими іменами Ко
ла~сай, с~олопіт, С~іл, С~ілур і 
самоназвою скіфів - с~олоти) і в 
етногенезі яких відзначається від
чутний скіфо-сакський струмінь, 
зводять свій родовід саме до Мі
сячної династії. А раджпути, як 
ми вже зазначали, виявляють мов

ну й етнічну спорідненість з укра
їнськими половцями. Так, зокре
ма, українська шляхта половець

кого походження Томари має своїх 
прямих індійських родичів - цар

ський рід То.мари, які походять са
ме з раджпутін і відносять себе до 
Місячної династії. А що українсь
кі Томари теж відносили себе до 
Місячної династії свідчить те, що 
на їхньому родовому гербі зоб ра
жений півмісяць ріжками вгору. 

Втім, у раджпутін є і роди-кули, 

які відносять себе до трьох інших 
царських династій - Сонячної 
(Сур'я-ва.мша), Зміїної (Наrа
ва.мша) і Вогняної (Аrпі-~ула). 
Слід гадати, що такий розподіл був 
властивий українським половцям, 
а ще раніше- скіфам, тобто кра
венцям-українцям. 

КОМЕНТОВАНІ ДОДАТКИ 

І. Індійські імена з 
першим компонентом 

soma 

У ведах Сома входить у ведійсь
ку трійцю-трімурті Аrnі-/пдра-Со
.ма, тобто є одним із трьох верхов
них богів ведійського пантеону. 

Со.ча (з наголосом на кінцевому а) 
"Рослина сома", "Місяцеподіб
на, Місяцелика, Прекрасна". 
Жіноче ім' я. У міфах та епосі 
його мають, зокрема, апсари, 

небесні танцівниці в раю-свар
зі Індри, тотожні слов'янським 
русалкам. 

Сома (наголос на о) "Сік соми", 
"Жертвування соми богам", "Во
да". Чоловіче ім' я, його мали 
Шіва, І\убера, Яма й Місяць
Чандра, а в епосі - син царя 

сіндів-сувірів. 
Со.мабапдгу (soma+bandhи "ро

дич, друг, товариш") "Супут
ниця Місяця"- біла водяна лі
лія ( Nymphaea alba). 

Со.мабга (soma+bha "подібний") 
"Наче Місяць, Місяцеподіб-

u" 
нии. 

Сомабгоджапа (soma+bhojana "стра
ва, сніданок, пожива") "Сомо
пивець ". Ім'ясина :lаруди, царя 
пернатих і їздового птаха Вішну. 

Со.мабгу (soma+bhи "приналеж
ний", споріднене з укр. бути) 
"Причетний до Соми-Місяця", 
"3 роду Соми-Місяця". Назва 
планети Меркурій, інші назви 
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якої Сомаджа й Сомапутра. 
Планета Меркурій ( санскр. Буд
га) вважається сином Соми
Чандри й Тари-Зірки, дружини 
наставника богів Брихаспаті, 
яку Чандра-Місяць викрав, а 
потім, уже вагітну, на вимогу 
верховних богів, повернув за
конному чоловікові. 

Смаварчас (soтa+varchas "сяян
ня, блиск, пишнота, розкіш") 
"Пишний, як Місяць", "Міся
цесяйний". Також - інша наз
ва на означення rандгарви, не

бесного музики. 
Смават (soтa+vat; суфікс) "По

дібний до Місяця", дослівно 
"Місяцюватий, Сомовитий" 
Санскр. vat (суфікс уподібнен
ня або часткової наділеності чи
мось для чоловічого роду) то
тожне укр. -ватий у словах ро

довитий, сипюватий, повпува

тий, вайлуватий тощо. 
Смаваті (soтa+vati; vati, суфікс) 

"МісяцепоДібна", "Сомовита" 
або "П'янка, як сома". Санскр. 
-ваті тотожне укр. -виц.я у наз

вах, тож ім'я Сомаваті по-укра
їнському звучатиме Сомавиц.я, 
Сомовиц.я. 

Смаtарбга (soтa+garbha "лоно, 
живіт") "Вагітний сомою". Од
не з імен Вішну. Санскр. garbha 
споріднене з укр. горб, пагорб, а 
про вагітну жінку українці іно

ді кажуть горбата. 
Смада (soтa+da "дателька, да

рувачка, давачка, давиця, дай
ниця") "Сомодайна, Сомодай-

ниця". Ім'я міфічної русалки
апсари, у санскритеького поета 

Сомадеви - ім' я йоrіні. 
Смадатта (soтa+datta "даний") 

"Даний Місяцем-Сомою", "Со
модан-Місяцедан". Це ім'я ма

ли цар країни Панчали, син ца
ря Rрішашви й онук царя Саха
деви, а також цар-каурава, син 

Бахліки і батько синів Бгурі, 
Бгурішраваса й Шали (про них 
мовилося в основному тексті). 
Брат Сомадатти - цар Шан
тану, батько могутнього воїна 
Бгішми, який в епосі очолював 
військо кауравів, а ім' я Бгішм,а 

тотожне українському прізви
щу Бушм,а. Сомадатта також 
-ім'я батька граматиста Вара
ручі. Rаурави й панчали ще з 
ведійських часів завжди згаду
ються разом. 

Смадгара (soтa+dhara "держа
тель, -держець") "Місяцедер
жець". Означення неба, небес і 
чоловіче ім' я. 

Со.м,адгара (soтa+dhara "потік, 
струмінь, ріка" - наголошене 
останнє а) "Потік, Ріка соми". 
Інша назва Молочного Шляху. 

Смадева (soтa+deva "бог") "Бог 
Місяць, Місяцебог". Таке ім' я 
має автор "Rатха-саріт-саІ'ари" 
("Океан сказань"), кашмірський 
санскритомовний поет ХІ ст. 
Частина цього велетенського 
епічного твору, що містить безліч 
міфів, переказів, казок і притч, 
побачила світ й українською мо
вою ("Дніпро", 1984). Підготува-
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ли видання письменник Олег 
Микитенко й індолог-санскрито
лог Ігор Серебряков, предки яко
го походили із запорозьких коза
ків, лауреат Міжнародної премії 
імені Джавахарлала Неру. 

Со.мадевасурі (soma+devasuri "бо
го-асурський") "Девівсько-асур
ська сома". Таке ім' я мав автор 
трактату "Ніті-вак'ямріта", з 
якого видно, що йдеться про на
пій сому. 

Сомадеві (soma+devi "богиня") 
"Богиня соми, нектару". В епосі 
ім' я дружини царя Камапали. 
Санскр. kama "любов, кохання" 
міститься в іменах двох боспор
ських цариць- Ка.масарія і Ко
.мосарія, дружин боспорських 
царів Перісадів, які правили 
Боспором у lV і 11 ст. до н.е. Одна 
з них була матір'ю третього Пері
сада - теж боспорського царя. 

Сомаджа (soma+ja "народжений, 
син") "Народжений Місяцем, 
Син Місяця". Інша назва пла
нети Меркурій. 

Сомадітья (soma+aditya "Сон
це") "Місяць і Сонце". 

Сомак,а (soma+ka, зменшуваль
ний суфікс) "Півмісяць, Малий 
Місяць". Ім'я сина Крішни, а та
кож царя країни Панчали, внук 
якого цар Друпада, батько зна
менитої Драупаді - спільної 

дружини п'ятьох братів-панда
вів (партхавів, каунтеїв), війні 
яких зі своїми двоюрідними бра
тами-кауравами й присвячена 

"Махабгарата". Через діда Сома-
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ку царя Друпаду називають і 
Сау.маІ'іа "Нащадок, Син Сома
ки". Мовою хінді Сау.маІ'іа буде 
Сау.маІ'і, Сав.маІ'і, а ім' я Сав.маІ'і 
якраз і мав вихованець боспор
ського царя Перісада, який у 11 
ст. до н.е. підійняв повстання 
проти свого вихователя, вбив йо
го й сам сів на престол. 

СомаІі,аІtmа (soma+kanta "коха
ний, любий, чоловік") "Улюбле
нець Місяця". Означення місяч-

u • о ' 
НОГО КаМеНЯ И ЧОЛОВІЧе ІМ Я. 

Ceмtali,ipmi (soma+kirti "слава") 
"Сомославний, Місяцеславний". 
Синонім - Со.машравас "Сомо
слав". Ім'я одного із100 синів ца
ря Дгрітараштри, батька каура
вів; ще одного його сина звали 
Утрашравас, де шравас - сино
нім до l'iipmi, а ugra "Шіва (досл. 
"Грізний")". Ці сто синів мали 
сестру Духшалу, яка вийшла за
між за Джаядратху, царя країни 
Сіндгу. Деякі сини Дгрітараштри 
мають імена, які компонентами 
або повністю мають аналоги на 
теренах давньої України: Саха 
(Сахно), Шарасана, Валаr.ін, 
Валавардгана, Канаr.аюс (у Кри
му - ручай Канаr.а), Утрашравас 
(Угрослав,Горислав),~андадгара 
(плем'я дандарії на Південному 
Бузі,Дандаr.а в Криму), Віра, Ві
рабаху (в козацьких прізвищах 
Валвір, Ва.л,ьвір, Ва.л,бир, Ва.л,би
ренІ'іо) тощо. 

Сомаи'я (soma+akhya "справж
ній, істинний") "Істинний Мі
сяць-Сома". Означення черво-
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ного лотоса (Nyтphaea rиbra) й 
чоловіче ім' я. 

Со.ма.л,а (soтa+la, суфікс, творить 
прикметники від іменників) 
"Ніжний, Лагідний, Спокій
ний, Схожий на Місяць-Сому". 

Со.малаІіа (soтala+ka) "Наче 
крихта Місяця". Означення то-

u • • ' 

паза И ЧОЛОВІЧе ІМ Я. 

Со.ма.л,ата (soтa+lata "ліана, вит
ка рослина") "Пагін Соми-Мі
сяця". Інша назва священної 
ріки Годаварі, має і назву Со.ма
валларі. Сомалата також - ру
та запашна (Rиta graverleпs). 

Со.ма.л,і (soтa+li, суфікс) "Лагід
ний, Спокійний, Вмиротворе
ний". Батько мудреця Анушру
ташраваса ( санскр. шравас і 
укр. слава тотожні). 

Со.мап (sота+ап, суфікс діяча) 
"Вмістилище соми". Місяць, ін
ші назви якого - Со.ма~ірті, 
Со.машравас, Со.маяшас, де 
яшас споріднене з давньоукра

їнським яса "слава, хвала". 
Со.мапапдіп (sота+папdіп) "Який 

тішить, як Місяць", "Врадува
ний Місяцем (або сомою)". Ім' я 
одного з шанувальників Шіви. 

Со.мапатха (soтa+пatha "цар", 
"правитель") "Владика Місяця". 
Шіва. 

Со.мапшу (sота+апshи "промінь, 
сяєво") "Місячнопромінна". 
Рослина, з паростків якої при
готовляють сому. 

Со.мапа (sота+ра "пивець") "Со
мопивець", "Жертвувач соми". 
Ім' я послідовника Сканди, бога 
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війни й сина Шіви. Також -
ім' я асури й одного з 7 пітрі 
(предків) у небесному палаці 
Брахми. Со.мапа (інакше Со
.маяджня) і особливий жертов
ний обряд, який здійснюють ца
рі та брахмани, аби досягти ще 
вищого статусу. 

Со.мапа.л,а (soтa+pala "захисник, 
воїн, цар") "Охоронець Соми
Місяця". Інша назва tапдгарви 
- небесного музики й співака. 

Со.мапаті (soтa+pati "пан, вели
тель, господар, володар") "Вла
дика соми". Ім' я Індри. Санскр. 
pati споріднене з укр. бать~о й 
рос. батя. 

Со.мапатпі (sота+раtпі "дружи
на, господиня") "Дружина Со
ми-Місяця". Санскр. patni 
"шляхетна жінка, дружина" й 
укр. папі тотожні. 

Со.мапі (sота+рі "питець, пи
вець") "Сомопивця". Ім'я сина 
царя Сахадеви. Санскр. рі спо
ріднене з укр. пити. 

Со.мапрабга (soтa+prabha "світ
ло, сяйво") "Місячне сяєво". 
Ім' я царівни, мати якої - Чап

драпрабга, а імена Со.мапрабга і 
Чапдрапрабга - синонімічні. 

Со.мапутра (soтa+putra "син") 
"Син Соми-Місяця". Назва пла
нети Меркурій. Санскр. путра 
"син", путрі "дочка" відбиті в 
українських прізвищах Путра, 
Путря, Путро, Путра~. Пу
три~. Путреп~о. Путричеп~о, 
назвах Путрів~а на Київщині й 
Путреда на Закарпатті. 
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Со.м,араtа (soma+raga "мелодія") 
"Місячна раІ'а-мелодія". Pata
одне з центральних понять в ін
дійській музиці, мелодична по
будова, що має певні ладові й 
ритмічні ознаки. Існує 6 основ
них мелодій-раІ', які персоніфі
куються як 6 вродливих чолові
ків, кожен із яких має 5 дружин 
і 8 синів-путра, що дає можли
вість зробити 84 музичні варіа
ції. 1\ожна така варіація має 
своє певне значення, свою есте

тичну й психологічну дію. Ос
новні мелодії-раІ'и мають і свою 
пору виконання Так, раІ'а бгай
рава, яка асоціюється з остра
хом, тривогою, неспокоєм, ви

конується на світанку або в над
вечір' я, раІ'а .меtха, яка асоцію
ється зі спокоєм і вмпротворен
ням, виконується уранці тощо. 

Мелодії-раІ'и часто пов'язують
ся з міфічними та епічними ге
роями і божествами, зокрема, з 
Сомою. Український письмен
ник, композитор і музикант 

Гнат Хоткевич не тільки пере
клав українською драму "Ша
кунтала" 1\алідаси (V ст.), а й 
на тему "Шакунтали" написав 
23 музичні і 7 вокальних творів, 
використавши при цьому гами 

давньоіндійської музики, тобто 
й раІ'и. 

Сомараджа (soma+raja "прави
тель, цар") "Владика соми". Мі
сяць. 

Сомараш.мі (soma+rashmi "нро
мінь") "Місячний промінь". Ін-
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ша назва на означення І'андгар

ви - небесного музики. 
Сомасва.міп (soma+svamin "хазя

їн, господар") "Місяць-госпо
дар, Місяць-владика". У творі 
Сомадеви - ім' я сина брахмана. 

Сомасена (soma+sena "сила, 
військо") "Могутність Місяця". 
Ім' я син демона Шамбари, 99 
фортець якого у ведах розбив 
Індра. 

Сомасіпдгу (soma+sindhu "ріка, 
потік") "Потік соми". Інше ім'я 
Вішну. Санскр. сіпдгу "ріка, по
тік" - давня назва ріки, більш 
відомої нині як Інд. Населення 
на берегах цієї ріки називалися 
сіпдгу, сіпди, хіпди, іпди, звідки 
й постало сучасне Індія, хоча 
самі індійці називають свою 
країну по-давньому - Бгара
та, Бгарат. Сінди жили й на 
теренах Давньої України, де бу
ло аж дві Сіпди!'іи "І\ раїни сін
дів" - в низів'ях Дніпра, так 
звана СіпдсьІ'іа СІ'ііфія, а друга 
- Сіпди!'іа на Таманському пі
вострові, про яку пише Геродот. 
Інша назnа сіндів в індійському 
епосі -- сувіри, саувіри, а вона 
споріднена з назвами сівери-І'іі
.мери-І'іі.мерійці. Синонім до 
санскр. sindhu - санскр. danu 
''ріка, потік", яке вже у ведах 
постає реліктовим, згасаючим, 

о.ле яке й досі збереглося в наз
вах українських річок - Доп, 
Донець, Дунай, Дністер, Дніпро. 

Сомасупдар (soma+sundar "гар
ний, вродливий, чарівний") 
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"Чарівний, як Місяць". Чолові-
. ' 

че Ім я. 

Со.м,асундара ( soma+sundara "гар
на, чарівна") "Чарівна, як Мі
сяць". Жіноче ім' я і назва річки 
Нармади. 

Сожахуті (soma+huti "пожертва, 
підношення, дар") "Жертво
приносини соми". Санскр. huti 
"пожертвини, підношення", hu
ta "вогонь", у зв'язку з чим при
вертають увагу українські пріз
вища Лагута, Палагута, Ма
.лахута. 

Сожачандра (soma+chandra "Мі
сяць") "Сома-Місяць". Як зазна
чає академік-індолог Олексій Ба
ранников (1890-1952), уродже
нець Золотоноші на Черкащині, 
чандра "місяць" приєднується до 
імен богів, аби ще більше підкре
слити їхню святість і шанобли
вість та любов до них, напри
клад, Крішначандра "Крішна
місяць", Ра.мачандра "Рама-мі
сяць" тощо. В інших випадках 
чандра може означати "доско
налий, довершений, неперевер
шений, найкращий", наприк
лад, Вір'ячандра "Місяць ге
ройства", тобто "Взірець доблес
ті, Могутній воїн, Богатир". 

Сожашаржан (soma+sharman "за
хисник, охоронець") "Захисник 
Соми-Місяця", "Охоронець со
ми". Брахманське ім' я. 

Со.м,ашеиара (soma+shekhara "ко
рона") "У короні з Місяця, Увін
чаний Місяцем, Місяцекорон
ний". Інше ім' я Шіви, зачіску 

якого прикрашає півмісяць . 
Санскр. shekhara "корона, діаде
ма, вінець" споріднене з укра
їнськими прізвищами ше".ера й 
ше".ерен".о. Синоніми ДО shekha
ra - mukuta й apida теж відбиті 
в українців як імена і прізвища. 

Сожашравас (soma+shravas "сла
ва") "Місяцеслав", по-україн
ському Со.мос.лав, Со.мис.лав, Со
.мес.лав. Ім' я сина махаріші ( ве
ликого мудреця) Шруташрава
са. Санскр. шравас й укр. с.лав в 
іменах - тотожні . 

Сожашрі (soma+shri "щастя, ус
піх") "Благословенна сома, Бо
жественний нектар". Шрі також 
- одне з імен Лакшмі, дружини 
Вішну, богині щастя, багатства 
й сімейної злагоди, тотожної 
балтійській Лай.ме й слов'янсь
кій Ладі. 

Со.м,ашура (soma+shura "герой") 
"Місяць-герой". У творі Сомаде
ви-ім'я сина царя НаІ'ашури. 

Со.м,ендра (soma+indra) "Сома й 
Індра". У ведах боги часто зга
дуються парами. Санскр. indra 
означає і "цар, владика". 

Соженду (soma+indu "Місяць") 
"Двічі Місяць, Подвійний Мі
сяць". 

Сожеша (soma+isha "бог, всевиш
ній") "Владика соми". Місяць. 

Сожешвара (soma+ishvara "бог, 
всевишній") "Владика Міся
ця". Інше ім' я 1\рішни, а також 
автора твору "Манасолласа". 

СожіІїд (soma+ika, суфікс) "Мі
сячна, Вродлива". Жіноче ім' я . 
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Co.мi.tta (soma+ila, суфікс) "Місяч
на, Лагідна, Ніжна". Жіноче ім' я. 

Сомін (soma+in, суфікс) "Наділе
ний сомою". Місяць. 

Сомодбгава (soma+udbhava "на
родження") "Народжувач, Тво
рець Місяця". Інше ім' я 1\рішни. 

Сау.м,адатті (sauma+datti) "Со
мадатrин". Воїн-герой, син ца
ря Сомадатrи, воював на боці 
кауравів і загинув у битві. 

Сау.ма~Єі (saumak+i, суфікс) "На
щадок Со маки, Син Со маки". 
Інше ім'я царя панчалів Друпа
ди, дочкою якого булаДраупаді 
"Дочка Друпади", дружина 
п'ятьох братів-пандавів. Інше 
ім' я Драупаді - Крішна (наго
лос на кінцевому а) "Красна, 
Гарна, Вродлива". 

Сау.м,ендра (sauma+indra) "На
лежний Сомі та Індрі", "Захи
щений Сомою та Індрою". 

Сау.м,'і "Місячне світло", "Сяйво 
Місяця". Жіноче ім' я. 

Сау.м, 'я (наголошене я) "Наче 
Місяць, Чарівна, Прекрасна", 
"Шляхетна". Жіноче ім'я, зо
крема, богині-воїтельки ДурІ'и, 
атрибут і зброя якої - тризуб. 
Також - назва різновиду ясми
ну (Jasminum sambac). 

Сау.м,'я "Наче Місяць, Чарівний, 
Вродливий, Благородний". Чо
ловіче ім'я. Також - назва од
нієї з частин земного світу і ро
слин: Desmodium gangeticum; 
Hedychium specatum; Cynodon 
dactylon - священна трава ~Єу
ша-дарбга (HN, 396- 397) 
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11. Індійські імена з 
другим комповентом 

soma 

Атісома ( agni+soma) "Аrні-Бо
гонь і Сома-Місяць". Божество, 
яке уособлює поєднання вогню і 
соми. 

tандгасома (gandha "запах, пахо
щі" +soma) "Запашна, як сома". 
Жіноче ім' я, а також назва білої 
водяної лілії (Nymphaea alba). 

Девасома (deva "бог"+sота) "На
пій богів, Божественний тру
нок". 

Індрасома (indra+soma) "Індра і 
Сома-Місяць". Божество, від
криває шлях Сонцю, підтримує 
небеса, наповнює море водами, 
дає молоко коровам. Надихає 
на героїчні вчинки, сповнює 
доблестю. Є варіант імені з пе
реставленими компонентами -
Сомендра. 

Нріtасома (nriga "ватажок людей"+ 
soma) "Місяць серед людей, 
Найкращий із людей". 

Нрісо.м,а ( nri "людина; люди" +so
ma) "Місяць серед людей", "Би
датний, Великий, Знаменитий" 

Сутасома (suta "пожертва"+sо
та) "Жертвувач соми". Ім'я си
на Бгімасени (Бгіми) й Драупа
ді, спільної дружини п'ятьох 
братів-пандавів. 

Сутасома (suta+soma, наголоше
не кінцеве а) "Жертвувачка со
ми". Ім' я дружини 1\рішни. Є 
варіант імені з переставленями 
компонентами - Сомасута. 
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ТріпасСМtаnт'ірас ( trina "трава, рос
лина"+sота+апgіrаs) "Здобувач 
соми з рослини". Ім' я давнього 
мудреця. Санскр. trina, хінді trin 
"трава" маємо у відомому виразі 
трип-трава, а санскр. angiras 
споріднене з грец. aggelos "віс
ник, янгол". 

Шрутасожа (shruta "відомий, 
славний"+sота) "Славний як 
Місяць, Славнозвісний". Ім' я 
сина Бгіми, одного з п'яти бра
тів-пандавів. Санскр. shruta спо
ріднене з рос. сльtти, сльtть, 
звідки й слава. 

Шрутасожа (shruta "відома, слав
на" +sота) "Славна, як Місяць". 
Ім' я однієї з дружин 1\рішни. 
Тут наголошене а в шрута. 

ІІІ. Індійські назви з 
компонентом 

soma 

Бгадрасожа (bhadra+soтa) "Бла
годайна, як Місяць". Інша назва 
священної Ганrи, також леген
дарна річка в Уттаракуру (Пів
нічна 1\уру). 

Со.шюал.ларі (soтa+vallari) "Спов
нена соми". Назва річки Г одаварі. 

Сожадгара (soтa+dhara) "Потік 
соми, Місячний потік". Назва 
Молочного Шляху. 

Сожалата (soтa+lata) "Місяч
ний пагін" або "Сомовий пагін 
(з якого добувається напій со
ма)". Назва річки Г одаварі. 

Сожапатха, хі нді Сожпатх ( so
тa+natha "цар, правитель, воло-
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дар") "Владика-Сома-Місяць" 
або "Владика соми". Перше 
тлумачення імовірніше, бо іс

нує паралельна назва, пов'яза
на з Місяцем - Чапдра-прабга
са. Сомнатх - легендарний ін
дуїстський храм Шіви на піво
строві 1\атхіявар, за легендами, 
зведений Сомою-Місяцем. Біля 
Сомнатху священна Сарасваті, 
яка нібито тече під землею, зно
ву з' являється на поверхні і 
впадає в Аравійське море. Сом
натх сьогодні - один із найпо
пулярніших індуїстських хра
мів, одне з головних святилищ 
Шіви, хоча тут є і храми, прис
вячені іншим богам. 

Сожапатхадева-паттапа ( so
тa+natha "цар" +deva "бог" +pat
tana "місце, обитель") "Обитель 
бога Соманатха-Сомнатха". Міс
то розташоване на півострові 
1\атхіявар, пізніша назва його -
Вераваль. Тут на березі Ара
війського моря (сучасний штат 
Гуджарат) стояв легендарний 
храм Сомнатх, присвячений Ші
ві. Легенда мовить, що Місяць
Сома спорудив його з чистого зо
лота, демон Равана - зі срібла, 
1\рішна - з дерева, а Бгіма - з 
каменю. Храм неодноразово руй
нувався і відновлювався. 1024 ро
ку храм пограбував мусуль
манський завойовник Махмуд 
Газневі. Хорезмійський учений 
Біруні, який супроводжував Мах
муда Газневі в походах на Індію, 
залишив описи цього храму, що 
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був зруйнований. На схід від мі
ста знаходиться Вга.лrоа-тіртха 
(тіртха - місце прощі). Саме 
тут, за переказами, Rрішну, що 

спав, загорнутий в оленячу шку
ру, смертельно вразив стрілою 

мисливець, сприйнявши за оле

ня - це місце особливо шану
ють вішнуїти. На північ від ньо
го стоїть Сур 'я-.мапдир "Храм 
Сур'ї -Сонця". 

Сомасіпдгу (soтa+sindhu) "Ріка 
соми". 

Сомасупдара ( soтa+sundara) "Чу
дова, як сома, Прекрасносома". 
Інша назва Нармади, священної 
ріки, яку уособлює однойменна 
богиня. 3 рікою пов'язано чима
ло легенд. Найвідоміша та, що іі 
благословив бог Сур' я і звелів 
текти на захід під назвою Нар.ма
да. Святою справою вважається 
пройти від її витоків до гирла од
ним берегом, а тоді повернутися 
до витоків - іншим; це забирає 
зо два роки. Вважається, що ли
ше споглядання її священних 

вод позбавляє від усіх гріхів. 
Швидка течія надає гальці фор
му лінrи, що посилює святість 
річки. Індуїсти вірять, що в кож
ному білому камінці на березі 
Нармади живе Шіва. Ще одна 
назва Нармади - Рева. Діда Ре
ваті, дружини Баладеви, стар
шого брата Rрішни, звали Рева, іі 
брата - Реват, батька - Рай
ват. Реваті також - назва су
зір'я Місячного зодіаку, одна із 
27 дружин (і найулюбленіша) 
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Місяця-Со.ми-Чапдри. 3 цими 
фактами можна порівняти чи
сленні українські прізвища Рева, 
Ревут, Ревутепrоо, Ревуцьrоий то
що й не менш численні назви на 
Рев. Це при тому, що імена стар
шого брата Rрішни Ва.ла (Ва.ль), 
Ва.ладева ( Ва.льдев) й Ва.лавіра 
(Ва.львір, Ва.лбир) рясно відбиті в 
прізвищах запорозьких козаків і 
сучасних українців (Ва.ль, Волу
дей, Ві.лдей, Ва.лвір, Ва.львір, Ва.л

бир, Ва.лбирепrоо тощо). Ще в бос
порських паписах ІІІ ст. із Сінди
ки біля Керченської протоки фік
сується ім'я Ва.лодей. Там же за
свідчене й ім' я t ocaro, тотожне ук
раїнському прізвищу Козаrо. 

Сомасута (soтa+suta) "Наро
джена Сомою (Місяцем)", "На
роджена сомою (напоєм) ". 
Назва річки Нармади. 

Соматіртха (soтa+tirtha "місце 
прощі ") "Місячна тіртха". Міс
це прощі на березі священної 
Сарасваті. Згадується в "Махаб
гараті", місцезнаходження до
стеменно не з'ясоване. Назву 
ще перекладають як "Місце 
священних омовінь Соми". 

Со.м,ашраваяпа (soтa+shrava "сла
ва" +yana "місце") "Місце Со
машраваса або "Місце славного 
Соми-Місяця". У "Махабгараті" 
-місце прощі на березі r'анrи. 
Ім' я Со.машравас (укр. Со.ма
слав, Со.мослав, Со.мислав, Со.ме
слав, Місяцеслав)" мав також 
син махаріші (великого мудре
ця) Шруташраваса. 
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Сомодбгава (soma+udbhava "ви
никла, постала") "Постала з со
ми". Назва річки Нармади. 

Сушома (su, префікс+sота) "Чу
дова, як сома", "Смачновода, 
Добровода". Назва річки в "РіІ'
веді", притоки Інду (Сіндrу). 

Хастісома (hasti "рука"+sота) 
"Наділена сомою", "Чия вода, 
наче сома". Ріка, згадувана в пу
ранах. 

lV. Українські назви на 
Со.м-

Оскільки Со.ма входить у назви 
індійських річок, то цілком імо
вірно, що вона відбита і в укра
їнських гідронімах (СГУ, 521), хо
ча деякі назви можуть пов'язува
тись і з рибою со.м. 
Сомшівсма - болото в басейні 

Сіверського Дінця, хоча з наз
ви видно, що це колишня річ
ка. Там і могила Сомшова, з 
чого можна виснувати, що було 
українське ім' я чи прізвище 
Со.ми.л,о. Оскільки в індійців 
побутує жіноче ім' я Со.міла 
"Подібна до Місяця", "Лагідна, 
Супокійна, Ніжна", то цілком 
міг бути й чоловічий варіант 
його. 

Сомиха - річка на Херсонщині, 
лівий рукав Дніпра; 

Сомів~~:а - річка на Дніпропет
ровщині, ліва притока Дніпра; 
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Сомівсмий - яр у басейні Сівер
ського Дінця. Там і хутір Сомів
смий; 

Сом~~:ова До.л,ина - річка на Київ
щині, де й село Со.м~~:оваДо.л,ипа. 
3 назви видно, що долина наз
вана за кимось на ім' я чи пріз
вище Со.м~~:о; 

Сомова - річки на Херсонщині: 
а) ліва притока Дніпра; там і 
Со.мова ба.л,~~:а; б) притока Кін
ської в басейні Дніпра; 

СомоваДмина-болото в басей
ні Сіверського Дінця; 

Сомша - річка на Чернігівщині, 
притока Смячі (бас. Десни-Дні
пра). Можливо, можна поясни
ти з інд. soma+ja "народжена 
сомою, Місяцем" (пор. інд. Со
.маджа "Народжений Місяцем, 
Син Місяця" на означення пла
нети Меркурій). 

Сюди ж можуть відноситись і такі 
гідроніми з водозбору Дніпра: 

Сума - річка на Сумщині, прито
ка Псла; 

Сум~~:а- річка на тій же Сумщи
ні, притока Суми (СГУ, 539). 
Можливо, що назви цих річок, 

як і назва Су.ми, споріднені з 
санскр. ш 'я.ма "чорний, темний". 
Іншим іменем 1\рішни, яке означає 
Чорпий, якраз і є Ш'я.ма. Драупаді, 
дочка царя панчалів Друпади, діда 
якого звали Со.ма~~:а, окрім імені 
Крішпа, має й ім'я Ш'я.ма (в обох 
випадках наголошене кінцеве а). 
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3АЄЦЬ-ШАШІ, МІСЯЦЬ-ШАШІН І 
СКОЛОТИ-СКІФИ 

t. Заєць і персько-скіфська 
війна 

Геродот описує цікавий і дещо 
загадковий епізод скіфо-перської 
війни із зайцем, який перед самі
сінькою битвою пробіг між персь
ким і скіфським військом. Коли 
піші й кінні скіфи вже стояли в бо
йовому порядку, готові до битви з 
персами, перед ними раптом звід
кись узявся заєць, і скіфи, пола
мавши стрій, з криками й галай
канням кинулися його ловити. Ко
ли Дарій у своіх наближених запи
тав, чого це там здійнялася метуш
ня і лемент, йому відповіли, що то 
скіфи ловлять зайця. З чого Дарій 
для себе виснував, що скіфи на
стільки впевнені в своїй силі, що 
навіть у такий вирішальний мо
мент дозволяють собі ганятися за 
зайцем, чим виказують його війсь
ку своє презирство. І став думати, 
як йому безпечніше відступити. 

Античні автори взагалі відзна
чають небайдужість скіфів до зай
ців, тому цей епізод давно привер
тає увагу дослідників, які намага
ються більш-менш умотивовано 
пояснити цей трохи ніби кумед
ний випадок. Скіфолог Є. В. Чер
ненко припускає, що скіфи лише 
демонстрували свою готовність до 
бою, а у вирішальний момент ухи-
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лилися від нього під "сміхотвор
ним приводом" і що епізод має від
верто "знущальний характер". Як 
на іншого скіфолога, Д.С.Раєв
ського, таке пояснення не врахо

вує специфіки архаїчної культури 
й фольклорної природи джерел 
Геродота, бо і сам епізод, і його 
тлумачення Геродотом мають ціл
ком фольклорний характер. Геро
дотове трактування правомірне 

лише в контексті даної війни, як
що воно передбачає у мотиві ло
віння зайця відсутність більш уні
версального підтеrосту. А образо
творчі дані дають підстави гадати, 
що такий підтекст існував. Зобра
ження зайця широко представлені 
в середньоазійських саків і їхніх 
прямих родичів - причорномор
ських скіфів, а це засвідчує їх се
мантичну навантаженість. Зокре
ма, популярні сцени пересліду
вання й ураження зайця, які по
різному трактуються: іноді це по
лювання вершника на зайця, як 
на золотих бляшках з Куль-Оби чи 
на срібних бляшках з Олександро
польського кургану. Іноді зайця 
переслідує пес, як на горитах чор
томлицького зразка і на пекто
ралях із Товстої Могили та Вели
кої Близниці. Є зображення, де 
зайця терзає хижий птах. Костяні 
пластини з 1\уль-Оби зображають 
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вершника, що впав з коня, і пса, 
що жене зайця. А. А. Передольсь
ка вважає обидві сцени цільною 
композицією про полювання на 

зайця і включає куль-обські костя
ні пластини "до серії пам'яток, так 
чи інакше пов'язаних із зображен
ням побутових сцен із життя скі
фі в". М. І. Ростовцен сюжет куль
обських і олександропольських 
металічних бляшок сприймає за 
такий, що має "винятково побуто
ве значення", бо полювання -
улюблений спорт скіфів. 

Інший погляд на це у Б.Н.Гра
кова, для якого олександропольсь

ке й куль-обське зображення вер
шників, які уражають зайця, 
"прямо пов'язані з оповіддю Геро
дота про невідбуту битву між Дарі
єм і скіфами". Та як на Д.С.Раєв
ського, це цікаве тлумачення має 
деякі нестиковки: воно відособлює 
названі пам' ятки від інших, 
близьких за змістом, але які тако
му трактуванню не піддаються 

(наприклад, переслідування зай
ця собакою). По-друге, воно не 
враховує ідентичного зображення 
поза Причорноморською Скіфією, 
на іншому кінці скіфського світу, 
де епос про війну з Дарієм якщо й 
був відомий (що малоймовірно), 
то не настільки, аби втілюватися в 
образотворчому мистецтві. Йдеть
ся про композиції на срібному ум
боні з Амудар'їнського скарбу -
тут цей мотив доповнюють і сцени, 
де вершники переслідують оленів 
і гірських козлів. 

розділ 11 

Заєць, який з' явився перед скіф
ським і перським військом, спро
мігся розладнати скіфські лави не 
через анархізм, властивий скіфам, 
не через зневажливе їхнє ставлен
ня до супротивника і не через те, 
що це була слушна нагода уни
кнути битви. Якщо у скіфів існу
вало уявлення, що принесення в 

пожертву зайця забезпечує благо

получчя, то можна легко рекон

струювати звичай, за яким зустрі
нутого зайця неодмінно слід спій
мати, іншими словами, принести в 
пожертву. Аналогії з різних обла
стей іранського світу таку рекон
струкцію підтверджують. Саме 
так, до прикладу, розмірковує ге
рой вартеького епосу: упустити 
зайця - значить втратити свою 
велику славу. Ще виразніше свід
чення Ксенофонта: заєць, розтер
заний орлом на очах у війська, яке 
вирушає в похід, цар Кір сприй
няв за добрий знак. Ідентичний 
скіфському мотив переслідування 
зайця псом, зображений саса
иідським воїном на стіні синагоги 
в Дура-Европосі: його дослідник 
В.Г.Луконін співвідніс з іншими 
малюнками цієї серії, які втілюва
ли боротьбу іранських вельмож із 
римлянами. І на цій підставі трак
тував як метафоричне вираження 
тієї ж ідеї перемоги іранської 
зброї. 

Тому описану Геродотом появу 
зайця перед військом скіфи мали 
розглядати як добре знамення пе
ред битвою, але за умови, що зай-
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ця спіймають. Саме тому цей епі
зод сприймався як значеннєво ва
жливий і був включений в епічну 
розповідь про війну скіфів з пер
сами. Але значення його спирало
ся на символічиї коди, які побуту
вали в скіфському середовищі, йо
го добре розуміли слухачі скіфсь
кого епосу, тож і не розшифрову
валось. А Геродот мав це поясни
ти, бо був орієнтований на іншу 
аудиторію. Та оскільки він не во
лодів цим кодом, то й пояснив епі
зод так, як він його зрозумів. 
У зв'язку з цим цікавими вида

ються слов'янські дані про зайця і 
про зустріч із ним. І в українців 
відзначається спільна для слов'ян 
прикмета, що коли заєць перебіг 
дорогу або просто зустрівся, то це 
віщує подорожньому нещастя. 
"Боїться, щоби заєць йому дорогу 
не перебіг" (Галичина). На 1\о
вельщині вважають, що коли за
єць забіжить у село, у ньому поч
неться якась пошесть. Аби відвер
нути біду, треба кинути з воза 
жмут сіна, щоб заєць завернув на
зад (Поділля), тричі перевернути
ся на тому місці (Харківщина). 
Поляки вірять, якщо в дорозі зу
стрінеш зайця, то подорож вийде 
невдала, тому краще вернутися 

додому. У Болгарії така ж зустріч 
загрожує програтем у суді, у Сер
бії вагітній жінці - смертю дити
ни, мисливцю та рибалці- невда
чею на ловах, у сплавщиків плотів 
(Росія) - що пліт сяде на мілину 
або розіб'ється, у білорусів, якщо 
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заєць перебіжить дорогу весільно
му поїзду, нещасливе одруження. 

У поляків є фразеологізми: "Заєць 
перебіг йому дорогу", "Зайця зу
стріти - нещастю бути". У Маке
донії зустріч із зайцем віщує неду

гу. Виняток - лужицька прикме
та, пов'язана зі шлюбною символі
кою зайця: якщо молодим під час 
їхнього першого виїзду з дому пі
еля весілля заєць перебіжить до
рогу, то шлюб буде ощасливлений 
дітьми. У чорногорців заєць при
носить нещастя лише тоді, коли 
біжить під гору, у білорусів Поліс
ся - коли перебігає дорогу проти 
поли, яка запахується, тобто за па
зуху подорожньому. 

О.Н.Афанасьєв зазначає: у нас 
вірять, що коли заєць або білка пе
ребіжить дорогу - чекай невдачі 
або якогось нещастя. "Щоби му 
заєць дороги не перебіг!" - так у 
Галичині виражають добре поба
жання подорожньому. "Іпатіїв
ський літопис" згадує про покло
ніння литовців заячому богу: 
"Миндовг же посла к папе и прия 
крещение; крещение же его льсти

во бЬІсть: жряше богом своим в 
тайне (перераховуються імена 

язичницьких богів, між якими і 
"заячий бог"); егда вьrехаше на 
поле и вЬІбегняше заяць на поле, в 
лес рощення не в'Ьхожаше вну и 

не смеяше ни розгЬІ уломити". І 
зазначає, що ця забобонна прик
мета властива німцям, фіннам і 
слов' янам. А в примітці додає, як 
уникнути лиха, якщо заєць таки 

ХСFІІИШІ IП4DRriiR 



перебіг дорогу: треба переламати 
батіг або дрючок (як символ бли
скавки), один кінець кинути в той 
бік, звідки заєць вискочив, а дру
гий туди, куди він побіг (ПВС І, 
328; тут же й тлумачення слова за
єць, його назви деякими мовами: 
чес. zagic, серб. зец, пол. зайопць). 
Отож скоріше за все, скіфи по

яву зайця перед битвою сприйня
ли як поганий знак, якщо б він пе
ребіг їм дорогу. Тому вони й кину
лися завертати його, щоб він пере
біг дорогу їхнім супротивникам. 

Роль зайця у давніх уявленнях 
засвідчують непоодинокі дані. У 
Китаї місяці пов'язувалися з різни
ми тваринами, серед яких і заєць 
(після миші, вола й тигра). Те саме 
в Тибеті й Монголії - після миші, 
корови й тигра. В Африці, поряд із 
зооморфними персонажами, в іпо
стасі культурних героїв нерідко ви
ступають заєць, шакал, черепаха, 

павук тощо. Індійські любовні 
трактати поділяють чоловіків на 
"зайців", "биків" і "коней", а жінок 
на "сари", "кобилиць" і "слоних". 

Образ зайця поширений у різ
нихіндоєвропейськихтрадиціях.В 
античному світі заєць стійко 

пов' язується з ідеєю плодючості й 
родючості, певно, через його винят
кову плодовитість. А звідси - і з 
символікою пір року; йому ж при
писувалися магічні властивості у 

сфері любовних чарів. Певно, ана
логічна семантика була властива 
зайцю і в Ірані, де він присутній на 
перських мініатюрах з любовними 
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сценами. Ці ж причини, очевидно, 
пояснюють популярність зайця у 
слов'янському фольклорі, зокрема, 
в весільних піснях, де відбитий мо
тив, що наречена спершу має лягrи 

із зайцем, а вже тоді - з женихом. 
Російська фольклорна традиція, як 
і осетинська, до певної міри 
пов'язує зайця з водною стихією, 
що побічно відбито в такій заборо
ні: "Коли пливеш по воді, не згадуй 
зайця, бо цього не любить водя-

"" нии. 

Заєць наділений символічним 
значенням в українському фоль
клорі, зокрема, в замовляннях. 
Одне з них таке: 

"Місяцю, молодий княже! Чи 
бував ти в старого? Чи питав ти 
його, чи боліли в його зуби? Щоб у 
мене вік віком і суд судом зуби не 
боліли. Заєць у полі, а риба в морі, 
місяць на небі: коли будуть три 
брати вкупі гуляти, то тоді в мене 
будуть зуби боліти" (УЗ, 74). "За
єць у полі" - посеред космічної 
цілокупності, поміж "місяцем у 
небі" та "рибою в морі", тобто вони 
відбивають троїсту світобудову, де 
заєць символізує серединний про
стір, землю, місяць - небесний, а 
риба - водний (УЗ, 226). Заєць 
виступає тут укупі з місяцем і ри

бою, що особливо цікаво з огляду 
на те, що в індійській міфології за
єць тісно пов'язаний саме з Міся
цем. Місяць навіть має низку 
складних імен, де один елемент оз
начає "заєць" (див. коментований 
додаток в кінці статті). 

скіфська Індоаріка 



Г.Булашев пише: "Щодо зайця 
(русак, - Lepиs vиlgaris, бі.tzяк, -
Lepиs timidиs) на Україні кажуть, 
що він не тільки створений чортом, 
а й звичайно є його передовим. То
му якщо заєць перебіжить людині 
дорогу, то з нею щось станеться, 

або ж спостигне невдача в справі, в 

якій вона йде. Коли побачиш зай
ця, який перебігає шлях, то щоб 
запобігти лихові треба викинути з 
воза віхоть сіна, і заєць побіжить 
назад" (Булашев, 344). Щоб від
вернути лихо від зустрічі з зайцем, 

треба: повернутися додому (Сер
бія, Болгарія), почекати, поки 
хтось інший перейде цю дорогу, 
перехреститися, навхрест ударити 

батогом (Польща), тричі кинути 
пригорщу землі в напрямку, про

тилежному бігові зайця (Польща), 
переламати дрючка й кинути один 
кінець туди, звідки вискочив за
єць, а другий- куди він побіг (Ро
сія); тричі перекинутися у тому 
місці (Україна). У білоруських і 
смоленських весільних піснях же
них б' є зайця за те, що той перебіг 
дорогу і налякав коня. Звичай пе
рекривати дорогу весільному поїз
ду колодою зоветься зак,идати 

зайця (Смоленщина, 1\алужчина), 
а в Сибіру таке перекривання до
роги - ловити зайця. Весільний 
поїзд змушують зупинитися при 
допомозі якої-небудь перепони 
(наприклад, жердини, кинутої на 
дорогу), подібно до того як подо
рожнього відлякує заєць, що пере
біг дорогу (Булашев, 191-192). 

::Теnан НАЛИВАЙКО 
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У нартському епосі герой Хамиц 
переслідує до краю землі білого 
зайця, що трапився йому на полю

ванні. Заєць виявляється дочкою 
водного божества, і від шлюбу її з 
героєм-переможцем народжується 

один із провідних персонажів 
Нартського циклу- Батрадз. Дос
лідники (В.Ф.Міллер, Є.Є.І\узьмі
на) вказують, що в скіфській мі
фології прародичкою скіфів є доч
ка водної стихії, точніше, богиня 
землі й води, втілення "нижнього 
світу" й породжувального начала 
(ОИ, 44). Якщо осетинський пере
каз і скіфська міфологема справді 
мають спільну генезу, що цілком 
імовірно, то заєць у скіфській зоо

морфній символіці мусить відпо
відати цій стихії. 

Ці факти відкривають давню й 
поширену семантику образу зай
ця, а осетинський фольклор свід
чить про ймовірність того, що в 
цей ареал уявлень входить і скіф
ський ареал. Тоді зрозумілий і мо
тив переслідування його. Бо відо
мо, що вибір жертовної тварини 
часто визначається прагненням 

забезпечити жертвувачу або пред
ставленому ним колективу ті вла
стивості й здатності, які даній тва
рипі приписуються (Пропп). А 
плодючість, родючість в архаїчних 

концепціях трактується як еквіва
лент благополуччя, багатства, ус
піху, могутності. Звідки й високе 
смислове навантаження ритуалу 

принесення в пожертву саме зай

ця. Тож сцени переслідування і 



ураження тварини в мистецтві ма

ють трактуватися як зображуваль
ний еквівалент подібних жертво
приносин. 

2. Заєць і Місяць 

Зв'язок зайця з Місяцем у схід-
' • • u 

них слов ян вщм1чении лише в ди-

тячому фольклорі - в ігрових піс

нях, закличках, лічилках. Відома 
лічилка "Раз, два, три, чотири, 
п'ять - вийшов зайчик погулять" 
має і варіант: "Раз, два, три, чоти
ри, п'ять вийшов місяць погу
лять". Тобто в різних варіантах од
нієї пісні заєць і місяць займають 
однакову семантичну позицію. У 
колишній Харківській губернії в 
дитячій грі промовляють: "Заєць
місяць, де ти був? - У лісі!", а в 
Московській губернії: "Заяц-ме
сяц вЬІрвал травку, положил на 

лапку (варіант- на лавку)". Для 
таких текстів характерний мотив 
рослинності, якою живиться за
єць: заєць-місяць вирвав травпу, 
зірвав травпу, траву жав, листя 

рвав, льtпі драв тощо. Зв'язок об
разів зайця й місяця підтверджу

ють і деякі південнослов'янські 
паралелі. У Герцеговині того, хто 
показує на місяць, дражнять: 
"Ено мисеца! -Месо ти од зеца", 
тобто "Он-о місяць! - М'ясо тобі 
від зайця!". У хорватській пісні є 
слова: Vedre ти se crne осі, kako zе
си па тіsеси - "Очі його світяться, 
як у зайця при місяці". На кордо
ні Боснії вірять, що кістка, вмисне 
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залишена від печеного зайця, 
яким розговлялися на Різдво, має 
цілющу силу першої неділі мі
сяця-молодика - тут міфологічні 

властивості зайця ставляться у 
залежність від зміни місячних 

фаз. При цьому молодий місяць 
ніби каталізатор: саме в цей час 
заяча кістка прибирає магічних 
властивостей, бо якраз при моло
дому місяці, за поліським по-. ' . 
юр ям, проявляється демоючна 

природа зайця. "На маладзіку і 
чорт зайцам стане" кажуть білору
си на Гомельщині. У болгарсько
му народному танці двоє учасни
ків зображають зайців, що гра
ються при світлі місяця: скачуть 
один через одного, час від часу зу

пиняючись і ніби дослухаючись. 
Ці факти, як на дослідників, 

внутрішньо мало пов'язані і нав
ряд чи творять струнку картину. В 
одних випадках заєць і місяць 
зближуються метафорично, ото
тожнюються або зливаються в 
один образ зайця-місяця. У дру
гих- їх об'єднання зумовлюється 
зовнішніми щодо тексту обстави
нами (відбиття блиску місяця в 
очах зайця, гра зайців при місяч
ному світлі), втретіх-місяць ви
ступає як певний часовий обме
жувач (молодий місяць активізує 
вияв міфологічних властивостей 
цієї тварини, як і деяких інших 

природних сил). Дослідники до
ходять висновку, що ці дані 
пов'язують два образи в найза
гальнішому вигляді й навряд чи 

%D. скіфська індааріка 



прояснюють глибинну семантику 
мотиву зайця-місяця. 

Вони ж відзначають, що фраг
ментарність цього мотиву в народ
ній :культурі слов' ян та обмеже
ність його певними рамками ( сфе
ра дитячого фольклору у східних 
слов'ян) може вказувати як на ви
няткову архаїку цього мотиву і 
відбиття в ньому лунарної симво
ліки зайця, так і досить пізнє його 
походження. Тому нез' ясованим 
лишається питання, у якому зв' яз
ку, генетичному чи типологічно
му, перебуває цей слов'янський 
мотив з уявленнями про зайця і 
місяць (особливо з символікою мі
сячних плям) в індоєвропейській 
традиції, зокрема - давньоіндій
сь:кій. 

Принагідно відзначимо, що в 
слов' янських народних уявленнях 
і заєць і місяць (особливо моло
дик) уособлюють чоловіче начало, 
спільною для них є еротична і 
шлюбна символіка. Що підтвер
джує поєднання цих символів на 
весільному :караваї з Гомельщини: 
верх його прикрашають фігурки 

зайця, місяця й шишечки з тіста 
(СЖ, 195-196). 

З. Індійські факти 

Вже Афанасьєв відзначає, що 
Чандра, індійський бог Місяця, 
носить зайця, а сам Місяць у сан
скриті Шаша-дгара "Зайцедер
жець", ШашанІ'іа й Шашін "Зай
цезна:кий, Заячий", що таке уяв-
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лення збереглося в буддистів і що 
монголи й жителі Цейлона (нині 
Шрі-Ланка) у плямах на Місяці 
вбачають зображення зайців. І по
дає джата:ку про бодгісатну (май
бутнього Будду), :коли той, будучи 
пустельни:ком, якось заблукав у 
лісі й після довгих блукань зустрів 
зайця. На відлюдникові жаління, 
що він голодний, заєць мовив йо
му: "Розведи багаття, підемаж і 
з'їж мене!" Бодгісатва розвів во
гонь - і заєць стрибнув у нього. 
Тоді Будда явив свою божествен
ність, вихопив зайця з полум'я й 
помістив на Місяць, де його видно 
й досі. 
Як свідчить у своїй "Індії" хо

резмійський енциклопедист Біру
ні, індійська "Матсья-пурана" 
вважає, що :колись було 16 :крила
тих гір, які могли літати в повітрі. 
Проте промені бога Індри обпали
ли їм :крила й вони попадали дов
круж океану, по чотири з :кожної 
сторони світу. Темна частина Мі
сяця називається шаша-JtаІ'іша, 

тобто "знак зайця" - від того, що 
ці 16 гір відкидають на поверхню 
Місяця свої тіні. А далі, посилаю
чися вже на іншу пам'ятку, "Віш

ну-дгарму", Біруні пише: "Місяць 
називається шаша-.лдІ'іша, бо її 
кулясте тіло водянисте й відбиває 
форму Землі як дзеркало. На землі 
є гори й дерева різноманітних об
рисів, які відбиваються на Місяці 
в подобі зайця. Він також нази
вається Мріtа-ланчана, тобто "Об
раз сарни", бо деякі люди по рів-lffil. ~ш1шса rппвпrrкп 



нюють темну частину її поверхні з 
образом сарни" (Бируни, 430-
431). В індійців є низка міфів, де 
заєць пов' язується саме з Місяцем 
і плямами-зайцями на ньому. 
У санскриті shasha (шаша) "за

єць", а також "плями на місяці", 
які найчастіше сприймаються як 
зайці, зайчики (пор. сонячний 
зайчи~, а в даному разі - .місяч

ний зайчи~). Санскр. shasha схо
дить до дієслівної основи shash 
(шаш) "стрибати, скакати" (пор. 
укр. зайчи~-стрибайчи~, зайчи~
пострибайчи~). Санскр. шаша~а, 
хінді шаша~ "зайчик" відповідає 
укр. заєць (є і форма зая~). Персь
кою заєць чи кролик - xar-gosh 
(хар-rош). Англ. hare "заєць, кро
лик" виявляє очевидну спорідне
ність з іран. xar. З чого виходить, 
що shasha - суто індійська назва 
зайця. Санскритський вираз ша
ша-шрінrа (хі нді шаш-шріпт'), 
досл. "заєць з рогами", "рогатий 
заєць" означає щось небачене, 
неймовірне, фантастичне, а шрінr 
тут споріднене з укр. ріг. 

Місяць широко називається 
Шаші, досл. "Заячий, Із зайцями 
(плямами)", через помітні плями 
на його поверхні, що нагадують 
зайців. Шаші й нині поширене чо
ловіче ім' я, його має відомий кіно
актор Шаші 1\апур, рідний брат 
знаменитого Раджа 1\апура. Таке 
ж прізвище має сучасний індійсь
кий поет Ш' ямсінх Шаші, який 
побував в Україні і свої враження 
про неї, Київ та Дніпро, яким при-
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святив і власні вірші, відбив у 
двох книгах подорожніх нотаток. 

Місяць має цілу низку "заячих" 
назв: 

Шаша (shasha) "Заячий". 
Шашабгріт (shasha+bhrit "три-

мач") "Зайцедержець". Санскр. 
bhrit "тримач" споріднене з укр. 
брати. 

Шашабіпду (shasha+bindи "пля
ма, цятка") ''У цятках-зайчи
ках", "Зайцеплямий". Ім'я Віт
ну, а ще "вузол" або "цятка зай
ця" (місяць) - так називалися 
дві точки екліптики, в яких мо
же спостерігатися затемнення. 
Як зазначає Борис Смирнов, 
Шашабінду - ім' я родоначаль
ника врішнійців. Що зайвий 
раз засвідчує причетність "мі
сячних" уявлень до північно
причорноморського ареалу. 

Шашадгара (shasha+dhara "-дер
жець") "Зайцедержець". Санскр. 
основа dhar споріднена з укра
їнським держати. 

Шаша.яакшапа, Шаша.яакшма
па ( shasha+lakshana-lakshтa
na "прикмета, ознака") "Зай
цезнакий, Зайцеприкметний". 

Шаша.мурті (shasha+тиrti "об
раз, лик") "Зайцеликий, Зайце
образний". 

Шашапка (shasha+anka "знак, 
ознака, прикмета") "Зайцезна-

u" 
кии. 

Шашапкалєкха (shasha+anka 
"знак, ознака, прикмета" +lekha 
"лінія, обрис") "З обрисами зай
ця". Повний Місяць. 
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Шаші (shash+i) "Заячий, Зайце
вий, Зайців". 

Шатіват (shashi+vat, суфікс по
дібності, укр. -витий, -вита) 
"Зайцевитий, Наділений (зо
браженнями) зайців". 

Шашік,ала (shashi+kala "част
ка") "Серп Місяця". Молодий 
Місяць. 

Шашіп (shash+in, суфікс наділе
ності чимось) "Із зайцями, Із 
зображеннями зайців". 

Шашіша (shashi+isha "бог") 
"Владика із зайцями-плямами" 
(HN, 376-377. 
Як бачимо, "заячих" імен у Мі

сяця понад десяток - усі вони 
водночас і чоловічі імена. Серед 
них є такі, що означують старий 
Місяць - Шашапr;,а.лє,.ха і моло

дий Місяць - Шаші,.а.ла. Останнє 
. ' 
ІМ я виявляється семантичним 

двійником жіночого імені /пду,.а
.ла й чоловічого Ка.лєпду, які тер
мінологічно означують 2-й день 
молодого Місяця. А термін та ім' я 
Ка.лєпду, в свою чергу, виявляєть
ся спорідненим з латинським ,.а
.лепди й українськими терміном і 

прізвищем Коляда. Синонімом до 
них є ім' я Шаші,.хапда; його, зо
крема, мав цар відмдгарів - доб
рих напівбогів, що населяють про
стір між землею та небом і вдатні 
до чарів (саме слово vidya-dhara 
дослівно означає "тримач знань": 
vidya "відання, знання" +dhara "
держець"). 

Сином Місяця від Тари "Зірки", 
дружини наставника богів Бри-
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хаспаті, вважається Меркурій 
( санскр. Вудга), тож і на його оз-

. " . 
начепня є юлька мІсячно-зая-

". 
чих Імен: 

ШашапІЮджа (shashanka+ja "син; 
народжений") "Народжений Мі
сяцем, Син Місяця". Санскр. ja 
"народжений, син" споріднене з 
дае в грузинських прізвищах. 

Шашітапая (shashi+tanaya "ті
ло, плоть") "Син Місяця, "З 
плоті Місяця". 

Подібні імена є і щодо інших бо
гів, зокрема, Шіви, зачіску яко
го прикрашає півмісяць: 
Ш ашапк,а.мук,ута ( shashanka + 

тиkиtа "корона") "Місяцеко
ронний". Санскр. тиkиtа "ко
рона" відбите в українському 
імені ми,.ита, синоніми його -
shekhara (ше,.хара) й apida "ко
рона", відбиті відповідно в ук
раїнських прізвищах ше,.ера і 
ше,.ерен,,.о й іменах гіперборе
янки в Геродота - Опіда, жіно
чого персонажа зі "Слова о пол
ку Ігоревім" Діва-Обида, Обідо
посиця у" Велесовій книзі" (де
тальніше: ІТУ, 335-342) . 

Шашапк,ашеиара (shashanka+ 
shekhara "корона") "У короні з 
Місяцем". Див. Шашап,.а.му,.у
та. 

Шашіреиа (shashi+rekha "озна
ка, знак, прикмета") "Місяце
знакий". Чоловіче й жіноче ім' я, 
яке, зокрема, мала донька царя 

Шашіцапди. Санскр. rekha "оз
нака, прикмета" споріднене з 
укр. риса, рис,.а. 
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Шашішепхара (shashi+shekhara 
"корона") "Місяцекоронний". 

Два останні імені (Шашіре/'і,ха й 
Шашіше/'і,хара) вжиткові й що
до Будди. 

Є два "місячно-заячі" імені також 
на означення демона Раху, 
який, за міфами, час від часу 
наздоганяє Місяць, проковтує 
його і викликає місячне затем

нення: 

Шашаппашатру ( shashanka+ 
shatru "ворог") "Ворог Місяця". 

Шашаю (shasha+yu "пересліду
вач") "Переслідувач зайця, Зай
цегон". Санскр. yu "пересліду
вач" значеннєва тотожне укр. -
гап. 

Подібні імена мають і деякі кате
горії божественних істот, при
четних до богів і небес: 

Шашіпхапда (shashi+khanda) 
"Серп місяця". Ім'я царя відьяд
гарів, що мав дочок Шашіпраб
гу та Шашіре/'і,ху. 

Шашілепха (shashi+lekha "обрис, 
образ, подоба") "Місяцелика". 
Жіноче ім'я, його мала апсара
русалка в пуранах. 

Шашіпрабга (shashi+prabha "сяй
во, сяяння") "Місяцесяйний". 
Чоловіче й жіноче ім'я, його ма
ли цар відьядгарів і донька Ша
шікханди, теж царя відьядга

рів. 
Шашітеджас (shashi+tejas "сила, 

потуга") "Могуть Місяця". Ім'я 
відьядгари. 
Як бачимо, найбільше чолові

чих та жіночих імен цього плану 
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засвідчується саме у відьядгарів. 

Інші імена з Шаша, Шаші, Ша
шап/'і,а "Місяць" мають царі, цари
ці й царівни: 
Шашада (shasha+ada "-їд") 

"Зайцеїд". Ім'я царевича з 
Айодг'ї, столиці Рами, в епосі. 

Шашаппа (shasha+anka "знак, 
ознака, прикмета") "Зайцезна
кий". Ім' я правителя давньої 
держави tауда, що охоплювала 
сучасні Північну й Західну Бен
Галію. Розквіт її припадає саме 
на правління Шашанки (кінець 
VI - початок VII ст.), коли він 
завоював країни Маrадга й Удра 
( Оріса, Одіса, Удіса, Удіш 'я). 

Шашаппаваті (shashanka+vati 
"-виця") "Місяцеподібна". Ца
рівна. 

Шашало.мап (shasha+loman 
"шерсть") "Зайцешерстий". 
Цар у пуранах. 

Шашіпрабга (shashi+prabha "сяй
во") "Місяцесяйна". Жіноче 
ім'я, яке мали дружина царя 
Махасени й дружина царя Ша
ші:кханди. 

Шашішіпха (shashi+shikha "вер
шина, верх") "Місяцевершин
на". Цариця, дружина царя Ві
крамасінхи. 
"Місячно-заячі" назви коштов

них каменів теж виступають іме
нами: 

Шатаппопала (shashanka+upala 
"камінь") "Місячний камінь". 
Санскр. upala "камінь" відбите 
в сучасній назві коштовного ка

меня опал. 
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Шашіпрабга (shashi+prabha "сяй
во") "Місячносяйна". Перлина. 

Шашіпрія (shashi+priya "-люб") 
"Улюблениця Місяця". Перли
на. Санс:кр. priya споріднене з 
укр. приє.мпий, приязпий, при

язнь, приятель. 

Шашіраш.мі (shashi+rashтi "про
мінь") "Місячний промінь". 
Місячний камінь і водночас жі-

. ' 
ноче 1м я. 

"Місячно-заячі" назви рослин теж 
ужиткові як жіночі імена: 

Шашілепха ж. (shashi+lekha 
"риска, лінія, обрис") "Місяце
ли:ка". Рослина Psoralia coryli
folia. Ім'я тотожне імені Шаші
І'іала. 

Шашіпрабга (shashi+prabha "сяй
во") "Місяцесяйна". Біла водя
на лілія (Nyтphaea alba). 

"Місячно-заячими" назвами ох
начувалися навіть :країни: 

Шашастхалі (shasha+sthali) -
країна між Ган гою і Ямуною, 
Доаб "Дворіччя". 

Шашаяпа (shasha+ayaпa "шлях") 
"Шлях зайця". Це коментується 
так: "Якось пов'язана з епітета
ми Місяця ШашанІ'іа й Шаші
ват (shashi+vat, суфікс подіб
ності, укр. -витий, -вита) "Зай
цювата, Із зайцями", іншими 
словами "Місячна, Чий покро
витель - Місяць". 
Таким чином, спектр назв-імен 

із Шаша, Шаші "Заєць" досить роз
логий: вони означують небесні сві
тила (Місяць, Меркурій, Раху), бо
гів (Шіва й Будда), божественних 
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істот (апсари-русалки, відьядгари), 
назви :країн, коштовні камені й свя
щенні рослини, інші високостатус
ні імена описово-порівняльного ха
рактеру, які мають переважно царі, 
цариці, царівни, міфологічні й 

епічні персонажі. На першому міс
ці за іменами такого типу йде, зви
чайно, Місяць - 14, Шіва, боже
ственні істоти й коштовне каміння 
- по 4, потім Меркурій (2), Будда, 
Раху, країни й рослини- по 2, ін
ші імена - 7, усього - 43 імені. Пе
реважна більшість їх вжиткові як 
імена людей, хоч різні за семанти
кою і означують різні об' єкти. 

Слід відзначити, що і в сучасних 
українців рясно відбите "заяче" іме
нотворення, що виявляє надзвичай

но давні уявлення українців, 
пов'язані з місяцем і зайцем. Не ви
падково в українців поширені пріз

вища Заєць, ЗайІ'іо, ЗаюІ'і, ЗайчуІ'і, 
ЗайченІ'іо та інші. Відбитий заєць і в 
українських фразеологізмах: вбива

ти двох зайців, ганятися за дво.ма 
(чотирма) зайцями, ганяти яІ'і соло
ного зайця (без перепочинку, пере
диху), на за.пчих правах, дале/'іо І'іу
цо.му до зайця, провезти зайце.м, 
заяча душа, спить, ЯІ'і заєць (з роз
плющеними очима) тощо. 

"Заячий бог", згадуваний у на
ших літописах, якраз і може бути 
Місяцем-Чандрою-Сомою. Тим 
більше, що Чандра у формі Шан
дра досить рясно відбите в укра
їнських прізвищах і назвах (на 
Київщині є річка й село Шандра). 
Частина середньоазіатських скі-
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фів, родичів скіфів причорномор
ських, мала назву haиmavarga, де 
haиma тотожне іранському haoma 
й індійському soma, яке в індійців 
означає і "Місяць". А varga -
"клас, категорія, розряд, верства, 
стан" (детальніше див. статтю у 
цій книжці про саків-хаума
варrів). 

4. Боспорські факти 

Написи, що їх залишила по собі 
тисячолітня Боспорська держава 
(існувала з V ст. до н.е.) на півдні 
сучасної України, подають низку 
імен, які засвідчують давнє покло

ніння тут зайцеві і Місяцеві. По
казовий у цьому плані напис 
М1094 (за "1\орпусом боспорсь
ких написів" - 1\БН), знайдений 
1857 р. в 1\ерчі, давньому Панти
капеї, столиці Боспорського цар
ства. Серед чотирьох пар імен, 
уміщених тут, є і пара Сас, сип 
Сіпдея. Ім' я Сас стоїть у явному 
індоарійському контексті, бо поєд
нане з іменем Сіпдей, носій імені 
Сас є сином Сіндея, а ім' я Сіпдей 
має незаперечну індійську при

в' язку: ще Геродот знає в цьому 
ареалі сіпдів-іпдів та їхню країну 
Сіпди/'і,у, а боспорські написи за
свідчують імена Сіпд і Сіпдо/'і,, 
причому останнє ім' я у формі 
Сіпдгу/'і, мали в Індії царі. На жаль, 
точно датувати напис уже немож

ливо, бо сам камінь втрачено. 
Напис.М 318. Знайдений в Нер

чі, коли - невідомо. Зараз у Мое-
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кві, в Історичному музеї. За опи
сом, що його прислали дослідни
кові боспорських написів Лати
шеву 1889 року, напис такий: 

"Саса гопліта дружина Таміра у 
пам' ять свого чоловіка поставила 
цю стелу. Прощай". За характером 
письма Латишев датує напис кін
цем І ст. до н.е. - початком І ст. н.е. 
Напис М1262 на плиті з білого 

мармуру, містить список імен -
членів синоду. Знайдена в Недви
говці, зараз - в Ермітажі. Тут зга
дується Сас, сип Саса. За характе
ром письма - 11 ст. н.е. 
Напис М 660. "Атта, сина Три

фона, (поставив) Дорас, син Саса, 
свого родича, пам' яті ради". Дату
ється 11 ст. н.е. 
На вапняковій плиті, обламаній 

зверху і знизу. Верхній рельєф 
втрачений повністю (видимо, був 
зображений вершник), а на ни
жньому стоять три воїни (голови 
збиті), вднгнуті в кафтани, штани 

й плащі. Усі троє тримаються лі
вою рукою за руків'я мечів, праві 
руки опущені. Між головами пер
ших двох фігур (рахуючи зліва) 
вирізана тамга. Напис вирізаний 
по лінійках під рельєфом. Плита 
знайдена в 1\ерчі 1892 року. Збері
гається в 1\ерченському музеї. 
Напис М427. "Феоніка, дружи

на Саса, і дочки Лаодіка й Мам
мія, прощайте". Датується І ст. н.е. 

Стела вапнякова, зверху обла
мана. Частково зберігся рельєф, 
на якому зображена жінка (голова 
збита) на стільці (без спинки), по-
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вернута праворуч, одягнута в хи

тон і плащ. Праворуч стоять дві 
дівчинки в однакових позах -
права рука прикладена до грудей, 
ліва опущена, теж у хитонах й 
плащах. Напис (дуже пошкодже
ний) вирізано по лінійках під ре

льєфом. Знайдена стела в Керчі 
1889 року. Зараз - у Москві, в Іс
торичному музеї. 
До імені Сас, схоже, сходить 

ім' я Cacyn, очевидно, з первісного 
Cacin. Cacin-Cacyn засвідчене в 
кількох боспорських написах: 
Напис .М1195. Короткий напис 

на надгробку: "Сасон Карнітові". 
Придбаний в Анапі 1915 року. 
Зберігався у Н. І. Веселовського, 
нині втрачений. Датується І ст. до 
н.е. - І ст. н.е. 
Напис .М1137. "Харон (Xapyn, 

Харип), син Сасапта ( Сасупта, 
Сасипта) ... " Датується ІІІ ст. до 
н.е., зберігається в Керченському 
музеї. 

Напис - список переможців у 
спортивних змаганнях, знайдений 
в Анапі 1895 року, коли копали 
фундамент під будинок. У цьому 
ж списку є імена Сіпд і СіпдаІ'і, що 
засвідчує вживання етнічних назв 
ЯІ\ власних імен і підтверджує 
причетність імені Сас до індо
арійсьRого середовища. 

Прикметно, що майже всі ці 
написи виявлені в ареалі Керчі, 
Rолишнього ПантиRапея, столиці 
БоспорсьRого царства, до ЯІ\ОГО вхо
дили сінди та інші індоарійсьRі пле
мена, зоRрема, дапдарії, І'іерІ'іети. 

Стеnан НАЛИВАЙКО 

ТаRим чином, виявляється три 
варіанти імен (Сас, Cacan-Cacyn, 
Сасант), причому деякі з них по
стають у виразно індоарійсьRому 
RонтеRсті й поєднані з іменами, 
які побутують і в Індії. СRажімо, 
Сас, сип Сіпдея, де Сас поєднане з 
Сіпдей, а імена Сіпд, СіпдаІ'і, Сін
дей відбивають приналежність до 
етноніму сіпди, яRі жили біля Кер
ченсьRоЇ протоRи. Їх знає Геродот, 
1\ОТрИЙ МОВИТЬ, ЩО КОЛИ ВЗИМІ\У 
Боспор 1\імерійсьRий замерзає, 
скіфи по льоду перебираються до 
СіндиRи, Rраїни сіндів. А ЯІ\ЩО 
сполучення Сас, сип Сіпдея відби
ває індооарійські зв' язRи, то, зро
зуміло, що таRі ж зв' язRи відбиває 
і сполучення Сас, сип Саса. ТаRий 
же зв'язоІ\ властивий і сполучен
ню "Ха рон (Xapyn, Харип), син 
Сасонта ( Сасупта, Сасипта) ", де 
Сасант вочевидь теж похідне від 
Сас. Підтверджує таRе мірRування 
і те, що в списRу переможців спор

тивних змагань є імена Сіпд і Сіп
даІ'і. Цей списоR, до речі, найдавні
ший, він датується ще ІІІ ст. до 
н.е., тоді як усі інші- 1-11 ст. н.е. 

Аналіз цих імен виявляє іще дея
кі ціRаві особливості. TaR, у сполу
ченні Саса гапліта дружина Та.міра 
наявний воїнський термін гапліт, 
ЯІ\ИЙ, схоже, виявляється тотож
ним індійсьRому терміну gapala 
"воїн, захисниR", ЯІ\ИЙ у санскриті 
сходить до первісного значення 
" . захисниR, охоронець корщ худо-

би, пастух". Gapala водночас і ім' я 
Крішни. З іншого боRу, сRіфсьRість 



жіночого імені Томіра засвідчує і те, 
що його мала цариця масагетів То
міріс, сина якої звали Спаргапіс і 
ім' я якого вже розглядалося. У по
ловців був рід Томари, з якого по
ходила українська шляхта поло

вецького походження - Томари. 
Половці ж виявляють мовну й ет
нічну спорідненість із раджпутами 
- індійськими "козаками", у яких 
був рід Томари, що дав Індії цілу 
династію царів - правителів Делі. 
Індійці знають чоловіче й жіноче 
ім'я Томара, яке сходить до озна
чення богині-воїтельки ДурІ'и, од
ним з імен якої і було Томара 
"Списниця", бо її атрибутом був 
спис. Саме зображення її зі списом 
характерні для Північного Причор
номор'я. А ДурІ'а на теренах Дав
ньої України під іменем ДурГадеві 
"ДурІ'а-богиня" відома ще з lV ст. 
до н.е. (у грецькій передачі - Тір
гатао). 

Напис .М427 перераховує цілу 
родину, яку складають господар 

Сас, його дружина ФеоніУіа і дві 
доньки - Лаодіrіа й Маммія. Спи
сок цікавий і цінний тим, що подає 
аж три скіфські жіночі імені. 3 них 
ім' я Лаодіrіа зустрічається ще в Ге
родота, коли він мовить про дари 

гіперборейців святилищу Аполло
на й Артеміди в Дельфах, що їх 
приносили щороку дві дівчини-гі

перборейки з відповідним почтом. 
Одну з таких дівчат якраз і звали 
Лаодіrіа. А воно є одним з імен Ар
теміди-Діви-ДурІ'и. Ще одним та
ким ім' ям богині може бути Мам-
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мія, оскільки іншим ім' ям її є Ам
ма "Мати, Мама". Ім'я ФеопіІ..а во
чевидь грецька передача місцевого 
імені, яке може по-індійському 
звучати як Деваnіfіа, де компонент 
Деві означає "Богиня", аДеві- ін
ше ім'я ДурІ'и, богині-воїтельки. 
Індійці знають ім' я Деваnіfі, що
правда, чоловіче. Тож цілком мо
гло бути й жіноче ім' я Девапіпа, 
яке так само відбиває зв' язок із Ді
вою-Дев і- Дургадеві- Томарою
Маммією-Лаодікою, поклоніння 
якій рясно відбите в українських 
"дівиних" і "дівочих" назвах. 

5. Українські (і не тільки) 
факти 

Цікаве те, що одна з пруських 
земель називалася Sassin, житель 
якої теж Sassin, звідки й антропо
нім Sassin. Назва виводиться від 
пруського (пруси - давнє бал
тійське плем'я) sasins або sasnis 
"заєць". Польський мовознавець 
Александер Брюкнер зазначає, що 
пруські форми важко відрізнити 
від означення саксонця. Змішан
ням цих двох етнонімних рядів ні
бито й пояснюється те, що в антро
понімії XVI-XVII ст. у пам' ятках 
із Польщі, Білорусі й України 
форма Сасип і твірні зустрічають
ся порівняно часто: Сасип Кравце
вич і Сасипович Григорій (Ново
грудок), Федір Сасип, Омелько 
Cacиnenfio з Фастова, Matysova Sa
sinka (Сураж, пов. Лапи), Саси
повсьrіий Ян (Гродно). Не викли-
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кає сумніву, каже український 
балтист А.Непокупний, що до слі
дів пруської мови на теренах Ма
зовша, відноситься й ім' я Sasin. 
Проте в світлі історичної перспек
тиви більша частина таких антро
понімів означує скоріше саксон
ців, аніж прусів. Як і в випадку з 
назвою останніх, і тут відбувалася 
своєрідна германізація західно
балтійського етноніма, чому спри
яла й польська форма означення 
саксонця (БСС, 104-105). 
Як бачимо, перекидається місток 

від інд. Шашіп "Місяць" до прусь
кого Сасіп, хоча воно не тлумачить
ся як Місяць, але пов' язується із 
зайцем, що теж показово й важливо 
для нас. Тому варто по-новому по
глянути й на українські (і не тіль
ки) прізвища й назви на Сас. 

Иозак Бориспільської сотні 
звався Cacno (ОИН, 99), козаць
кий полковник Сасмо був при 
гетьмані Матвії Саулі ( Шаулі), 
який бився з польським князем 
Ружинським (ІЗИ ІІ, 111) і ім'я 
якого виявляє спорідненість зі 
скіфським царським ім' ям Савлій 
(див. окрему статтю). Ирім того, 
прізвища Ружипсьпий і Рожипов

сьпий має українська шляхта по
ловецького походження, родовід 
якої іде по лінії половецького кия

зя Тугоркана. Дослідники вважа
ють ці прізвища непрозорими й 
такими, що важко надаються до 

тлумачення на українському ма

теріалі. А тим часом вони легко 
пояснюються, якщо взяти до ува-
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ги спорідненість українських по
ловців та індійських раджпутів, 
вони - індоарійці, а їхня мова
індоарійська. Рожиповсьпі - по
ловецькі князі, а ппязь в індійсь
ких мовах- радж,раджіп, які че

рез українське окання прибрали 
форм раж і рожип, звідки й Ро
жипсьпий та Рожиновсьпий. 

Сас звався Август ІІ Сильний 
(1670-1733) - польський король 
(1697-1706, 1709-1733) і курф
юрст саксонський (1694-1733), за 
якого Польща захопила Поділля і 
Правобережну Україну й приду
шила повстання Семена Палія 
(1702-1704). (ІЗИ, І, 519). Вже в 
наш час тритомник Петра Явор
ницького готував П. В. Сас, як, до 
речі, й В. С. Шандра (пор. санскр. 
Чандра "Місяць"). 
В Україні засвідчена низка гі

дронімів на Сас, що є відбиттям 
давньої гідронімії: 
Сасанівr;,а ( Сосановпа) - річка на 

Хмельниччині, притока Хомори 
(бас. Случі-Горині-Прип'яті); 
тут і село Сасанівпа. 

Сасівсьr;,ий - потік на Львівщині, 
притока Дністра. 

Сасів - потік, притока Тересви 
(бас. Тhси-Дунаю); село Сасове є 
на Закарпатті (Тячівський р-н). 
Варіанти: Zazpathaka ( 1411 р.), 
Zazpathak-mezeye (1604 р.), Sa
sova (ХІХ ст.), пор. м. Сасов. 

Cacur;, - річка, впадає в Бере
занський лиман на Миколаїв
щині (бас. Чорного моря), хоча 
А. І. Попов виводить назву від 



половецького sasi "гнилий, смер
дючий". Є ще озеро Cacu/'i, ( Са
СU/'і,-Сиваш, Гпиле, Євпаторійсь
/'і,е) в Криму, східніше Євпаторії, 
а також Cacu/'i, (Кунду/'і,) -озеро
лиман на Чорноморському узбе
режжі (Одещина). Таким чином, 
є З назви Cacu/'i, (ТСУ, 312). 

СасиЧО/'і, - річка між Південним 
Бугом і Дністром, притока Ти
лігулу, впадає в Тилігульський 
лиман Чорного моря. 

Caca-Ijpr,a/'i, (струмок)- лівий ви
тік р. Мокрої Білосарайської, 
яка впадає в Азовське море. Ва
ріанти: Саса-Гулах, Сосу-Ху
лах. 

Саса-хулах - болото в допливі 
річки Гончарихи (бас. Вовчої
Самари-Дніпра; СГУ, 488). 
Прикметне те, що й назва Вовча 
має безпосередній стосунок до 
скіфів, бо ще Геродот фіксує 
річку Лі/'і, "Вовк" і таке ж скіф
ське царське ім' я (див. окрему 
статтю). 

CucuNyлaN- річка на Запоріжчи- · 
ні, притока Молочної, що впа
дає в озеро Молочне на півночі 
Азовського моря. Варіант - Со
си-/'і,уЛа/'і,. 

Cucuna- річка на Дніпропетров
щині, правий рукав Дніпра; тут 
і Сисина - ручай, притока Вов
чої (бас.Самари-Дніпра); варі
анти: Сисинсь/'і,ий, Сисинсь/'і,а 
(СГУ, 502). 

СосибулаN - теж болото і в тому 
самому ареалі (Донеччина), де 
й Саси-хулах і річка Вовча. 
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CocuNyлaN - болото в допливі 
Обитічної, впадає в Азовське 
море. Варіанти: Cacul'i,a, Малий 
Cacu/'i, Кула/'і,. 

Сосова- річка на Черкащині, при
тока Шполки (бас. Тікичу-Си
нюхи-Південного Бугу; СГУ, 
522). 
Є село CacuniвNa (до ХХ ст. -

Сосинів/'і,а) в Пирятинському ра
йоні. А в сусідньому, Решетилів
ському районі, є село Шамраївr;,а 
(ОЛУ, 163), у зв'язку з чим слід 
відзначити, що в раджпутін побу
тує ім' я Ша.мрао, Шамрай, а в ук
раїнців - прізвища Шамрай, 
Шамрій, Шамрило, Шамраеn/'і,О. 
У світлі цих даних варто зазна

чити, що в басейні Дніпра є 4 річки 
Зайчи/'і,; 2 - на Житомирщині і по 1 
-на Хмельниччині (тут і село Зай
ЧU/'і,U) й Полтавщині (тут і село Зай
ців). Річка Зайцева є в басейні Сі
верського Дінця на Донеччині (тут 
і село Зайцеве), а 4 ручаї Зайців- у 
басейнах Дніпра й Сіверського Дін
ця (по два ручаї в кожному). 

1 О боліт Зайцева: 4 в басейні 
Дніпра (усі- притоки Самари), 4 
в басейні Сіверського Дінця і 2 в 
басейні Азовського моря. Судячи з 
назви боліт у жіночому роді, вони 
колись були річками. Так і 6 боліт 
Заяча теж колись були річками: 4 в 
басейні Сіверського Дінця (де яр 
Заячий і с. Заяча Балка) і 2 -
Азовського моря (тут село ІjJеr;,о
Зайцеве, Донеччина). Болото Зай
ців/'і,а є в допливі річки 1\ам' янки 
(бас. Інгульця-Дніпра). Цікаве те, 
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що з двох боліт Зайцевих беруть по
чаток рр. Гайчур - притока Вовчої 
і Солона - притока Верхньої Тер
си, яка й собі - притока вже іншої 
Вовчої. Обидві ж річки Вовчі - ліві 
притоки Самари. На Полтавщині є 
річка Зайчи11: (притока Хоролу), на 
річці Хорол і село Заїчипці ( Зай
чипці), де народився письменник
гуморист В.Л. Чемерис. Річка Зай
чипець (притока Сухої Групі) є на 
Сумщині, де й село Зайчипець. В 
околицях села Зайці на Полтавщи
ні виявлено14 курганів (на північ 
- 2, південний схід - 4, на захід і 
північний захід- 8). 

Отже, якщо підсумувати, маємо: 
бас. Дніпра: річки Cucuna, Саса

пів1!:а ( Сосапов11:а), ручай Cucu
na, болота Саса-хулах і Сосибу
ла1!:, 4 річки Зайчи11:, 2 ручаї 
Зайців, 4 болота Зайцева і 1 -
Зайців11:а; 

бас. Дністра: потік Сасівсь11:ий; 
бас. Дунаю: потік Сасів, нп Сасове 

й Сасов; 
бас. Південного Бугу: річка Сосова; 
бас. Чорного моря: річ11:и Cacu11: і 

Сасичо11:, озера Cacu11: ( Саси11:
Сиваш) і Cacu11: (1:\ундук); 

бас. Азовського моря: річка Сиси-
11:ула11:, струмок Саса-Гула11:, бо
лото Соси11:ула11:, 2 болота Зайце
ва, 2 - Заяча; 

бас. Сіверського Дінця: річка Зай
цева, 2 ручаї Зайців, 4 болота 
Зайцева і 4 болота Заяча. 
І неозброєним оком видно, що 

найбільше назв на Сас припадає 
на азово-причорномор'я - ареал 

проживання сіндо-меотів. Назв 
різного типу із Сас тут фіксується 
7, а якщо долучити басейни Пів
денного Бугу ( 1), Дністра ( 1) і Ду
наю (2), то загалом їх виходить 11. 
У басейні Сіверського Дінця 

назв на Сас немає, зате є 11 назв, 
похідних від заєць (окрім топоні
мів). 3 іншого боку, в басейнах 
Південного Бугу, Дністра, Дунаю і 
Чорного моря немає назв, похід
них від заєць. Лише басейни Дні
пра і Азовського моря містять наз
ви, похідні і від Сас, і від Заєць: у 
басейні Дніпра - 5 назв на Сас і 
11 - на Заєць, у басейні Азовсько
го моря - 3 на Сас і 4 - на Заєць. 

Таким чином, ареалом найбіль
шого поширення "сасових" назв 
може вважатися азово-причорно

морський і прилеглі ареали Півден
ного Бугу, Дністра й Дунаю. Ареал 
найбільшого поширення "заячих" 
назв можна вважати басейни Дні
пра й Сіверського Дінця - 22 наз
ви, по 11 на кожен басейн. Тобто 
досить чітко вирізняються півден
ний- "сасовий" ареал, і північний 
-"заячий" ареал. 3 чого виходить, 
що в південній частині дужчий ін
доарійський вплив, у північній -
менший, або ж місцева людність 
перекладала назви на свою, 

слов'янську мову. Та все одно "са
сова" й "заяча" гідронімія покриває 
всю Україну, з чого й висновок: 
уявлення, пов' язані з зайцем, отже, 
і з Місяцем, були властиві давній 
людності на всіх історичних тере
нах сучасної України . 

Стеnан НАЛИВАЙКО • чт. ХСFНІШСН ІПдВПrІПП 



МАСМfТИ, МАСКУТИ, МАСАУТИ -
"ВЕЛИКІ &ИКИ" 

Про с:кіфсь:ке плем'я масагетів, 
царицею я:ких була Томіріс, Геро
дот повідомляє, що вони вдяга
ються, я:к скіфи, що триб життя у 
них теж скіфський і що вони -
лучники та метальники списів і 
мають при собі топірці. У :кожного 
масагета - одна дружина, але 

жінки в них спільні - я:к на еллі
нів, такий звичай побутує і в скі
фів. Шанують вони одного бога -
Сонце, якому жертвують :коней: це 
масагети пояснюють та:к, що для 

найшвидшого серед богів личить і 
найшвидша тварина. 
Щодо самого етноніма, то ос

кільки massagetoi - грецька пере

дача його, дослідники виділяють у 
ньому насамперед :кінцеве toi. І 
вважають його показником мно

жини, я:к у skolo-toi, matиke-tai, 
avha-tai, saиroma-tai, saиdara-tai 
тощо. Тобто tai функціонально 
відповідає слов' янсь:кому показ
никові множини в етнонімах і наз
вах на -чі, -ов-ичі: дреговичі, ради
.мичі, в 'яти чі, Дорогожичі, Біло",о
ровичі, Заворичі. Відомий с:кіфо
лог та іраніст В.Абаєв щодо цього 
дещо :категорично пише: 

"Наш висновок такий. У знач
ній частині с:кіфо-сарматсь:ких 
племінних назв, я:кі мають у 

грецькій передачі закінчення tai, 
toi, елемент t належить не основі, а 
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є :колективно-множинним показ

ником, що дорівнює давньоірансь
кому tva або ta, осет. tae. В елліні
зонаній передачі ми маємо, таким 
чином, оформлення грецькою 

множиною того, що вже було мно
жиною в скіфській мові. Точні
сінько та:к само, я:к ми, кажучи зу

луси, іпдуси, ес.".і.моси, додаємо 
свій по:казни:к множини и до ан
глійського показника множини s" 
(ДЯ, 340-341). 
Тож без цього закінчення етно

нім матиме форму massage або ma
sage. Ос:кіль:ки засвідчене ім'я 
Massagis, тобто Massag, Massag 
(без грецького іменникового за
кінчення), то виходить, що masage 
може мати й форми masag, masa
ga, masagi. Поза сумнівом, masa 
тут має прямий стосунок до іран. 
maza "великий", частому у важли
вих і соціально значимих ірансь
ких іменах, назвах і термінах. У 
свою чергу, іранському maza від
повідає санс:кр. maha "великий". 
Жіноча форма його mahi "вели
ка", я :ка водночас означає і "зе
мля", досл. "велика, розлога, про
стора". Mahi міститься у воїнсько
му чоловічому імені Mahipa, де ра 
"воїн, захисник, оборонець" схо
дить до тієї ж дієслівної основи ра 
"охороняти, захищати, берегти", 
що й pati "захисник, воїн, влади-
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ка, цар", у формі pit відбите в іме
нах скіфських царів - Ар 'япіт, 
с".олопіт, Агапіт тощо. І в імені 
Спаргапіс-Сваргапіт, що його як
раз і мав син цариці Томіріс, воє
начальник частини її війська, яко
го мідійський цар Нір підступно 
захопив у полон, через що той від 
ганьби мусив накласти на себе ру
ки (див. статтю про Спаргапіта). А 
ім' я М ahipa тотожне українському 
прізвищу Мазепа, це якраз іран
ська форма індійського Махіпа 
"Захисник землі, Цар" (сучасна 
форма його- Махіп). Отож Махі
па-Мазепа означає "Захисник зем
лі, Цар, Правитель", отже, й "Геть
ман". Причому українське прізви
ще Мазепа ближче саме до іран
ської форми. 
Наш погляд на етнонім .маса

гети дещо інший. Як на нас, йо
го складають компоненти .маса+ 

гет+и. Закінчення и та перший 
компонент .маса-.маза нам відомі. 
Лишається тільки з' ясувати, що ж 
означає елемент гет у ньому. Га
даємо, він споріднений із gut, gud, 
got, розширеними формами і.-є. 
go, gu, gаи "бик, самець, тур". У 
шумерських клинописних текстах 

gud "бик, тур" часто вживане в 
значенні "герой, богатир". Різно
види gud "бик, тур" відбиті в етно
німах согди ( су-гуд-и), с".іфи ( с
".ут-и), гот-и ( гет-и), гуц-ул-и, 
гут-он-и тощо. Таким чином, ет

нонім .масагети означає "великі 
бики", або епічною мовою - "мо
гутні богатирі", "великі герої", 
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"славні воїни". У вірменських ав
торів ( Хоренаці, Фавстос) етнонім 
.масагети має форму .мас".ути, 
.маз".ути (ИТ, 306). Фавстос, зо
крема, повідомляє про напад ма
скутського царя Санесана на землі 
вірменського царя Хосрова ІІІ і 
про те, що в запеклій битві цар ма
скутів поліг разом зі своїм війсь
ком. Вірменська форма етноніма 
підтримує тлумачення етноніма 
.масагети як "великі бики-тури". 
Тож компонент гети "бичичі, ту
ричі" може мати й форму ".ути. 
У такому разі етнонім .масагети 

виявляється напівсемантично-на
піветимологічним двійником ін

дійського етноніма .махавріша, 
який згадується ще в "Ріrведі" і 
який теж означає "великі бики". 
Перші компоненти в етнонімах 
.масагети й .махавріша етимоло

гічно тотожні, тобто мають спільне 
походження й однакове значення, 
а другі ( гети і вріша) - тотожні 
семантично, тобто значеннєво. 
Вріша у .махавріша теж означає 
"бик, самець". Початкове в у цьо
му слові може випадати як у ін

дійських мовах ( врішабга "бик" -
рішабга), так і в слов' янських, зо
крема, в українській (врожай -
рожай, Владислав - Ладислав, 
Влади.мир- Лади.мир). Тоді слово 
може прибирати форм ріш-ріс, 
руш-рус, рш-рс. Так постало ім' я 
знаменитого богатиря іранського 
епосу - Руста.м ( санскр. Врішот
та.м), доля якого нерозривно по
в' язана з легендарною династією 
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бактрійських царів-кеїв. А ім'я 
його означає "Найяріший бик", 
дослівно "Найбичіший" (tат -
суфікс, що творить вищий ступінь 
порівняння прикметників). Таке 
ж значення має й індійське ім' я 
tаутам у Будди, де gаи- семан
тичний двійник (v)rish-rиs "са
мець, бик". Так постали й етноні
ми руси, русь, назви Рось, Росава, 
Роставиця, РосьУіа тощо. Причому 
друга назва Роськи, притоки Росі, 
якраз Самець. 

Слово масагет має різновиди 
масl'іут, мажут, а також масаут. 

Тобто гет може мати й форму ут, 
вут, вит із значенням "бик". Що 
дозволяє скоригувати ім'я слов'ян
ського божества Святовита, яке 
тлумачать то як Світовид "Світло
видий, Світлоликий", то як Свято
вид "Зі святим ликом", хоча нас
правді це ім' я означає Бі.лобиУі і є 
двійником поширених українсь
ких прізвищ Біловол, Бі.лотур, Бі
логур, Білорус тощо, санскритські 
відповідники яким - Шветаврі
ша, Шветаtу чи просто Швета 
"Світлий Бик", "Білий Бик". Так 
само українське прізвище Біло
Уіінь має санскритеького двійника 
Шветашва (shveta "білий, світ
лий" +ashva "кінь"), іранський 
відповідник якого - Спітасп. А 
індійському імені Махашва "Ве
ликий кінь" відповідає іранське 
Мазасп. Ще один санскритський 
відповідник імені Махавріша -
Махоl'іша (тaha+иksha), теж "Ве
ликий Бик". Де иksha, иkshan 

"бик" наявне в назві скіфської 
святині ЕТ'ісампей (первісно у,._ 

шан-пей), давній назві Амудар'ї 
Вахш (у греків ОУіс), назві Q,.с
форд, українському прізвищі о,.
сюта тощо. До речі, на означення 
Дніпра засвідчена назваАУі-су "Бі-

" . . 
ла вода , що, очевидно, є шзюшою 
тюркською трансформацією не
тюркського уl'іш-вахш-о,.с "бик". 

Різновидами етноніма масагет, 
як зазначалося, є масl'іут, маз,.ут, 

а ще - масаут. Саме до масаут 
сходить прізвище відомого укра

їнського художника - Масаутов. 
Прикметно, що саме він робив ху
дожнє оформлення до хрестоматії 

давньоіндійської літератури "Го
лоси стародавньої Індії", твори до 
якої уклав і переклав перший ук
раїнський санскритолог й осново

положник української наукової 
індології Павло Григорович Ріттер 
(1872-1939). Ця хрестоматія, що 
стала подією в культурному житті 

України, вийшла 1982 року у ви
давництві художньої літератури 
"Дніпро", хоча була впорядкована 
ще в 30-ті роки минулого століття. 
Що ж до імені масагетеької ца

риці Томіріс, то воно споріднене з 
іменем грузинської цариці Тама
ри (Тамар), з назвою української 
шляхти половецького походжен

ня - Томари та з раджпутським 
воїнським родом Томари, який 
уславився тим, що дав Індії дина
стію царів, які в VII-ХІІ ст. були 
правптелями Делі. В Індії фіксу
ється чоловіче й жіноче ім' я То.ма-
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ра, яке в чоловічому варіанті оз

начає "Списник", а в жіночому -
"Списниця". Так означується і Ді
ва-Деві, дружина Шіви, богиня
воїтелька, яким поклонялися ін
дійські раджпути й українські по

ловці (ІТУ, 71-80) . Тобто ім'я То
.міріс сходить до воїнського термі
ну тожара- "спис", а Геродот як
раз і мовить, що важливим еле

ментом озброєння масагетів був 
спис і що масагети - лучники й 
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метальники дротиків (списів). У 
руслі Геродотавої оповіді про ца
рицю Томіріс цікаві й зразки аб

хазького й іншого фольклору, 
вміщені в збірнику "Падіння Ана
копії: легенди Кавказького При
черномор'я". Цей збірник легенд 
абхазів, адигів, убихів і західних 
грузинів містить дві цікаві в цьо

му плані легенди "Томиранда" й 
"Батумська башта Тамар" (ЛКП, 
35, 145). 

~GFRIИШR ІПдDПfІВП 
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АСПАРУХ: ІМ'Я ЗАСНОВНИКА ПЕРШОУ 
БОЛГАРСЬКО І ДЕРЖАВИ В CBimi 

ІНДОІРАНСЬКИХ І БОСПОРСЬКИХ ФАКТІВ 

1. Історичний екскурс 

Болгарська історія V-VIII ст., 
коли праболгари в складі гупнеь
кої імперії перебували на своїй 
приазовській батьківщині, а потім 
- у новоствореній державі на пів
день від Дунаю, має чимало не
з'ясованого як щодо історичних 
подій, так і щодо історичних по
статей. Одна з таких і досі остаточ
но не вирішених проблем- поход
ження і значення імені засновни
ка Болгарської держави на Балка
нах - Acnapyx. 

Про приазовську батьківщину 
болгарів, про їхнього царя Лепару
ха й постання Першої Болгарської 
держави на Балканах розповіда
ють дві авторитетні візантійські 
пам'ятки- "Хронографія" Феофа
на Сповідпика (760-818) і "Бревіа
рій" ("1\оротка історія") патріарха 
Никифора (758-829). А ще так 
званий "Іменник болгарських ца
рів" - болгарська пам' ятка кінця 
VII - початку VIII ст. Вони най
більш повно висвітлюють події 
VII-VIII ст., коли перебудовувався 
візантійський державний апарат, 
точилася вперта боротьба імперії з 
арабами й поставала Перша Бол
гарська держава. 

Під 679-680 роком "Хроногра
фія" Феофана пише, що цього року 
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болгари напали на Фракію, а в 
зв' язку з цим стисло оповідає їхню 
історію. Від Азовського моря (Мео
тиди) до ріки 1\уфіс (Південний 
Буг) лежала давня Велика Болга
рія, де жили й співплемінні болга
рам потраги. За імператора 1\ос
тянтина Західного ( 641-668 рр.) 
помер правитель Болгарії і котрагів 
1\роват. Своїм п'ятьом синам він за
повів не відділятися, аби не потра
пити поодинці під чужу залежність. 
Та коли батько помер, сини розді
лилися й розійшлися в різні боки. 
Перший, Батбаян, послухав бать
кового заповіту й лишився на пред
ківській землі, а другий, 1\отраг, пе
рейшов Танаїс (Дон) і осів там, 
навпроти Батбаяна. Четвертий і 
п'ятий брати пішли за Дунай, де 
один підпав під владу аварів, а дру
гий добувся Пенталоля біля Равен
ни і потрапив під владу христи
янських правителів. Третій брат, 
Acnapyx, переправився через Дні
про й Дністер і дійшов до Огла -
ріки північніше Дунаю, і осів там, 
бо місце було оточене ріками й доб
ре захищало від ворожих нападів. 

А коли раніше єдиний народ отак 
роздробився на 5 частин, із глибин 
Сарматії прийшли хазари, і Батба
ян, цар першої Болгарії, мусив пла
тити їм данину. Імператор Настян
тин спробував прогнати балгарів зі 
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своїх територій, але невдало, ті по
чали переслідувати римлян, пере

правилися через Дунай і дійшли до 
Варни. 'ІУт вони знайшли вигідне й 
безпечне для себе місце: позаду Ду
най, а спереду і з боків - ущелини 
й море. Підкоривши тутешні сло
в' янсь:кі племена сі.м родів і сіверів, 
болгари розселили їх від ущелини 
Берегава на схід, а на півдні й захо
ді - до Аварії. Вони так зміцніли 
тут, що стали нападати на фортеці й 
поселення, підвладні Візантії. І ім
ператор врешті-решт мусив уклас

ти з ними не зовсім вигідний для се
бе мир (ВИС, 60-62). 

Болгарський дослідник Д.Анге
лов упевнений, що Феофанова роз
повідь про п'ятьох синів 1\уврата 
легендарна (ВИС, 113). Число "5" 
взагалі властиве для різних тради
цій, характерне воно й для Давньої 
України і має цікаві перегуки саме 
з нашою темою. У "Ріrведі" діють 
так звані "5 ведійсь:ких племен" -
яду, турвашу, друх'ю, any та nypy, 
назви яких тотожні іменам 5 братів 
у "Махабгараті" - Яду, Турвашу, 
Друх'ю,Апу й Пуру. Яду й 'JУрвашу 
в "Махабгараті"- сини царя Яяті 
від дружини-брахман:ки, а Друх'ю, 
Ану й Пуру - теж сини Яяті, про
те від таємної дружини-:кшатрій:ки. 
Шлюб брахман:ки й :кшатрія, яким 
є Яяті, не схвалюють традиційні ін
дійські приписи, навіть якщо він і 
оформлений юридично. Зате шлюб 
:кшатрія з :кшатрій:кою, я:к у Яяті та 
Шарміштхи, ідеальний, навіть як
що він таємний юридично не 

Стеnан НАЛИВАЙКО 

оформлений, отже, й ніби незакон
ний. Саме син :кшатрія і :кшатрій:ки 
може претендувати на царський 

трон. Тож, по суті, епічна індійська 
легенда про п'ятьох братів - це 
легенда про трьох братів-:кшатріїв 
Ану, Друх'ю і Пуру: лише вони мо
жуть претендувати на престол, бо 
батьки їхні - з :кшатрійсь:кого, во
їнського стану. І на престол справді 
сідає один із них, наймолодший, 
що суперечить традиції. "Махабга
рата" пояснює, чому порушилося 
споконвічне наслідування престо
лу, який мав посісти найстарший 
син. Бо лише наймолодший Пуру 
зважив на прохання Яяті і обміняв 
його старість на свою молодість. За 
що потім вдячний батько й дарував 
йому царський трон. Нащадки Пу
ру за ним стали називатися паура

ви, що на слов' янсь:кому грунті 
прибрало форм паулави-пулави
полови, а тоді й половичі, половці. 
У болгарській історії простежу

ється виразний "половець:кий 
слід": половці не лише підтримува
ли антивізантійський рух на Бал
:капах, а й брали активну участь у 
створенні Другого Болгарського 
царства, перші царі якого походи

ли з роду половецького :князя Асе
ня (НС, 159-161). Rрім того, полов
ці виявляються не тюркомовним, а 
індоарійсь:ким народом, який у ні

бито далекій зараз Індії знаходить 
своїх близьких етнічних родичів в 
особі раджпутін - індійських ":ко
заків" ( ІТУ, 64-71). Ці :каво з огля
ду на це, що якраз раджпутсь:кою 
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була знаменита династія правите
лів Делі - Томари (в Україні То
мари - шляхта половецького по

ходження), які у VIII ст. відновили 
давнє місто Іпдрапрастху ("Пре
стол Індри"), назвали йогоДіл.ліІЩ 

зробили своєю столицею, де й пра
вили до ХІІ ст. (ІТУ, 71-80). Назву 
Діл.ліr.а деякі дослідники пов' язу
ють із перс. dil "серце", через те, 
мовляв, що це столиця, осердя кра

їни, її серце. А нинішня столиця 
Болгарії- Софія колись називала
ся Сердіr.а, назва якої теж може ма
ти стосунок до слова серце. Тоді по
індійському Сердіr.а звучатиме Хрі
діr.а (санскр. hrid "серце"). 

Число "5" міститься в назві Пеп
джаб й етнонімі пепджабці, у назві 
давньоіндійської держави Панча
ла, людність якої - панчали чи 

панчалійці. Назва Пенджаб озна
чає "П'ять річок", "П'ятиріччя", а 
назву Панчала складають panch 
"5" +la, де la - суфікс, що утворює 
прикметники від іменників та чи

слівників. Тож Папчала означає 
"П' ятичастинна", "П' ятерична", 
"Складена з п'яти (предметів, обла
стей, річок, гір абощо)". Прикмет
но й те, що назви 5 печенізьких 
фортець на Дністрі, які подає Ко
стянтин Багрянородний у трактаті 
"Про управління імперією" (Х ст.), 
знаходять своїх двійників саме в 
Раджастхані - країні раджпутів і 
Пенджабі, де вже пенджабські "ко
заки", так звані ніханrи (з перської 
"крокодили"), носять синьо-жовте 
вбрання (ІТУ, 353-359). 

розділ ІІІ 

Містить число "5", як на нас, і 
етнонім печепіги, з якими виявля
ють спорідненість половці. Пече
ніги в Закавказзі й туреччині ма
ють назви бечепаг, бечепек, біче
нек, у Румунії і Молдові - беченіг, 
у вірменських джерелах - паци
нак, папдзкапк. Тому етнонім пече
ніги може бути трансформацією, 
зокрема, й тюркською, давнішої, 

первісної назви, яка містила в собі 
число "5". Санскр. рапсh "5" то
тожне печ, беч у назвах печеніг і бе
ченек, вони відповідають тюрксь
кому беш "5". А ніг, наг, неr. уріз
новидах етноніму можуть бути 
тюркським присвійним суфіксом -
nиnt (узб. мен "я" - мепинr "мій", 
сиз "ти" - сизпинt "твій", биз "ми" 

- бизнинt "наш"). У такому разі 
тюрк. бешнинt означатиме "на
лежний п'яти", "п'ятеричний", 
"п'ятичастинний" й буде значен
нєвим двійником санскр. panchala. 
Яке на місцевому грунті могло 
прибрати форми пантала (латин. 
репtа "5"), тому привертають увагу 
українські назви Пантин, Папти
пець, Паптирець, Паптаївка, Пан
тецька, Папталія, Липтіліеве 
(майже всі в басейні Дунаю і Дні
стра). Та й Лептаполь біля Равен
ни, куди дісталася одна частина 
болгар ів на чолі з п'ятим братом, 
означає "П'ятимісто". Сюди ж, су
дячи з усього, стає і назва столиці 
Боспорської держави - Паптика
пей, яку можна пояснити, зважаю

чи на давні слов'янські терміни 
кап і капище, як "П'ять святи-
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лищ", "П'ятихрамне (місто)". Чи 
"П'ять гір", "П'ятигори", "П'яти
горськ". В Україні є села й річки 
П'ятигори, П'ятигірІ'іи й П'яти
гірці, численні П'ятихаmІ'іи, річки 
й урочища з тюркськими назвами 

ВештереІ'і, Вешташ, Вешуй, Веш
байраІ'і, які, поза сумнівом, є тюрк
ськими перекладами давніх не
тюркських назв. Останні якраз у 
Криму й біля давньої Меотиди -
Азовського моря, де й локалізуєть
ся передбалканська батьківщина 
болгар ів ( ІТУ, 57-64). 
На теренах Давньої України іс

нує кілька легенд про трьох братів: 
скіфська, вірменська й давньо
руська літописна. Найдавніша з 
них - скіфська. Саме наймолод
ший брат із легенди, яку наводить 
Геродот, стає царем скіфів і родо
начальником скіфської царської 
династії. Ім' я його Ко.лдІ'ісай. В ос
нові імені, за нашим тлумаченням, 
лежить kola, споріднене з санскр. 
kula "рід", "плем'я" та іран. hel, 
heil того самого походження і зна
чення. А ksai споріднене з санскр. 
kshatrтa іран. hsahr, різновид яких 
- укр. цар. Тож ім' я Ко.лдІ'ісай оз
начає "Ватажок роду", "Цар пле
мені" (ТРС, 187-191). Приблизно 
таке саме значення мусило мати й 
ім' яАспарух. Проте в дотеперішніх 
дослідників немає і натяку, що їх
ня думка працює в цьому напрям

ку. А kula, по суті, тотожне терміну 
tompa "сім'я", "рід", відчутне, як 
на нас, в етнонімі l'iompaгu й імені 
Котраг. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Більшість грецьких списків да
ють форму іменіАспарух, а в "Імен
нику болгарських князів" воно -
Icnepix, Ecnepix, що має бути ближ
че до первісного звучання. Ім' я Ac
napyx відоме на Кавказі й раніше, 
зокрема, в написі І- 11 ст. з гру
зинського Мцхеті, який містить ви
раз asparoukis pitiaksis - "пітіахш 
Ас па рук". Дослідники відносять 
сюди й вірменськеАsриrаk, яке вва
жають видозміноюАsраrиk. Ще од
ну таку видозміну вони вбачають в 
імені грузинського царя ІІІ ст. As
pagur (з Asparug). Тобто маємо такі 
засвідчені форми імені: Acnapyx, 
Acnapyl'i, Acnypal'i, Аспаруг, Аспагур, 
Аспугур, /cnepix та Ecnepix (ДИЯ, 
281-282). Проте це ім'я у форміАс
пург побутувало на теренах Давньої 
України значно раніше - ще на 
зламі двох тисячоліть, тобто на межі 
старої і нової ер. Його зафіксували 
написи, що їх лишило по собі тися
чолітнє Боспорське царство. 

Ранньодержавне утворення, яке 
існувало на півдні України у V ст. 
до н.е. - lV ст. н.е. 

2. lм'яAcnypz у боспорських 
паписах 

Ім' я Аспург засвідчують написи 
ММ 1134 і 1142 в "Корпусі боспор
ських написів" (М.-Л., 1965). Пер
ший напис міститься на шести 
уламках плити з білого мармуру, 
знайденій в Анапі, нині- в Ермі
тажі. Напис датується кінцем 11 -
початком ІІІ ст., бо згадується бос-
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порський цар Савромат 11 ( 173-210 
рр.), що правив саме в цей час. Ім' я 
Аспург згадане в переліку членів 
товариства навплерів-судновласни

ків; зазначена й посада носія імені 
Аспург - він відав віддачею мита 
на відкуп. Покровитель товариства 
тут - боспорський цар, а голова 
його високий представник держав
ної влади - намісник Горгіппії. 

Напис засвідчує існування в Гор
гіппії-Анапі культів Посейдона та 
Афродіти Навархіди - "Суднона
чальниці", яка в Пантикапеї -
столиці Боспорського царства ша
нувалася разом із Посейдоном Со
синеєм "Спасителем (кораблів)". 

Ім' я Аспург наявне і в напису 
М1142, теж на уламках (їх 8) з бі
лого мармуру і теж знайденому в 
Анапі, коли розкопували земля
ний вал. Уламки були перевезені в 
Москву, в Історичний музей. На

пис, що містить список імен, дату
ється другою половиною 11 ст. 

Та що найголовніше, ім' я Ас
пург має боспорський цар. 
Напис М39 вміщено на плиті з 

білого мармуру, купленої в Керчі 
1948 р. Нині в Музеї образотворчих 
мистецтв (Москва). Текст правої 
половини втрачений, а лівої такий: 

"Великому цареві Аспургу, 
другу римлян ... що царствує над 
усім Боспором, Феодосією, сінда
ми, меотами, тарпитами, торетами, 

псесами й танаїтами, який підко- · 
рив скіфів і таврів ... своєму спаси
телю і благодійнику присвятив ... 
320 року і місяці ... ". 

розділ ІІІ чп 

Напис свідчить, що в 23 році 
нової ери (320 рік боспорської 
ери) Лепург іще правив на Боспо
рі, бо доти епіграфічні дані край
ньою датою його правління нази
вали 16 р.н.е. Лепург правив на 
Боспорі у 8 р. до н.е. - 38 р.н.е. На 
думку вчених-античників, блок із 
написом належав храму чи порти

ку, присвяченим цареві Аспургу. 
Ця споруда на Боспорі засвідчує 
обожествлення Лепурга на проти
вагу обожествленню імператора 
Августа в східних римських про
вінціях. Рим зазіхав на Боспор, і 

цьому зазіханню протиставлявся 
авторитет обожненого боспорсько
го царя (КБН, 46). Страбон згадує 
про обожествлення (принаймні 
після смерті) боспорського царя 
ПерісадаІ (lV ст. до н.е.), але згад
ки про пізніші обожествлення 
боспорських царів в античних 
джерелах досі були відсутні. 

Напис М40 на постаменті з бі
лого мармуру, знайдений 1865 р. в 
Керчі, на північному схилі гори 
Мітрідат, коли розкопували моги

лу. Зараз у Керченському музеї. 
"Великого царя Лепурга (ста

тую), друга римлян, який похо

дить від царя Асандроха, друга це
заря і друга римлян, який цар
ствує над усім Боспором, Феодосі
єю, сіндами, маїтами, тарпітами, 

торетами, псесами й танаїтами, і 

підкорив скіфів і таврів, Мене
страт, син Менестрата, начальник 
острова, (поставив) свого спаси
теля і благодійника". 
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Напис зроблено за правління 
Аспурга і містить :кілька цікавих 
моментів. Зокрема, той, що Ас
пург нащадок чи син Асандроха. 
Про ім'я Асандрох є різні версії. 
Одна ототожнює Асандроха з бос
порським царем Асаядром - тоді 
Асандр батько Аспурга. За іншою, 
Асандрох - не Асандр, а малові
домий батько чи предок Аспурга. 
Є і таке пояснення: окрім суто 
грецькогоіменіАсандросіснувало 

й іранське ім'я, перша частина 
якого (невідома) зазнала грецяза
ції й уподібнилася грецькому Ас
андрос, а ohos нагадувало про 
іранське походження імені (КБН, 
48). Не виключено, що Асандр-Ас
андрах батько Аспаруха, що це 
ім' я дотичне до половецького роду 
Асенів, з якого походили перші ца

рі Другої Болгарської держави. 
Напис також засвідчує, що Бос
порська держава за Аспурга воло
діла територією, якою доти володі
ли боспорські царі династії Спар
то:кідів, відзначає успіхи Боспору 
в боротьбі зі скіфами у централь
ній степовій і передгірській части

ні Криму, й таврами гірського 
Криму. Щодо виразу "начальник 
острова", то вважається, що йдеть
ся про Таманський півострів, 
який у давнину був островом. За 
Страбоном, різні племена в басей
ні Кубані (Куфіс, Гіпаніс) мали 
збірну назву - .маїти. 
Напис М41 на уламкові поста

менту з сірого мармуру, знайде

ний у Керчі 1829 року, :коли роз-

Степан НАЛИВАЙКО 

бирали турецьку фортецю. Зараз в 
Ермітажі. 

"Імператора Нерона (статую), 
сина Клавдія, цезаря, августа, втре
тє :консула, вп'яте трибуна, батька 
Вітчизни, свого спасителя й благо
дійника, цар Котіс, син Аспурга, 
друг цезаря і друг римлян, благоче
стивий, дожиттєвий першосвяще
ник августів, присвятив". 

Напис датується 58 р.н.е., :коли 
Боспором правив Котіс І, син Ас
пурга, за якого посилилася залеж

ність Боспору від Риму. Про це 
свідчить поява на Боспорі :культу 
римських імператорів і включен

ня за Котіса до титулатурп боспор
ських царів римського імені й 
звання дожиттєвого першосвя

щенника августів. 
Напис М42 на уламку мармуро

вого постаменту, :куплений у Керчі 
1902 року. Зараз в Археологічно
му музеї (Одеса). Напис має дату: 
390 р.б.е., тобто 93 р.н.е. 

"Який походить від предків-ца
рів, сина царя Боспору Котіса, си
на Аспурга, благочестивого, царя 
Тіберія Юлія Рес:купорида, друга 
цезаря й друга римлян, благоче
стивого, ДОЖИТТЄВОГО перШОСВЯ

ЩеНИКа августів і благодійника 
Вітчизни, я, Тіберій Юлій Савро
мат, син Рес:купорида, свого бать
ка і благодійника (статую) по

ставив 390 року". 
З напису виходить, що Тіберій 

Юлій Рес:купорид - син Тіберія 
Юлія Савромата, предки яких -
Аспург і Котіс. Всі вони - Pecny-
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пориди. Хоча не зовсім зрозуміло, 
що означає Рес"ІЄуnорид - титул, рід 
чи щось інше. Рескупоридів було 6: 
Рескупорид І - Аспург, 11 правив у 
68-91 рр., ІІІ- у 210-226 рр., lV
у 233-234 рр., V - у 239-275 рр., 
VI - у 318-332 рр. Саме 332 року 
припинилася чеканка його монет 

(з чого, втім, ще не випливає, що 
тоді ж Рескупорид VI залишив 
трон). 

Напис .М958 на плиті з білого 
мармуру, яка, судячи з форми, бу
ла частиною карнизу якоїсь архі
тектурної споруди. Знайдена на 
північ від Аджимушкая, на хуторі 
Кистеня (згодом хутір Фабіано), 
зараз у смузі селища Партизани. 
Нині - в Ермітажі. 

"Це щедроливне джерело явила 
доблесть сина Аспурга, благоче
стивого Котіса, який підніс старо
винну славу землі та предків і 
який володіє всіма скипетрами 
інахійців". 

Напис - два елегійні двовірші 
- був, видимо, вирізьблений на 
карнизі, що обрамлював водойму 
чи фонтан, куди підведено воду 

джерела, можливо, цілющого. 
"Син Аспурга, благочестивий Ко
тіс", на загальну думку, боспорсь
кий цар Котіс І, тож напис відно
сять до його правління. Судячи з 
напису, Котіс обладнав джерело й 
передав у загальне користування. 

Іпахейці напису, як на дослідни
ків, ахейці, одне з племен Чорно
морського узбережжя Північного 
Кавказу, південніше Сіндики й 

розділ ІІІ 

Горгіппії (свідчення Страбона). За 
' . переказом, плем я походило вщ 

давніх ахейців. В іншому місці 
Страбон повідомляє, що племена
ми в цьому регіоні управляли так 
звані с"ІЄеnтухи, підлеглі тиранам 

чи царям. Тож слова "володіє всіма 
скипетрами інахійців" дозволяють 
гадати, що сІЄеnтухи - правителі 

ахейців підлягали боспорському 
царю Котісу І. Einahioi ( = inahioi 
замість inahidai) -поетична назва 
ахейців (від річки Inahos в Арголі
ді), бог якої вважався родоначаль
ником давніх ахейських царів. 

Напис .М985 на плиті з білого 
мармуру, знайдений на березі Та
мавської затоки 1880 року, в горо
дищі Фанагорія. Зараз - в Ермі
тажі. На плиті дата: 313 р.б.е, тоб
то 16 р.н.е. 

"За царювання царя Аспурга, 
друга римлян, 313 року, в місяці 
даісії, 7 -го числа, Фодак, син По
фона, присвячує при молільні 
Аполлону свого вигодуванця Діо
нісія, він же Лонгіон... за умови 
шанування і ревного відвідування 

молільні". 
Напис найраніший із відомих 

боспорських документів про від
пущення рабів на волю. 
Таким чином, маємо 8 написів з 

іменем Аспург: 6 із них згадують 
боспорського царя Асоурга (8 р. до 
н.е. -38 р.н.е.), 2 стосовні двох но
сіїв імені Аспург нецарського, та 
все ж високого статусу ( пав1'і./І,ери), 
обидва написи про яких знайдено 
в Анапі. 5 написів про царя Аспур-
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га знайдено в Иерчі, давньому Пан
тикапеї, столиці Боспорської дер
жави, один - у Фанагорії (Та
мавське узбережжя). Два найрані
ші написи (.М985 і .М39) датовані 
16 і 23 рр. н.е., тобто початком но
вого літочислення і за правління 
Аспурга, почате 8 р. до н.е. Вкрай 
істотно, що написи .М39 і .М40 заз
начають, що цар Лепург правив 
сіндами й меотами. Це дає ще біль
ші підстави ширше залучати до по
шуків індоіранський матеріал. 
Є кілька боспорських написів, 

де згадуються аспургіани ( аспурги, 
аспургії). 
Напис .М 36 на постаменті з бі

лого мармуру, знайдений в Иерчі 
1843 р. при роботах з пошуку во
ди, за 60 кроків від моря, ліворуч 
від давнього молу, у фундаменті 
"турецької лазні". Напис цікавий 
тим, що перелічує найголовніші 
тодішні посади на Боспорі і що тут 
відлунюють якісь важливі події в 
70-ті роки ІІІ ст. Напис умовно по
ділений на З частини - А, Б і В. 
Про аспургіан мовить частина А, 
тому наведемо лише цей уривок: 

"У добрий час. За царювання 
царя Тіберія Юлія Тейрана, друга 
цезаря і друга римлян, благоче
стивого, поставили цей пам'ятник 
богам небесним Зевсу Спасителю 
та Гері Спасительці, за перемогу і 
довголіття царя Тейрана й цариці 
Елії арістопіліти своїм богам і бла
годійникам за жерця Юлія Хо
фарна, сина Афродісія, колиш
нього лофага, та інші арістопіліти: 

Степан НАЛИВАЙКО 

Менестрат, син Госемфлія (?),на
місник царської резиденції і на
місник Феодосії; Фанн, син Сакла, 
хіліарх і начальник аспургіан ... ". 

Про аспургіан науковий комен
тар до напису пояснень не дає, а 

щодо терміну арістопіліти при
пускається, що це - придворна 

гвардія. 
Напис .М1246, на вапняковій 

плиті з 3-х уламків, знайдених 
1853 р., коли прокопували тран
шеї через південний вал городи
ща в Танаїсі. Нині - в Ермітажі. 
Напис - копія напису .М 1248, 
тому сам текст і коментарі - в 
ньому. 

Напис .М1248 на мармуровій 
плиті, розбитій на дрібні шматки, 
знайдений 1853 року в північній 
частині городища Танаїс, зараз в 
Ермітажі. Напис датується десь 
220 р.н.е. 
"У добрий час. За царя Реску

порида, сина великого царя Са
вромата, й Зенона, сина Фанна, 
начальника аспургіан і пресбевта 
царя Рескупорида, і Хофразма, 
сина Форгабака, і Басиліда, сина 
Феоніка, еллінарха, часом зруйно
вана стіна відновлена від фунда
менту попечінням епімелетів Де
метрія, сина Аполлонія ... 5 ... року, 
місяця артемісія, 1 числа". 

З напису видно, що пресбевт Та
наїсу обіймав і іншу державну 
посаду - начальника аспургіан. 

Між Фанагорією і Горгіппією меш
кали аспургіани (або аспурги, ас
пургії), в назві яких відлунює осо-
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бове ім' я Аспург. Проте в боспор
ських паписах назва аспургії ви

ступає начебто в значенні воїнсь
кому, скажімо, "Фани, син Сакла, 

о о • • •• ,, 

хш1арх 1 начальник аспургнв , як 
у написі .М36. 3 чого дехто висно
вує, що йдеться про нащадків або 
наступників Лепурга чи про як

есь невідоме плем'я, що приблу
кало сюди й стало частиною 
кримських готів. Нині переважає 
думка, що аспурги місцеве меот

ське плем'я. 
Під 8 р.н.е., коли на Боспорі 

правив Аспург, джерела повідо
мляють, що боспорський цар По
лемон (14-9/8 рр. до н.е.) загинув 
у битві з аспургіанами, наступни
ками (чи співплемінниками, при

хильниками) Аспурга. Через що 
унія Боспору й Понтійської дер
жави порушилась: Рим визнав Пі
фодору, другу дружину Полемона, 

царицею Понту. 
І водночас визнав Лепурга ца

рем Боспору (АС, 279). 

3. Ім'яАспарух у світлі індо
іранських фактів 

Тлумачення компонента рух в 
імені Acnapyx чи ріх в імені Icne
pix-Ecnepix особливих складнощів 
не викликає - вони етимологічно 
тотожні, тобто мають спільне по
ходження й однакове значення 

"правитель", "цар" (санскр. raj, 
латин. rex, циган. рай, англ. roy). 
Ріх бачимо в низці відомих тогоча
сних імен: Гермапаріх (король 

розділ ІІІ 

остготів, lV ст), А.яаріх (король 
вестготів, lV ст.), Аталаріх (син 
імператора Іраклія, VII ст.), Гізе
ріх (король вандалів), Телеріх 
(болгарський хан), навіть у суча
сних іменах Ульріх, Гепріх. Бос
порські написи теж знають імена з 
ріх, скажімо, Bocnopix "Цар Бос
пору", яке відноситься ще до lV ст. 
до н.е. У всіх цих іменах ріх озна
чає "правитель, цар, король". 

Відомий скіфолог та іраніст 
В.І.Абаєв не ототожнює імені Ас
пург з іменем Acnapyx, як ми, а 
зводить його до давньоіран. as
pa+ugra й тлумачить "могутній 
кінь" або "який має могутніх ко
ней". І навіть знаходить йому осе
тинську паралель efsurg-efsorg 
"легендарна порода коней" (ДИЯ, 
281). У той же час про ім'я Acna
pyx пише: "Asparuk - ім' я заснов

ника болгарської держави на Бал
канах (початок VI ст.), тюрка, але 
який мав іранське (скіфське) ім'я; 
у другій частині - ruk, д.-іран. 
rauka, raucha "світло", "світлий", 
отже, Asparuk означає "Світлий 
кінь" або "Який має світлих ко
ней"; пор. грец. Levkippos" (ДИЯ, 
281-282). Отже, Аспаруха він вва
жає тюрком, який носив іранське 
ім' я. Він же вважає за дальший 
звуковий розвиток імені Asparuk
Acnapyx форму Asphurugos = осет. 
asfarug. Д.Моравчик зводить Ac
napyx до тюрксько-болгарського 
Esperux-Esberux, Ф.Альтман-Г.Ха
уссіг - до алтайського ishparog 
(ishpara+oq "загін вершників"). 
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Д.Немет схиляється до тлумачен
ня, що Acnapyx - османо-тюрк

ське ispari-aspari-isbari "сокіл" 
(ВИС, 115). 
Отож має місце розкиданість 

думок щодо походження і значен

ня імені болгарського царя, яке 
пробують пояснити з тюркських, 
алтайських та іранських мов, про
те всі ці тлумачення малоперекон

ливі, значення імені Acnapyx ли-, . 
шається нез ясованим 1 постає по-

треба знову звертатися до цього 
питання. Тому тут пропонується 
ще одне тлумачення, вже індо
арійське, яке ми спробуємо об
Грунтувати й вмотивувати. 

Тлумачення імен Аспург та Ac
napyx В.Абаєвим викликають низ
ку заперечень. По-перше, автор 
обох етимологій не враховує, що 
обидва імені відомі лише в грець
кій передачі, тож слід зважати, що 
при цьому вони могли видозміни
тися, дещо одійти від первісного 

звучання. По-друге, дослідник не 
допускає, щоАспург таАспарух од
не й те саме ім' я, яке зазнало пев
них видозмін за майже п' ятсотліт
ній часовий відтинок, який їх роз
діляє. По-третє, він не бере до ува
ги, що в "Іменнику болгарських 
князів" ім' я Acnapyx звучить /cne
pix, Ecnepix, що мусить бути ближ
чим до оригіналу. По-четверте, 
боспорські написи подають при
клади, коли чужомовне ім'я (іран
ське або індійське) з початковим і 
стає у грецькій передачі з початко

вим а. 

Степан НАЛИВАЙКО Ч77 

Яскравий приклад цього - пе
редача поширеного індійського 

імені Вішва.мітра та його ірансь
кого відповідника Віспа.мітхра 
(Віспа.міхр, Віспе.мехр), яке в грець
кій передачі прибрало вигляду Ас

па.мітхар, Аспа.міфар. Це засвід
чують боспорські написи М211 і 
М242, знайдені в Керчі й датовані 
lV і ІІІ ст. до н.е. (1, 176, 188). 
Перший напис короткий: Ну.ме
ній, син Аспа.міфара, а другий іще 
коротший, бо на уламку вапняко
вої стели лишилося тільки ім' я Ас
па.міфар, яке може читатися і Ас
па.мітхар, Аспа.мітар (як ,..ате
дра й ,..афедра, .міт і .міф тощо). 
Тому є підстави усумнитися, що в 
іменах Аспург та Acnapyx компо
нент aspa (іран. aspa, санскр. 
ashva) означає "кінь". 
В індоіранських, слов'янських 

та грецьких іменах компонент із 
значенням "кінь" зазвичай дру
гий, як у тому ж Лев,..іпп, яким 
В.Абаєв прагне підсилити своє 
тлумачення і двійники якого -
санскр. Шветашва, іран. Спітасп 
й укр. Біло,..інь. Перший компо
нент, як правило, характеризує 

коня (білий, вороний, рябий, 
прудкий, могутній, божественний, 
неперевершений тощо). Тож і з 
цього погляду тлумачення Лбаєва 
не дуже переконливе. Значно 
більше підстав вважати, що пер
ший компонент в імені Icnepix-Ec
nepix-Acnapyx є слово, яке в іран
ців звучить віспа, а в індійців віш
ва. І таке слово в індоіранських 
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мовах справді є, причому високо

статусне й надзвичайно активне в 
індоіранському, отже, і в скіфсь
кому іменотворенні. Про що свід
чить бодай ім' я скіфського царя 
ще кімерійської доби (VII ст. до 
н.е.), фіксоване в ассірійських 
джерелах як Ішпа".ай-/спа".ай. Де 
бачимо те ж Ішпа-Іспа, що і в іме
ні /cnepix-Ecnepix. Тобто можна 
констатувати: імена з Ішпа-Іспа 
найчастіше мали царі, вони "цар
ські", а фіксуються такі імена на 
теренах Давньої України впро
довж щонайменше півтори тисячі 
років (VII ст. до н.е. - VII ст. н.е.). 
Що засвідчує їх важливість, отже, 
й живучість і поширеність у про

сторі й часі. 
Що ж означає vishva в індійсь

ких мовах? Санскрит дає такі зна
чення vishva: "усі, все", "світ", "зе
мля" (СРС, 608). Іран. vispa має ті 
самі значення. Санскр. vishva чле
нується на vish+va, де vish "общи
на", "громада", "плем'я", "народ", 

споріднене з нашим давнім весь 
"село". У слов'янських мовах весь 
вжиткове й досі (чес. ves, пол. wi
es, білор. вес".а). 
У "Ріrведі", найдавнішій писем

ній пам' ятці індійців та й індоєвро
пейців, vish означає "рід", "грома
да", "плем'я", "народ" (СРС, 606), 
воно розвинулося зі значення 

"все", "всі", "багато". Термін вай
ш 'ї на означення третього стану 
давньоіндійського суспільства -
селянства утворений саме від віш. 
Тож вайш'ї - селяни, жителі весі, 
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села, у чехів vesniak "селянин". Іс
нування в Давній Україні 4-х сус
пільних станів засвідчує Геродот у 
V ст. до н.е., коли розповідає скіф
ську легенду про 4 магічні дари, що 
впали з неба- золоті чашу, соки
ру, плуг і ярмо. Де чаша символізує 
жерців-брахманів, сокира - вої
нів-кшатріїв, плуг - землеробів
вайш'ів, а ярмо - залежних об
щинників-шудрів. 

Саме селянський стан усвідом
лювався як весь народ, бо був най
більш чисельний і значущий, тому 
й термін віш-весь насамперед стос
увався його. Покровителем стану 
був Вішну, в імені якого й відбите 
віш "усе, всі, народ", а колір стану 
- жовтий, тоді як у жерців-брах
манів - білий, воїнів-кшатріїв
червоний, а шудрів - чорний 
(звідки, певно, й чернь, просто
люд). Вішну символізує в тризубі 
ліве вістря (праве - Брахма, се
реднє - Шіва), бо ліве уособлює 
жіноче начало, Землю, а Земля -
жінка, мати, годувальниця. Захи
сником та оборонцем Землі й лю
дей на ній і є Вішну. Коли землю 
переповнює зло, він посилає на неї 
свої земні втілення-аватари, які 
дають світові лад. Такими земни
ми втіленнями є Крішна та його 
старший брат Баладева, відповід
но восьме й сьоме втілення. Вішну 
й Крішна відомі "Влес-книзі" (ІХ 
ст.) як Вишень-Вишній-Всевишній 
і Кришень, сліди поклоніння їм за
свідчені і в Україні, і в Болгарії, і в 
інших слов' янських країнах. 
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Санскр. віш творить низку ва
жливих термінів, які мають свої 

' • u •• • о о 

СЛОВ ЯНСЬКl И украlНСЬКl ВІДПОВІД-

НИКИ. Наприклад, vishpati "ста
рійшина", "сільський староста", 
"ватажок роду, громади", де pati 
тотожне рос. батя й укр. бать"о. 
Тож раtі-батя-бать"о первісно 
означало "захисник", "охоронець" 

(родини, роду, громади, села, зе
млі, краю). Санскр. vishpati то
тожне лито в. viespatis "пан", "гос
подар", "всевишній", "владика", 
"бог". На слов'янському грунті, 
певно, через іранське посередниц
тво, воно набуло форми господь. А 
чергування в-г властиве і індо

іранським, і слов'янським мовам: 
укр. гострий - рос. вострЬLй, го

робець - воробей, закінчення го в 
росіян звучить во. Ім' я Віштасп в 
іранських мовах має і форму Гуш

тасп, яке греки передають Гі
стасп, ім' я богатиря з "Шахнаме" 
- Гураа "Вепр" має і форму Вараа 
(санскр. Varaha, хінді Varah, а пе
ченізька назва Дніпра - Варух). 
Тож санскр. vishapati й лит. vies
patis споріднені з укр. господь, гос
подар, господиня ( санскр. vishpati
пi), болг. й рос. господин ( санскр. 
vishpatiп). 

Відбилося Віш як Виш і в сло
в'янських іменах. Один із 12 синів 
великого київського князя Воло
димира - Вишеслав, давньоруські 
літописи знають імена Више.мир, 
Вишегор, Вишеаар, Вишата, Ви
шатич. Останні два імені можуть 
споріднюватнея з іменем Вішта-
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спа, яке мав один із бактрійських 
царів-кеїв, котрий прихистив у се
бе Заратуштру, коли той зазнавав 
гонінь. Давня Бактрія називалася 
Ба.л,х, що перегукується з елемен
том бо.яг в етнонімі болгари, а од
ним із царів-кеїв був Кей Ycan. Це 
цікаво з огляду на те, що царі Дру
гої Болгарської держави зводили 
свій родовід до першопредкаАсепя. 

Міститься Виш і в численних 
Вишгородах - в Україні й Болга
рії, Росії, Польщі, Чехії, Югосла
вії, Угорщині, Естонії. Вішапури, 
Бішапури й Біш"епти - теж 
Вишгороди - є в Середній Азії, 
Ірані та Індії. У "Шахнаме" місто 
Вісегерд стоїть поряд зі знамени
тими колись містами Самарканд і 
Бухара. У "Сказанні про Бориса й 
Гліба" є "Похвала Вишегороду", 
де мовиться: "Немає рівного йому 
в усьому світі. По праву названий 
Битеградом - вище й найвище 
всіх міст: другий Солунь явився в 
Руській землі". Проте назва Виш
город означає не "Високе місто" в 
географічному плані, як його волі
ють пояснювати, а "Місто роду, 
племені". Воно справді високе, 
але перш за все в плані соціально
му. Геграфічна прив'язка тут вто
ринна, бо племінні центри й так 
зводилися на підвищених місцях, 
що диктувалося й міркуваннями 
безпеки (ІТУ, 345-352). 

Вишгород біля Києва був рези
денцією княгині Ольги, про бол
гарське походження якої дедалі 
частіше кажуть дослідники, пази-
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ваючи місцем її народження бол
гарську столицю Плесков ( Плис
ка), а не маловідомий північний 
Псков, як досі вважається. "Воло
димирський літописець" (XV ст.) 
каже, що "Ігоря одружив Олег у 
болгарах, узяв за нього княжну 
іменем Ольга". Тому набувають 
особливого змісту болгарські по
ходи й виразний болгарсь/'і,ий слід 

у політиці київського князя Свя
тослава, сина Ольги, який казав 
матері: "Хочу жити в Перелславці 
на Дунаї, тут середина землі моєї" 

(НС, 160). 
Отож санскр. vishva - "світ, зе

мля", утворене від vish "всі, все". 
А va у ньому - суфікс збірної 
множинності, наявний в українсь
кій і інших слов' янських мовах: 
литва, мордва, братва, татарва, 
рос. листва. У такому разі ім'я Ic
nepix-Ecnepix означає "Цар усіх", 
а що vishva й "земля", "світ", то й 
"Цар землі", "Правитель світу". У 
санскриті світ - вішва, цар -
радж, тож індійський відповідник 
імені Acnapyx - Вішварадж. Це 
ім' я індійський іменник справді 
знає: його мають боги й царі, мі
фічні й епічні персонажі. Індійсь
ке воїнське ім' я Вішварадж (різ
новидиВішварай,Вішварой,Віш
варао) значеннево тотожне персь
кому Шахджахап Uahan "світ") 
"Цар світу", яке мав, зокрема, мо
гольський імператор в Індії, про
славлений спорудженням знаме
нитого Тадж-Махала ("1\орони
палацу") - безсмертного пам'ят-
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пика його коханню до своєї дру
жини Мумтаз-Махал. 

Санскр. raj "цар" має і форми 
ray, roy, rao, raиt, revat, відбиті в 
українських прізвищах Рай, Рой, 
Рева, Ревут, Реут і численних по
хідних від них. Інд. raj "цар" то
тожне грец. арх в іменах Арістарх, 
Наварх, Плутарх тощо та иrg в 
імені Аспург. Ім' я Acnapyx має сво
го значно ранішого попередника 
- ім' я Аспург у боспорського ца
ря, який правив на зламі двох ер. 
Ім'я /сперіх-Аспарух-Аспург се
мантично тотожне імені Аларіх у 

короля вестготів (lV ст.), в основі 
якого теж значення "всі" (англ. 
all, нім. alle "всі") і яке тотожне 
імені Ульріх (про різні форми ріх 
"цар" в і.-є. мовах див.: OD, 737, 
750, 752). Отож відповідником 
болгарському імені Icnepix-Acna
pyx є індійське воїнське ім' я Віш
варадж-Вішварай-Вішварой-Віш
варао. Де вішва й icna-acna та 
радж і ріх мають спільне похо
дження й однакове значення. 

Значеннєвий двійник імені Віш
варадж- Вішвапатх (nath "цар"). 
Його має індійський шахіст Вішва
натхан Ананд, добре відомий бол
гарській спортивній громадськості. 
3 божественних персонажів таке 
ім'я має Шіва, а з історичних- лі
тературний критик XIV ст. з Оріси. 
Давньої Одіси-Удіси-Удріси-Удри
Удрадеші (ТРС, 142-152). Що ві
дразу навіює на згадку одрисів, бол
гарську й українську Одеси й Одіс
сея-Улісса. 
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4. Деякі показові індійські й 
українсько-слов'янські 
паралелі з вішва 

В індійців дуже багато імен із 
vishva, надто на означення богів, 
що засвідчує його високий статус: 
Вішвабгавана, Вішвадгара, Віш
вадгарін, Вішваджіт, ВішвавріІ'іша, 
Вішварупа, Вішваrоптрі, Вішвахе
ту, Вішванабга- Вішну; Вішвад
гена, Вішвадгаріні, Вішваrандга, 
Вішва.мбгарі, Вішвасаха, Вішва -
Земля; Вішванатх, Вішвеша, Віш
вешвара, ВішваІ'іараІ'іа - Шіва; 
Вішваrа, Вішваретас, Вішвасрідж, 
Вішвайоні - Брахма; Вішва.мбга
ра, Вішвапаті - Крішна. ВішваІ'іе
ту - Кама, Вішвапа - Сонце, Віш
вашрі- Вогонь, Вішвабгудж- Ін
дра, Вішваваті - Ганrа (HN, 498-
501). І Вішва.мітра - легендарний 
мудрець, вічний суперник іншого 
знаменитого мудреця - Васіштхи, 
що нащадки його, як мовлять давні 
джерела, носили "оселедець". Дав
ні болгари, як і запорожці та князь 
Святослав носили пасмо волосся на 
голові. В "Іменнику" болгарські 
правителі- "князі з остриженими 
головами" (ИБХ, 35). "Оселедці" 
мали й половецькі князі. Угорсь
кий ченець ще у ХІІІ ст. пише про 
людність у Тмуторакані на Та
мавському півострові (історична 
Сіндика): "чоловіки тут голять го
лови... за винятком благородних, 
які на знак свого благородства над 
лівим вухом залишають пасмо во
лосся" (НС, 160). 
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Вішвамітру знає ще "Ріrведа" 
- кшатрій від народження, він 
досяг статусу брахмана й став вер
ховним жерцем (потім його змі
нив Васіштха) у ведійського царя 
Судаса. А прізвище Судас і твірне 
від нього СдасюІ'і і нині побутують 
в українців. Причому обидва су
часні носії цих прізвищ, відомі ме
ні (журналіст і науковець), при
четні саме до Індії. Вішвамітра -
й батько юної красуні-відлюдниці 
Шакунтали від русалки-апсари 
Мени. Син Шакунтали Бгарата 
дав, вважає традиція, своє ім' я 
країні, відомій сьогодні світові як 
Індія. Сюжет про Шакунталу з 
"Махабгарати" переклав Павло 
Ріттер (1872-1939) -перший ук
раїнський санскритолог, осново
положник української наукової 
індології. А драму "Шакунтала" 
санскритеького поета Калідаси (V 
ст.), яка свого часу викликала в 
Європі фурор, переклав українсь
кою і 1929 р. видав у Харкові ком
позитор, музикант і письменник 
Гнат Хоткевич. Він же на тему 
"Шакунтали" створив і 23 інстру
ментальних та 7 вокальних творів. 
Є українські паралелі до реалій та 
персонажів "Шакунтали": ім'я 
Вішва.мітра відбите в боспорсь
ких паписах lV ст. до н.е., на Чер
нігівщині є річка й місто Мена, є 
українські прізвища ШаІ'іун і Са
І'іУН (ІТУ, 177-182). 

Ім'я Вішва.мітра означає "Міт
ра світу", "Сонце світу", "Мир сві
ту", "Друг усіх" ( vishva+mitra 
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"сонце, друг, приятель, мир") і то
тожне слов'янському імені Више
мир. Мітра в індоіранській міфо
логії - бог Сонця і Мирного дого
вору (миру), іранська форма його 
імені Міхр, слов' янська - Мир, 
відбита в українських назвах Мир
город,МирогоUfа,Мироп~ь,Миро
пі.лля, Житомир, Ушомир та іме
нах Володимир, Будимир, Драго

мир, Любомир, Чудомир, Славомир 
і Мирослав, Радомир і Милорад та 
ін. (ТРС, 192-202). 

Серед індійських імен на Вішва 
знаходимо Вішва/'і,а.я, (vishva+kaya 
"тіло") - "Світотілий", "Чиє тіло -
світ", "Хто сам - світ", яке може 
відповідати імені скіфського царя в 
ассірійських джерелах VII ст. до 
н.е. - Ішпа/'і,ай, /спа/'і,ай. Жіночий 
варіант імені Вішва/'і,а.я, (наголоше

не я) має в індійській міфології бо
гиня-воїтелька ДурІ'а, відома на те
ренах Давньої України ще в lV ст. 
до н.е., тоді ж, коли боспорські на
писи фіксують і ім' я Вішвамітра
Аспамітхар. Ім' яДурrадеві мала тут 
дружина сіндського царя Гекатея, 
виходиця з меотського племені ік
соматів. Інше ім' я ДурІ'и, дружини 
Шіви-Рудри-Деві "Богиня", а Де
ві-Діва була Покровителькою і За
хисницею Херсонеса Таврійського 
(літописний Корсунь, нинішній 
Севастополь). Численні "дівині" й 
"дівочі" назви по всій Україні (як і 
в Болгарії) пов' язані саме з нею. Ін
ше ії ім'я- Мо/'і,ОШа (санскр. Махе
ші "Велика богиня"), а Мокоша до 
прийняття християнства князем 
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Володимиром була Захисницею і 
Матір'ю-Покровою Києва та інших 
міст руських (ІТУ, 89-94). 

Втім, слід зважати, що існувало 
й давньоіран. /'і,ай, /'і,ЄU "цар
жрець", яке дало назву давній ди
настії бактрійських царів-кеів -
Неяпіди (ТРС, 252-257) і яке від
билося в імені полянського князя 
-Кий і назві Київ (пор. й Києвець 
на Дунаї). Тому ймовірно, що /'і,ай 
в Ішпа/'і,ай - різновид того ж І'і,Єй 
"цар". Тоді ім'я скіфського царя 
Ішпа/'і,ай - етимологічно-семан
тичний двійник імені /cnepix: пер
ші компоненти в них мають спіль
не походження й однакове значен
ня, а другі - значеннєві двійники. 
Тому іранська форма імені Ішпа
/'і,ай - Віспа/'і,ай, індійська - Віш
ва/'і,аві. Іран. key та інд. kavi тотож
ні, хоча з часом в індійців kavi ста
ло означати лише "поет". Калідаса 
має високий епітет Маха/'і,аві "Ве
ликий поет", яким означують і су
часних видатних поетів, напри
клад, Рабіндраната Тагора. 

Окрім Аспамітхар і Аспург бос
порські написи згадують ще два 
імені з Acna - Acna/'i, і Аспапдап, 
які теж пояснимі подібним чином. 
Acna/'i, засвідчене в паписах .М1278 
і .М1279. Обидва написи на плитах 
з білого мармуру, обидва водночас 
знайдені в Недвиговці на Та
мавському півострові (колишній 

Сіндиці), обидва зараз в Ермітажі. 
На плитах вказані й дати, коли 
зроблено написи - відповідно 517 
і 522 рр.б.е., тобто 220 і 225 рр.н.е. 
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Обидва написи - список членів 
синоду, де дослідників дивує не те, 

що в обох списках синод очолює 
Хофразм, син Форгабака, а те, що 
через 5 років із попереднього 
складу синоду в новому списку 

лишилося тільки двоє осіб. І один 
із них саме Госа/<і,, син Acna/<i,a. 

Напис .М1278 починається так: 
"У добрий час. Богові найвищо

му, прихильному, синод на чолі з 
богом найвищим і жерцем Хофраз
мом, сином Форгабака, і синагогом 
Радамофуртом, сином Трифона, і 
філагафом Деметрієм, сином Гера
кліда ... і решта фіаситів ... Са.мба
тіон, син Горгія ... Госа/<і,, син Acna
/<i,a ... Самбатіон, син Атахея ... Ас
пандан, син Лимана ... " 

Список досить довгий, тож пов
ністю його не наводимо. Він, як 
бачимо, містить цікаве поєднання 
імен батька й сина, важливих для 
нашої розмови - Госа/<і,, син Acna
/<i,a. По-сучасному- Госа/<і,Аспа/<і,О

вич. Про ім'я Госа/<і, вже писалося, 
воно споріднене з винятково ва
жливим для української історії 
терміном /<і,ОЗа/<і,, українським пріз

вищем (у козаків і іменем) Коза/<і, 
та іменем половецького князя -
Кза/<і, або (за/<і, (4, 83-89). Зв'язок із 
половцями тим прикметніший, що 
вони виявляють не тюркську, як 

досі вважалося, а індоарійську 

мовну приналежність і спорідне
ність з індійськими раджпутами. 
А половці відіграли важливу роль 
у творенні Другої Болгарської 
держави, в утвердженні та від-
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стоюванні самостійної болгарської 
церкви. 

Ім' я Acna/<i, Фасмер знову-таки 
о " о " зводить до Іранського aspa юнь , а 

Абаєв знаходить йому й осетинсь
кий відповідник - efsae "кобила" 
(ДИЯ, 281). Та оскільки, як ми ба
чили, ім' я Вішвамітра боспорські 
написи дають як Аспа.мітхар, то, 
цілком можливо, що й ім' я Acnax: 
містить не aspa ( санскр. ashva) 
"кінь", а vispa "світ" (санскр. vish
va). Тоді іранська форма його буде 
Bicnax:, а індійська Вішвах:. І таке 
ім' я справді засвідчене в індійсько
му іменнику, санскритська форма 
його - Вішвах:а (vishva+ka, су
фікс), мовою хінді Вішвах:. А озна
чає воно "Всеосяжний", "Всеохоп
ний", "Який має все на світі". Саме 
таке ім'я мав у "РіІ'веді" мудрець, 
синові якого допомогли в біді двоє 
божеств - Ашвіни, в імені яких 
справді наявне ashva "кінь". Тож 
ім' я Вішвах:а побутувало ще у ве
дах. Індійського ж імені Ашвах:а з 
ashva "кінь" не виявлено, як, утім, 
і іранського. Можливо, його й не 
існувало, а було лише індоіранське 
Вішвах:а-Вішвах:-Bicnax:, яке при 
іномовній (грецькій) передачі при
брало відомої з боспорських напи
сів форми Аспак. У такому разі бос
порське Аспак - етимологічний 
двійник індійського Вішвах:а-Віш
ва/<і, та іранського Bicnax:: у них 
спільне походження й однакове 
значення. 

Показове у згаданому списку 
ім' я Самбатіон, яке перегукується 
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з назвою Са.мбатас, що нею візан
тійський імператор та історик Х ст. 
Костянтин Багрянородний у праці 
"Про управління імперією" озна
чує Київ. Тут же бачимо й ім' я Ас
папдап, яке, за В.Абаєвим, означає 
"Стальнокінний" ( aspa "кінь" +an
dan "сталь"), що дуже неперекон
ливо. Аспапдап може бути спорід
нене з інд. Вішвапапдап "Всевті
шитель", "Радість світу". Таке ім'я 
в індійській міфології має син бо
га -творця Брахми, який уособлює 
в тризубі праве вістря і сам має 
імена Вішваrа, Вішвайопі, Вішва
ретас, Вішвасрідж тощо. 

Напис .М1279, датований 225 
р.н.е., теж має низку цікавих імен, 
серед них уже нам знайомі ГосаІ'і, 
сип Acnal'ia й Аспапдап, сип Ли.ма
па. А також гімнасіарх Балодій, сип 
Де.метрія, Мепофі.л, сип Мосха, 
Афіаг, син Балооі.я, Маоой, син 
Ca.~ttfamioнa, Hatfa3, син Ki.~tfljJtl, 
ОхоОіак, син /[ула... Останнє осо-
бливо цікаве, бо Аспарух, як і низ
ка інших болгарських царів до і пі
сля нього, в "Іменнику болгарських 
князів" пов' язується з родом Дуло. 
Ім'яДуло містить і напис.М1287 під 
541 р.б.е., тобто 244 р.н.е. 

Напис цей на плиті з білого мар
муру, знайденій на городищі Тана
їс 1869 року, коли будували заліз
ницю. Зараз в Ермітажі. Це теж си
нодальний список, він містить аж 

три ім' я сполучення, які належать 
рядовим членам його: Дул, син 'ІjJи
фона, ФО3ій, син /[у ла і .. даст, син 
Дула. Тобто в ІІІ ст., ще до Аспару-

ха, ім' я Дул (у грецькій передачі 
Дулос) побутувало на Боспорі, при
чому належало воно, як свідчать 
написи, духовним особам. 

Цікаве тут ім' я Балодій, що йо
го мав гімнасіарх, у титулі якого 
бачимо арх, тотожне рі1. Валодій 
- різновид санскритеького імені 
Баладева (хінді Бальдев) "Могут
ній бог", його мав старший брат 
Крішни, землеробське божество, 
атрибут і зброя якого - рало, 
плуг. Через півтора тисячоліття це 
боспорське ім' я бачимо в запо
розьких козаків як прізвища Бо
лудей і Білдей; до них додаються і 
сучасні українські прізвища Біль
дей, Бельдій, Більдій, Вілдієнко 
(ІТУ, 106-125). 

Багато імен із vishva первісно 
були термінами, які означували 
племінних вождів або ватажків, а 
потім стали високостатусними 

іменами. Це вже згадуване llіtшІа
раож і його різновиди lliшoapfl/l, 

Вішварай, Вішварой, Вішварао, 
походженням і значенням тотожні 
імені /cnepix-Ecnepix. А ще Вішва
па (vishva+pa), Вішвапала (vish
va+pala), Вішвапалак (vishva+pa
lak) "Захисник світу", "Цар сві
ту", "Всехранитель". Усе це- ін
ші імена різних божеств - Сонця, 
Місяця, Вогню-Аrні, Вішну. 

Санскр. ра, pala, palak означають 
"захисник, воїн, цар", вони сходять 
до і.-є. основи ра "охороняти, захи
щати, берегги". Ра наявне в ін
дійському воїнському імені Mahipa 
"Захисник землі", яке тотожне ук-
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раїнському козацькому прізвищу 
Мазепа і наявне в козацьких пріз
вищах Роатропа, Роатрипа й суча
сному Розтропавич ( санскр. rash
tra-pa "захисник краю, країни"). А 
pala відбите в етнонімах пали 
(скіфське плем'я) й по.ляпи, в укра
їнських прізвищах Гупал, Гупало, 
Гупалюк, Гупалепко, назвах Гупа
ли, Гупалівка та Гупалівщипа й 
назві озера tопло в Польщі ( санскр. 
go "корови-бики, худоба" +pala "во
їн, захисник", досл. "охоронець ху
доби, пастух"). tопал і tопала -
одне з найпоширеніших імен Кріш
ни, інші імена якого і його старшо
го брата Баладеви рясно відбиті в 
сучасних українських прізвищах і 

назвах. 

Palak в імені Вішвапалак тотож
не слов'янському полк у воїнських 
іменах Святополк (чеське Свато
плук), Ярополк і відбите у воїнсь
ких термінах полк, полковник, пол

ководець та етнонімі по.ляки. Віш
вапалак відповідає українському 
Всеполк, Вишеполк (пор. Всеслав
Вишеслав-Вишеслава, Всеволод)
" Всеохранитель". І Вішвапалак, і 
Святополк-Сватоплук означають 
"Захисник світу", "Оборонець зе
млі", або "Правитель", "Король", 
"Цар", отже, й "Князь", "Хан", 
"Гетьман". Ім'я Святополк- зна
ченнєвий двійник імені Вішвапа
лак, отже, й імен Вішвапа та Віш
вапала, бо Свят і означає "світ" 
(польське swiat "світ"). Компонент 
palak відбитий у назві пізньоскіф
ської столиці в Криму - Палакій, 

яка, отже, означає "Воїнь", "Княж
місто", і в імені скіфського царя
Палак, який цю столицю заснував. 
Сюди ж стає означення сторожово
го пса Полкан, тобто "Охоронець". 

3 ними споріднене Вішвапаті 
"Владика світу", "Всевладика" 
( vishva+pati "владика, батько"). 
Це ще одне ім' я Вішну-Крішни, 
яких "Влес-книга" знає як Ви
шень-Вишній-Всевишній і Кри
шень. Санскр. pati має ту ж основу 
ра, що й ра, pala й palak, тільки 
доточену суфіксом ti, який тво
рить віддієслівні іменники. Тобто 
pati означає "той, що захищає, бо
ронить, оберігає" (рос. "защи
щающий"), або те саме "захисник, 
оборонець". Санскр. pati спорідне
не з литов. pats, рос. батята укр. 
батько. Як pit, а в іранських та 
вірменській мовах якреt, воно від
бите в іменах скіфських царів -
Ар 'япіт, Скалопіт і Спаргапіт, 
тотожних санскритським царсь

ким іменам Ар'япаті "Владика 
аріїв", Кулапаті "Владика роду" 
й Сваргапаті "Владика сварrи
неба", тобто Індра. 

Серед імен на Вішва засвідчене 
й Вішваrа (хінді Вішваr) з vish
va+ga "іти, походити", яке тлума
чать "Присутній в усьому", "Всю
дисущий", "Повсюдний". Схоже, 
елемент ga у ньому той самий, що і 
в імені болгарського царя Катрага 
(Котраг), етнонімі катраги (ку
тригури) й імені київської княги
ні-болгарки Ольга. Це жgа бачимо 
в поширеному українському пріз-
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вищі Кулага, яке мали, зокрема, і 
козацькі ватажки. Воно вия
вляється значеннєвим двійником 
імені Катрага, бо в санскриті kula 
й gotra майже синоніми й означа
ють "родина, рід, плем'я". Санскр. 

gotra первісно означало "стійбище 
корів", "корівник", "кошара" (go+ 
tra), з якого постало отара, а тоді 
й "родина, рід" (СРС, 196). Укр. 
rюшара теж має індійський відпо

відник - санскр. goshala, де go, gu 
"корови-бики, худоба", shala 
"приміщення" (пор. укр. аала, 
франц. шале, англ. холл тощо). У 
раджпутів - індійських "коза-

• " u о о 

юв , мовно и етючно спорщнених 
із половцями і печенігами, kula й 
gotra відігравали виняткову роль 
(РСИ, 33-36). Оrже, слід гадати, і 
в скіфів та половців. 

Санскр. kula тотожне kola в 
скіфському імені Колаr>сай та ет
нонімі сr>олоти. У такому разі іме
на Кулага й Котрага-tотрага оз
начають "Який походить з роду", 
"Який має рід". Тобто "Родови
тий", "Благородний", "Шляхет
ний", "Знатний". Іранський від
повідник індійському kula й скіф
ському kola буде hel, hil, які мають 
і форми el, il, наприклад, у суча
сних іменах Ельдар "Опора роду", 
Ельвір "Герой роду" й Ельвіра "Ге
роїня роду", Ельбап "Захисник 
роду" тощо (ТРС, 58-65). Наведе
ні імена вважаються нібито тюрк
ськими, хоча насправді вони -
іранські. Індійські відповідники 
їм: санскр. Куладгара (хінді Куль-
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дгар), Кулавіра (хінді Кульвір) й 
Кулапапа (хі нді Кульпап). Тобто в 
іранців індійсько-українське Ки

lаgа-Кулага матиме форму Helga
Hilga, Elga-Ilga, тобто Хельrа-Хі
льrа, Ельrа-Ільrа. Звідки й Ольга 
із тим же значенням "Родовита", 
"Знатна". Сюди ж і чоловічий ва
ріант імені - Олег. З чого випли
ває, що Олег і Ольга- слов'янська 
видозміна імен, які в іранців ма
ють форму Helg-Helga, у скіфів Ko
laga, в індійців Kulaga-Kulag-Ku
lga-Kulg. Саме скіфському й ін
дійському варіантам імені точно 

відповідає козацьке й сучасне ук
раїнське прізвище Кулага. 
Щодо бап в іранському імені 

Ельбап, то у "Влес-книзі" бап -
"князь", а в сербському фольклорі 
згадується бап Олег, тобто ~'>НЯЗЬ 
Олег. Іранському бап відповідають 
індійське, українське, польське й 

чеське рап, які містять ту ж і.-є. 
основу ра "захищати, охороняти, 
берегти" + суфікс діяча -п. Тож і 
рап означає "захисник, воїн, 
князь", воно наявне в укр. Сте
пан,, польськ. Щепап, болг. Сте

фан, ісп. Естебап, інд. Стхапап, 
де санскр. stha - "місце, місце
вість, край, країна", а pan "захи
сник". Ці імена двоосновні, як і 
годиться для воїнських, царських 
і взагалі соціально значимих імен. 

І означають вони "Захисник 
краю", "Оборонець країни", 
"Цар", а не "Вінок", як їх тлума

чать із грецької (див. статтю "Пан і 
пані ... " в цій книжці). 

слов'янська Індоаріка 



Ім' я Вішваtа мали в індійській 
міфології бог-творець Брахма й 
Пурніман, брат легендарного ве
дійського мудреця Наш' я пи, дру
жиною якого вважається Дану, 
богиня первозданних вод і мати 
асурів, тотожна українській Дані 
- імена обох відбиті в назвах 5 
найбільших європейських річок: 
Доп, Донець, Дупай, Дністер, Дні
про. Матір Пурнімана звали Кала 
"Час" (від час- і частина, част

па), Kala відбите в індійському чо
ловічому імені Kalendи, спорідне
не з українським прізвищем Коля
да, термінами палепди й палепдар 
"часодержець" (kala, kalan "час"+ 
dhar "-держець"). Калепду (ka
la+indи "місяць") означає "Серп 
Місяця", "Молодий Місяць", "Пів
місяць", досл. "Частинка місяця". 
А повний Місяць - Пурпепду 
(рита "повний" +indи "місяць"). 
А в індійців є і таке чоловіче 

ім'я (HN, 183, 322). 

5. Інші індійські імена з 
vishva "все, земля, світ" 
у проекції на Україну 

Оскільки чоловічих і жіночих 
імен із vishva "світ" в індійському 
іменнику добрих півсотні, стисло 
прокоментуємо найбільш цікаві з 
них, причетні до України. 

Вішвавід (vishva+vid "зна
вець") - "Світознавець", "Світо
від". Можливо, саме таке справ-

. . ' 
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божества - Світовид, зазвичай 
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тлумаченого як "Світловид", "Бі
лобог". Втім, Світовид може озна
чати й "Усевидець", "Всебачний", 
бо є індійські імена саме з таким 
значенням (Вішвадріш, Вішвад
грішта). 

Синонім до Вішвавід - Вішва
веді. І vid, і vedi споріднені з укр. 
відати "знати", тож Вішвавід від
повідає українському Всевід (пор. 
казкове Дідо Всевідо). У "Махаб
га раті" Вішваведі звався радник 
царя Шаурі, а Шаурі, інакше Ша
урій, Шаврій, споріднене зі скіф
ським царським іменем Савлій (у 
грецькій передачі). Ім'я Шаурі
Шаврі означає "Нащадок Шури", 
"Шурин", а цар Шура - предок 
1\рішни й Баладеви, імена яких 
відбиті в українських прізвищах і 
назвах. Шура означає "Герой", 
"Богатир", тож Шаурі-Шаврі оз
начає не тільки "Нащадок Шури", 
а й "Геройський", "Доблесний". 

Сучасні індійці мають прізвища 
Двіведі, Тріведі й Чатурведі, які оз
начають "Який знає дві, три або 
чотири веди". Прикметно, що тер
мін тривіди "три веди" знає 
"Влес-книга" (ІХ ст.), як знає во
на й божества Вишень і Кришень, 
тобто Вішну й 1\рішну, й інші ін
дійські реалії. Що незаперечно за
свідчує - давні українці знали ве
ди. Водночас цей термін і часовий 
індикатор, бо показує, що "Влес
книга" знає дуже давні часи, коли 
шанувалися лише три веди -
"Ріrведа", "Самаведа" і "Яджурве
да". Бо четверта, "Атхарваведа", 
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додалася пізніше. Отож "Влес
книга" містить подієві пласти, що 
сягають іще ведійсько-кімерійсь
ко-трипільських часів (УЗ, 164-
166). 
Вішваrарбга (vishva+garbha "за

родок, плід") - "Плід світу", 
"Зародок усього". Ім'я сина ца
ря Райвати. Райвата-син ца
ря Ревати, а Ревата - батько Ре
ваті, дружини Баладеви, стар
шого брата 1\рішни. Реваті та
кож- 27-ме сузір'я Місячного 
неба, ім'я Реваті означає "Руда 
корова". Предок їх усіх - цар 
Рева, а в запорозьких козаків і 
сучасних українців понад 40 
різновидів прізвищ на Рев 
(ІТУ, 259-267). Санскр. reva, 
revat, revati, raivata сходять до 
санскр. гау і "багатство", тож ці 
терміни означають "наділювач 
багатством", тобто "цар, прави
тель". Бо основна функція пле
мінного ватажка, вождя, кня
зя, царя - забезпечувати доб
робут і процвітання свого пле
мені. 
Райвата - й ім' я Шіви, Райва

таt;,а- гора в tуджараті, який у 
давнину називався tуджарраштра 
"1\раїна Гуджарів". Етнонім Гуджа
ри (з Гурджари), звідки й {уджа
рат, може бути споріднений з ет
нонімом хазари. Нині сусідній із 
іуджаратом штат зоветься Маха
раштра "Велика країна". А ім' я 
Раштрахан мав хазарський полко
водець, який у VII ст. воював з ара
бами в Закавказзі. Прізвище Роз-

трухан через1000 років засвідчене 
в запорозьких козаків, як і прізви
ща Розтропа, Розтрипа (rashtra 
"країна" +ра "захисник"). 

Гуджарат займає приморські 
низини на північно-західному уз
бережжі Індії, захищені зі сходу й 
північного сходу горами, та піво

стрів 1\атхіявар (давня країна Су
раштра) й Нач. На заході він ме
жує з Раджастханом, країною радж
путів. За часів "Махабгарати" вСу
раштрі правили ядави, плем'я 
1\рішни й Баладеви, з Сураштри 
походила царівна Реваті, дружина 
Баладеви. Семантичний двійник 
назви Сураштра ("Прекрасна кра
їна", "Чудова держава") - Су
радж 'я, з якою перегукується літо
писне Сурож (нині Судаt;,у Криму). 
У тому ж І\ риму є річка Кача, сели
ще Кача, ущелина Качиt;,а.л,ен і до
лина Качинсьt;,а ( СГУ, 243). Цікаве 
й те, що у XVI-XVIII ст. великим 
візирем у 1 уджараті був українсь
кий козак на Оттоманській службі 
Яків Малик. 

Санскр. garbha означає "заро
док, плід", що спонукає гадати: інд. 
garbha й укр. горб, пагорб- спорід
нені слова. Санскр. garbha нібито 
не має значень горб чи пагорб, зате 
укр. горбата може означати вагіт

на, що споріднене з санскр. garbha
ta "вагітність". В українському селі 
про вагітну жінку й нині іноді ка
жуть: вона вже горбата ходить. Це 
засвідчує спільність уявлень в ук
раїнців та індійців, пов' язаних із 
цими термінами . 
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Вішваrоптрі (vishva+goptri "за
хисник, воїн") -"Захисник ус
іх", "Оборонець світу". Ім' я 
Вішну, Шіви та Індри. Інша 
форма слова goptri - gopa, gop
ta, goptar, відбиті в українських 
прізвищах Гопа, Гопя, Гупал, 
Гупало, Гупалеп1щ в назвах Гу
пали, ГупалівІ'іа, Гупалівщипа й 
прізвищах Хопта, Хобтя, Гап
тар тощо (ІТУ, 205-229). 

Вішвадгепа (vishva+dheпa "коро
ва") ж. - "Корова світу", "Все
дійна". Інша назва Землі. 
Санскр. dheпa "корова" утворе
не від дієслівної основи dhe "пи
ти, ссати", одна з видових форм 
якого - dhayati, споріднена з 
укр. доїти. Сюди ж і дієслівна 
основа dиh, споріднена з укр. до
їтися, звідки й дійпа (корова). З 
неї утворене санскр. dиhitar 
"дочка", досл. "та, що дає моло
ко". Санскр. dиhita-тatar "доч
ка й мати", dhепи "молоко", "ко
рова" і "земля", dheпиka "пле
мінна корова" (СРС, 281, 308). 
Тому земля водночас і корова, 
вони - матері, годувальниці 

людства. На означення землі є 
низка назв, похідних від доїти
ся, давати молоІ'іо у значенні да

рувати земпі блага. Із коровою 
Замунь, тобто з Коровою-Зе
млею "Влес-книга" пов'язує по
ходження коровичів-кравенців
українців, значення "Земля" мі
стять назви Партепос, Парфепоп 
і Полтава (див. статтю про Пол
таву в цій книжці). 

Стеnан НАЛИВАЙКО 

Вішвадгрішта, Вішвадріш ( vish
va+drish "-видець") - "Усеви

дець", "Світовидець". Санскр. 
dhrishta споріднене з укр. зри
ти "бачити", зримий "видимий" 
(рос. зритель, зрепие, обзор, пад

аар). Дарсап, назва пагорба в 
центрі Ялти, де й зараз є оглядо
вий майданчик, з якого видно 
все місто, споріднене з санскр. 

darshaп "огляд, бачення" (рос. 
обозрепие), від дієслівної осно
ви darsh І І drish "бачити, зрити, 
споглядати". Одна з видових 
форм цієї основи - pashyati 
(паш 'яті), споріднена з укр. 
бачити (СРС, 261). 

Вішваджіт (vishva+jit "звитя
жець, переможець") - "Все
звитяжний", "Переможець сві
ту". Таке ім' я, зокрема, мали 
син Брихаспаті (наставник бо
гів), цар-ядава з династії Яяті, 
асура, який недовго правив еві
том, і данава. 

Тут маємо низку цікавих осо
бливостей. Інша назва ядавів -
дапави, ядави тотожні літописним 
ятвягам, які теж мають другу наз

ву дайпови. Родоначальник ядавів 
- Яду, найстарший син царя Яяті, 
а Яду, в свою чергу, брат Пуру, ро
доначальника пауравів. А назва 
паурави виявляє спорідненість із 
назвами половці й поляпи. Яду й 
Пуру брати по батькові, матері в 
них різні: у Яду - брахманка, у 
Пуру - кшатрійка, тому престол і 
дістався Пуру. Ім'я Вішваджіт 
мав і а сур, який деякий час пра-
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вив світом, а мати асурів - Дану, 
за якою і ядави-ятвяги мають наз
ву данави-дайнови (ТРС, 51-57). 
Тобто ядави-ятвяги-данави-дай
нови асурської природи, 
пов' язані з первісними водами, що 
їх уособлює Дану - "Ріка", "По
тік", тотожна нашому Дана. Бони 
символізують перший етап світо
творення, коли існували лише 
первозданні води, певпорядкова
ний світ (хаос). Перемога Індри 
над головним асуром, змієм Брі
трою, який затримував ці первісні 
води, символізує другий етап сві

тотворення, коли з вивільнених 
вод творився організований, нала

годжений світ (х:ос.мос). Тому асу
ри вважаються старшими братами 
богів-девів, а Баладева-старший 
брат 1\рішни. Він відноситься до 
асурів, уособлює матріархат і в 
"Махабгараті", як і ядави, висту
пає на боці кауравів-асурів. Пан
дави, їхні супротивники, сприй

маються як боги-деви, що уосо
блюють нову формацію - па
тріархат. Старшинство Баладеви 
над 1\рішною означає і первісність 
землеробства, бо атрибут його -
рало, плуг, він землеробське боже
ство. А 1\рішна - воїнське й пас
тушницьке божество. 
Вішвадіпа (vishva+dipa "світиль

ник") - "Світильник світу". 
Санскр. dipa, dipak "світильник" 
- від дієслівної основи dip "сві
тити, сяяти, горіти", з ними спо
ріднені українське прізвище 
Диптан та одне з імен боспорсь-

розділ ІІІ 

кого царя Тіберія ЮліяДуптупа 
(lV ст.). Санскр. dipta "випромі
нюваний (про світло)", diptan 
"випромінювач (світла)", "сві
тильник". Українська семантич
на паралель до індійських чоло
вічих імен Діпа, Діпах:, Диптап 
- прізвище Каганець, напри
клад, у видавця-редактора жур

налу "Перехід-ІV", автора 
книжки "Арійський стандарт". 

Вішвапар.ман (vishva+karman "ро
битель, творитель") - "Бсетво
ритель", "У серобник". Епітет 
Сонця, а також ім'я божествен
ного майстра-теслі, що вигото
вляв для богів зброю і колісниці. 
Вважається сином бога-творця 
Брахми. У "РіІ'веді" ототожню
ється з Праджапаті - творцем 
усього живого, в пізнітій міфо
логії - з Тваштаром (у "Блес
книзі" Твастир). Тож давні ук
раїнці знали Твастира-Ві шва
кармана, відомого ще "РіІ'веді". 
Інше ім' я Бішвакармана - Та,.-

шапа "Тесля", досл. "Тесак, Тесун" 
(від основи taksh "тесати", "струга
ти", "різати"). Ім'я Тапшах:а мають 
міфічні й епічні персонажі, зокре
ма, бенГальське божество дощу й 
син Лакшмана та Урміли (HN, 
433). Урміла - сестра Сіти, а 
Лакшман - брат Рами, героя "Ра
манни". Ім'я Лапш.ман знаходить 
латиську паралель в імені Лайман 
(як і Лапш.мі = Лай.ма). Ур.мі.!lа пе
регукується зі слов' ян ським жіно
чим іменем У.мі.!lа, яке мала мати 
Рюрика, середульша дочка князя 

слов'янська індааріка 



Гостомисла, що на ньому урвалася 
князівська династія в Новгороді. 
Через що Рюрика й запросили на 
князювання. 

Ім' я Та/'і,шакд засвідчене і в 
Давній Україні, у скіфів: про 

скіфського воєначальника й царя 
Та/'і,Са/'і,іса пише Геродот у V ст. до 
н.е. В.Абаєв пояснює це ім' я tak+ 
saka "прудкий олень", бо в осе
тинській мові teh нібито "швид
кий", а sag "олень" (ДИЯ, 305). 
Насправді ж його значення пов'я
зане з божественним ремеслом -
теслярством і покровителем цього 
ремесла - Вішвакарманом-Тваш
таром-Такшаком. 
ВішваІЄрішті (vishva+krishti "зем

лероби, селяни") - "Всеселян
ський", "Всенародний", "Все

людський". Санскр. krishti утво
рене від основи krish-karsh "ора
ти, обробляти землю" ( санскр. 
karshaka, krishaka" орач", kar
shin, krishin "селянин"). Рос. /'і,ре
стьяпе, яке іноді хибно пов' язу
ють з xpucmuane, споріднене са
ме з krishti. Певно, й ім' я Крішна 
первісно пов'язувалося з осно
вою krish, а потім переосмисли
лося й стало означати "Чорний". 
Та й Баладева, старший брат 
Нрішни - землеробське боже
ство, атрибут і зброя його - плуг. 
Обоє вони невіддільні один від 
одного, уособлюють протилежні 
категорії, а водночас і перозрив
ну єдність, цілокупність всесвіту. 

Обом властива синьо-жовта сим
воліка: якщо Нрішна синюва-

Степан НАЛИВАЙКО 

тошкірий і має жовте вбрання, то 
Баладева - золотавошкіряй і 
має синє вбрання. Покровитель 
землеробського стану - Вішну, 
а колір стану, за давньоіндійсь
кою барвною класифікацією, 
жовтий (жерців-брахманів- бі
лий, воїнів-кшатріїв - черво
ний, залежних общинників-шу
дрів- чорний). 

Вішвапара (vishva+nara "чоловік, 
муж, герой") - "Муж світу", 
"Всегерой". Таке ім' я мав батько 
бога Аrні-Вогню і цар, батько 
r'ріхапаті. Санскр. grihapati оз
начує Сонце й Агні, а означає 
"господар дому" (pati = укр. 
баmЬ/'і,О). Синонім його - grihas
tha, яке через різновиди gehas
tha-gehasta прибрало в українсь
кій мові форми Газда (укр. Газди
ня "господиня" = інд. grihasthini
gehastini). Жіночий варіант імені 
Вішвапара означує Савітрі, сим
вол подружньої вірності в індій

ців, яка, за міфом, ціною полови
ни свого життя оживила помер

лого чоловіка. 
Таким чином, маємо наочний 

перегук епох і народів: у Давній 
Україні народився, отримав ім' я, 
жив-князював, а потім повів свій 
народ на Балкани майбутній бол
гарський цар Аспарух, щоб засну
вати там Перше Болгарське цар
ство. А через тринадцять віків, у 
ХХІ столітті, вже сучасна Україна 
спробувала пояснити, що наспра
вді означає ім' я її видатного сина. 

Сина України і сина Болгарії. 
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КНЯЗІВСЬКЕ ІМ'Я ІЗЯСЛАВ ТА УКРАІНСЬКЕ 
ПРJ3ВИЩЕ ІД3ЬО 

НА ІНДОАРІИСЬКО-УІ"ОРСЬКОМУmІ 

Свого часу (середина 70-х), ко
ли я працював редактором у ви

давництві художньої літератури 

"Дніпро", мені випало готувати до 
друку збірку творів відомого 
японського письменника, лауреа

та Нобелівської премії Ясупарі 
1\авабати. Твори ці переклав з 
японської Іван Дзюб, виходець із 
Солошина на Львівщині, доктор 
фізико-математичних наук. Ви
нятково здібний до мов, він само
тужки вивчив італійську, іспансь

ку, японську, китайську, хінді та 

бенГальську мови й успішно пере
кладав із них, за що був прийня

тий до Спілки письменників Ук
раїни, а нещодавно став і лауреа
том премії імені Максима Рильсь
кого в галузі художнього перекла

ду. Саме завдяки його схвальній 
рецензії на мій перший у житті, 
пробний переклад з мови хінді я, 
сходознавець-індолог за фахом, 
після закінчення факультету схід
них мов у Ташкентському універ
ситеті й став працювати у видав

ництві "Дніпро", в редакції зару
біжної перекладної літератури. 

Серед тих творів Ясупарі Кава
бати була й невеличка, але вишу
кана повість "Танцівниця з Ідзьо", 
де Ідзьо називалося невеличке 
японське містечко, в якому жила 
героїня і відбувалася дія твору. А 

через кілька десятиліть уже на ук
раїнознавчій ниві доля звела мене 
з Віктором Святославовичем /дзьо 
- доктором історичних наук, про

фесором, ректором Українського 
університету в Москві. Зрозуміло, 
що такий збіг назви японського 
міста й українського прізвища за
цікавив мене й спонукав досліди
ти прізвище /дзьо, з'ясувати його 
походження і значення. Хоч я і ус
відомлював малоймовірність того, 
що японська назва й українське 
прізвище можуть мати спільне 

мовне джерело. Я схилявся до 
думки, що однаковість назви 

японського містечка й українсь
кого прізвища - просто випадко
вий фонетичний збіг. 

Дослідження моє почалося з 
Угринова на Івано-Франківщині, 
звідки родом Віктор Ідзьо. А назва 
Угрипів недвозначно засвідчує 
причетність її до етноніма угри

угрипи-угорці. 

1. Угри в українській 
ономастиці 

Зрозуміло, що назв,. Угрипів 
утворена від іменника yгfun і 
присвійного суфікса ів, активного 

'\. . 
в украшському назвотворенНІ. 

Тож Угрипів означає "Місто угри
пів (угорців)", "Угринське (Угор-
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ське) місто". Два потоки Угорсь-,;,их 
є на Закарпатті (Тячівський і Ра
хівський р-ни) і один - на Івано
Франківщині ( Верховниський р
и). Б останньому й гора Угорсь-,;,а 
та потік Угорсь-,;,а Поточина. На 
Закарпатті ж (Хустський р-н) і 
потік Угринів. Потік Угорці є на 
Львівщині (Самбірський р-н), там 
і річка Угриня ( Нестерівський р
и). Річка Угор (Угар, Угра), прито
ка Десни - на Чернігівщині, 
Угрин-,;,а- на Берестейщині, при
тока Мухавця, який є частиною 
Дніпро- Бузького лиману ( СГУ, 
578). 
Тож лише Угор (Угар, Угра), 

притока Десни - у басейні Дні
пра. Інші 8 річок і потоків -із ба
сейнів Дунаю, Дністра, Бугу та Ві
ели, а найбільше їх (5) -у водоз
борі Дунаю. Гідронім і топонім 
Угрипів - у басейні Тиси, лівої 
притоки Дунаю. Оrож ареал най
більшого поширення гідронімів і 
топонімів на Угр - Закарпаття, 
Львівщина й Івано-Франківщина. 

Історична топогеографія не 
менш цікава. Сучасні Карпати на
зивалися Угорсь-,;,і гори, а за містом 
Сапок були Угорсь-,;,і ворота. Вва
жається, що обидві назви постали 
в ІХ ст., коли угорці через Східну 
Європу й Карпати прийшли на те
рени сучасної Угорщини, свою 
другу батьківщину. За Геродотом, 
кімерійці після битви між собою 
біля нижнього Тірасу-Дністра ті
кали від скіфів, що йшли зі сходу, 
вздовж Чорного моря, "а скіфи пе-
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реслідували їх, маючи праворуч 
Кавказ". Якщо це справді так, то 
Кав-,;,азо.м тут іще в V ст. до н.е. 
названі Карпати (ЕСЛ, 165). 
Між старим Києвом і Печерсь

ким монастирем було урочище й 

гора Угорсь-,;,е, нині в межах Києва. 
Цей район у літописні часи був за
селений, мав систему укріплень, 
вічову площу і входив до так зва

ного Берестінського "урядового 
центру" (навряд чи випадковий 
перегук їх із середньовічним Бе
рестям та її річкою Угринкою). Тут 
теж були Угорсь-,;,і ворота, бо сюди 
від Дніпра піднімався узвіз, що 

замикався брамою. Бони згаду
ються під 1151 роком, коли Київ 
обложили ковуї, торки й печеніги. 
Прикметно, що саме на горі в уро
чищі Угорське похований Ас
кольд - тут нині парк Ас-,;,ольдова 

.могила. Що може свідчити про 
якусь глибшу, досі ще не зовсім 
зрозумілу й збагнуту причетність 
Аскольда до угрів. 

Сама назва Угорсь-,;,е постала ні

бито тому, що тут зупинялися 
угорські купці. Перша літописна 
згадка про неї - 882 рік: "І погре
бли його на горі, яка нині зоветься 
Угорською". Під 898 роком мо
виться, що "йшли угри мимо Киє
ва горою, яка нині зоветься Угор
сь-,;,е" і " ... поховали Аскольда на 
горі, яку нині Угорське назива
ють". Дехто ідентифікує цю гору з 
горою Хоревиця і навіть твердить, 
що вони похідні від спільного ко
реня. Та все ж імовірніше, що наз-
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ва Угорсь~е сходить до етноніма 
угри (ЕСЛ, 164). 

Іпатіївський літопис під 1204 
роком згадує у Волинській землі 
місто Угровес~, ототожнюване з се
лищем Угруйсь~ на річці Буг біля 
Верещина. Назву Угровес~ виво
дять від угр, причому літописи 
знають угрів білих і угрів чорних. 
Проміжною формою назви Угро
вес~ вважається Угров - із суфік
сом приналежності -ов, до якого 
додався ще один типовий суфікс 
- есь~ (НДГ, 179). Проте, схоже, 
Угровесь~ утворене від первісного 
Угровезь~. а везь~ - від вежа. Тоб
то Угровезь~ похідне від ранішого 
"Угорська Вежа", "Угорська Фор
теця". Назва спершу могла мати 
форму Угровеж, Угровіж, як від Ві
ла Вежа - Віловеж, Віловіж. Ві
зантійський імператор та історик 
.Костянтин Багрянородний у творі 
"Про управління імперією" (Х ст.) 
серед 6 печелізьких фортець на 
Дністрі називає Аспрон, про яку 
мовить: "печеніги називають їїАс
прон, бо її каміння видається зов
сім білим" (1\Б, 298). Між Ялтою і 
Алупкою (південний берег .Кри
му), є селище Гаспра, назву якого 
пояснюють від грец. aspra "білий", 
нібито за відшарування тут світ
лих гірських порід (ТСУ, 95). 

Наступні за Лепроном 5 фортець 
подані в оригінальному звучанні і 

в усіх них наявний компонент ~а
та ( Тунrата, Кра~на~ата, Сал
.ма~ата, Са~а~ата, (ієу~ата), 
якому відповідає санскр. kota "ук-
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ріплення, фортеця" (СРС, 174) й 
укр. хата (пор. крилатий вираз: 
.мій дім - .моя фортеця). Але назву 
першої фортеці візантійський ав

тор подає грецькою - Аспрон, що й 
означає Віла Фортеця, Біла Вежа. 
Очевидно, оригінальна назва пер
шої фортеці теж містила ~ата, як і 
назви інших п'яти фортець. Біла 
Вежа була в історичній Половець
~ій волості на Берестейщині, де й 
Берестя з його річкою Угринкою. 
Волость була в складі Великого 
.Князівства Литовського й Речі По
сполитої (ХІІІ-ХІХ ст.), до неї 
входили села Голя (Половці) й Пі
щатка (Половець~а) - тепер у 
Кам'янецькому районі, який на за
ході межує з Підляшшям і повні
стю український, а на півночі зай
має Біловезьку пущу. Місто-рай
центр Нам' янець (давнє 11:а.менец 
"фортеця"), за 40 км від Берестя, 
засноване, як вважається, 1276 ро
ку з волі князя Володимира Ва
сильковича. Тоді ж у місті спору
джена й Віла Вежа (СБ, 146, 250). 
У світлі цього привертає увагу 

давній Сугров - половецьке місто, 
яке згадує Суздальський літопис 
під 1112 роком, де мовиться, що 
Ярополк "дійшов до міст Оусенева 
і Сугрова, узяв вежі половецькі і 
бився з половцями". Тут якраз зга
дуються вежі, хоч і половецькі, що 

до певної міри підтверджує слуш

ність нашого тлумачення літопис
ного Угровес~ як Угровезь~. А під 
1116 роком літопис каже, що 
"Ярополк ходив у землю поло-
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вець.ку до ріки назвою Дон та взяв 
полон великий і міста половецькі 
- Галин, Чешуїв і Сугров". Ці три 
назви не мають певного пояснен

ня і зводяться до якогось іномов
ного (найчастіше тюркського) 

джерела. Назва Сугров, зокрема, 
нібито сходить до тюркських ( пе
ченізь.кої чи половецької) мов й 
утворена від іномовної топооснови 
Сугр нез'ясованого значення і 
присвійного суфі.кса -ов (НДГ, 
164). Але насправді все виглядає 
дещо інакше. 

2. Вихід на індоаріку 

До недавнього часу вважалося, 
що печеніги й половці тюркомов

ні, але найновіші дослідження по
казали, що мовно й етнічно вони 
тяжіють до індоарійсь.ких племен, 
зокрема, до раджпутів - індійсь
ких ".козаків". А .коли так, то й до 
назви Сугров варто прикласти ін
доарійсь.ку мірку. І вона цілком 
спрацьовує, бо якщо відкинути 
суфікс -ов, лишається sugr, яке 
розкладається на su+ugr. Де su в 
санскриті часто вживаний пре
фікс, що надає основному слову (у 

нас ugr) найвищої якості. На сти
кові .короткі голосні u зливаються 
і дають довге u, інакше кажучи, 
наголошене. Що й бачимо в назві 
Сугров, де наголошений саме пер
ший склад. І якщо санс.кр. ugra 
(хінді ugr) означає "велетень, бо
гатир, герой", то з префі.ксом su 
воно означатиме "могутній веле-
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тень", "славний богатир", "доблес
ний герой". 

Ytpa ім' я і .кількох божеств, зо
крема, Шіви, якого і його войов
ничу дружину шанували індійські 
раджпути, родичі українських по

ловців. Тож цілком можливо, що 
назва Сугров і пов' язана з Шівою, 
для якого імена із значенням "Ве
ликий бог", "Могутній владика", 
"Нездоланний воїтель", "Непере
можний герой" звичайні. Плем'я 
.махавріша, задіяне ще в "Ріrведі", 
пов' язується саме з Шівою, одне з 
імен якого - Махавріша "Вели
кий Бик". Шіва має і ім' я Вріш 
"Бик", тотожне імені слов'янсько
го божества- Влес. І Шіва-Вріш, 
і Влес-Велес - "с.котії" боги в сво
їх міфологіях. 

Назва .махавріша значеннєво 
тотожна назві .масагети, відомій 

із Геродотоної оповіді про царицю 
Томіріс, ватаж.киню масагетів, у 
битві з якою поліг непереможний 
перський цар Нір. Ім'я Томіріс 
споріднене з іменем грузинської 
цариці Тамари, внуч.кою полов
чан.ки Гурандухт - остання була 
дружиною грузинського царя Да
вида Будівничого. Гурандухт і по
ловецький .князь Нончак зі "Сло
ва о полку Ігоревім" - сестра й 
брат, Гурандухт - тітка 1\онча
.ківни, невістки оспіваного в "Сло
ві" новгород-сіверського князя 
Ігоря, який і сам на три чверті по
ловчанин. Тож грузинський цар 
Давид і новгород-сіверський .князь 
Ігор - родичі по половець.кій лі-

XcFalnшa ІПдDПrІІП 



нії, цар для себе, а князь для свого 
сина брали дружин з одного поло
вецького роду. 

Є підстави гадати, що назва 
цього роду й відбита в імені гру
зинської цариці - Тамар. А наша 
вітчизняна історія знає українсь
ку шляхту половецького похо

дження То.мари. Томарів бачимо 
серед козацької старшини: перея

славський полковник Степан То
.мара й чернігівський полковник 
Василь То.мара служили в геть ма
на Івана Самойловича. Були на
казний полковник Семен То.мара 
і кошовий отаман Василь Та.мар
сь-пий (Титаревський). "Реєстр" 
1649 р. в Перелславському і Брац
лавському полках знає Івана й Ро
мана То.мур-пів, а "Реестр" 1756 р. 
- козаків Лавріна Та.марсь-пого й 

Лук' яна То.мару. Сучасні українці 
мають прізвища То.мар, То.мара, 
То.марді, То.мур-па, То.мар1';,о, То
.мур-по, То.марчу-п, То.мареп.";,о, То
.марчеп.";,о (іноді з першим а або у 
замість о). 
У XVIII-ХІХ ст. То.мари - ве

ликі землевласники на Перея
славщині, Черкащині й Полтав
щині, деякі з них обіймали високі 
посади в Україні та Росії. Василь 
То.мара (1746-1819), правнук пе
реяславського полковника Степа
на Томари - відомий дипломат, 

учень і друг Григорія Сковороди, 
приятель Василя Капніста, поета 
й громадського діяча, члена Ро
сійської Академії з 1785 року. Лев 
То.мара (нар. 1839 р.) - київ-

ський губернатор і сенатор. Коли 
1751 р. Сковорода полишив Пере
яславський колегіум, то на Пол
тавщині навчав дітей поміщика 

Томари. Після одвідин москов· 
ської Троїце-Сергієвої Лаври, 
мандрівний філософ знову повер
нувся до Томарів, де жив невиба
гливим, близьким до природи 
життям (ІСУ, 203). 

Постає цілком природне запи· 
тання: якщо половці етнічно 
близькі раджпутам і якщо з по
ловців походять українські Тома
ри, то мають бути й їхні індійські 
родичі. І вони справді є - і саме в 
раджпутівІ Українські Томари 
дійсно мають за Гімалаями своїх 
етнічних родичів - Томарів ін
дійських, причому царського ро

ду. 736 року раджа Ананrапал То
.мар ( санскр. pal "захисник, воїн", 
в угорців поширене прізвище 
Лал) відродив давнє місто Індра
прастху ("Престол Індри"), яке не 
одне століття стояло пусткою. Ни
ні це столиця Індії Делі, де в ХІ ст. 
раджпутські Томари звели знаме
нитий Червоний Форт, над яким 
15 серпня 1947 року Джавахарлал 
Неру - перший прем'єр-міністр 
незалежної Індії - підійняв три
колірний національний прапор, 
знаменуючи, що країна скинула 

колоніальне ярмо й почала новий 
відтинок своєї історії. 

Ім' я То.мара означає "Озбро
єний списом", "Списник". Його 
жіночий варіант (наголошене кін
цеве а) мала дружина Шіви - бо-
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гиня-воїтелька, зображувана з 
різноманітною зброєю в десяти ру
ках, що символізує захист 10 сто
рін світу (8 сторін світу, верх і 
низ). В одній з її рук - тризубець, 
а ще в одній - спис. Зображаєть
ся богиня і дворукою, лише зі спи
сом, що якраз властиве її зоб ра
женням на херсонеських монетах 

111-11 ст. до н.е. Вона - богиня
берегиня, покровителька й спаси
телька воїнів, захисниця обложе
них ворогом міст, Мати-Покрова 
Корсуня-Херсонесу, жителі якого 
ще в ІІІ ст. до н.е. клялися оберіга
ти від еллінів (!) і варварів састер 
(КЛХ, 10). А састер - це ша
стри, священні книги стародавніх 
індійців, отже, й таврів. Бо Херсо
нес Таврійський (літописний Кор
сунь) був столицею таврів, точні
ше, таврів-русів, а візантійський 

автор ХІІ ст. Іоан Цец прямо каже, 
що "етнонім таври тотожний ет
нонімові руси". Тож загадкові та
ври - ті ж руси. Вони, як і індій
ці, знали шаетри - священні 

книги, найвагомішу й найважли
вішу частину яких складали веди. 

Раджпути, родичі українських 
половців, переважно поклонялися 

саме Шіві та його войовничій дру
жині, їздова тварина якої - тигр, 
а Шіви - бик. Шіва вдягнутий у 
тигрову шкуру, він- Витязь у ти
гровій шкурі. Раджпути зводять 
свій родовід до Місячної царської 
династії, до якої і належать ін
дійські То.мари. А до Місяця і Ші
ви, зачіску якого прикрашає пів-
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місяць, причетні й українські То
мари. На печатці переяславського 
полковника Степана Томари й на 
родовому гербі Томарів зображено 
півмісяць ріжками вгору. Герб ук
раїнських Томарів має і шестикут
ну зірку, складену з двох трикут
ників - один вершиною вниз, а 

другий вершиною вгору. Трикут
ник вершиною вгору символізує 
Шіву (чоловічу творчу енергію), а 
вершиною вниз - його дружину 
(жіночу творчу енергію). На щи
тах раджпутів часто зображений 
тризубець - атрибут Шіви, а на 
шаблях - трикутник, атрибут йо
го дружини. Вважається, що поєд
нана з чоловічою жіноча творча 
енергія робить воїна неперемож
ним. Недарма і в раджпутів, і в за
порожців шаблю воїнові перед по
ходом чи битвою вручала жінка -
мати чи дружина, а в козацьких 

піснях шабля - люба й віддана 
дружина. 

І три страусові пера на печатці 
полковника Степана Томари при
четні до Шіви-В ріши- Влеса, бо 
саме з ним найперше пов' язане 
число три: у нього три ока, він 
знищив демонську фортецю Тр і
пуру "Тримісто" (пор. укр. Трипіл
ля і близькосхідне Тріполі), три
має трішулу-тризуб-тріден,т -
символ влади над трьома світами, 

очолює трійцю-трі.мурті. Суто 
зовнішня прикмета навіть суча
сного шіваїта - три білі паралель
ні смуги на лобі (більше про Тома
рів: ІТУ, 71-80). 
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3. Укр. угра й санскр. ugra 

На означення угорця українсь
ка мова знає кілька історичних 

термінів - угра, угор, угрип, угрип
чуп, а угорської жінки - угорпа й 

угриппа. Слово угрин складають 
угр+ип, де ип - суфікс приналеж
ності або наділеності, властивий 
слов'янським мовам (поляпип, 
древляпип, сіверяпип, печепіжип, 
тугарип, чудип, ятвяжип) і ін
дійським: йоt і йotin, раджа "цар" 
і раджіп, мантрі "міністр" і .м,ап

тріп (звідки й китайське .м,апда
рип), ваджра "громова стріла" і 
Ваджріп "Наділений ваджрою"
Індра, трішу.ла (укр. тришило) 
"тривістря" і Трішу.ліп "Наділений 
тризубцем" - Шіва, чапра "диск, 
колесо" (грец. nиrt.лoc, лат. циrt.лос) 
і Чапріп "Наділений диском-ча
крою" - Вішну. Суфікс -ип ак
тивний і в творенні українських 
назв: Ма.лип, Батурин, Делятип, 
Спятип, Чигрип- Чигир ип тощо. 
Останнє, до речі, якраз і тотожне 
індійському Чапріп, причому біля 
міста Чухирпап (пап "місто"), 
двійника української назви Чиги
рин, народився засновник релігії 

сікхизму 1 уру Нанак. 
У санскриті иgra (хінді иgr) оз

начає "дужий, сильний, могутній", 
"великий, високий, шляхетний", 
"суворий, грізний, гнівний", "си
лач, велетень, богатир, герой" 
(СРС, 112) - всі ці значення як
найкраще підходять для етноніма
самоназви. Ім'я Ytpa, окрім Шіви-

Вріши-Рудри, тотожного нашому 
Родові-Влесові -Стрибогові, мають 
персонажі індійської міфології та 
епосу. Ytpa входить першим еле
ментом у численні двоосновні чо
ловічі й жіночі імена, так звані іме
на-композити. Найбільше їх зно
ву-таки має Шіва, який уособлює в 
тризубі середнє вістря і зобража
ється з тризубцем: Уtраретас "Грі

знострілий", Уtратеджас "Грізно
силий", Уtрадгапвап "Грізнолу
кий", Уtреша "Грізнобог" тощо. Ін
дра - цар богів і ватажок небесно
го воїнства у ведах - теж Уtрадгап
вап "Грізнолукий". Що ж до Утре
ша, то Нарамзін під Москвою фік
сує назву Уtреша, а в самій Москві 
- Уtрешсьпий двір (ИГР, lV, 411). 
У давній Тірі (суч. Білгород-Дні
стровський) знайдено напис 11-ІІІ 
ст. з іменем Шіви - Махадава "Ве
ликий бог", а на Молдаванці в Оде
сі - напис з іменем Бутапат ( інд. 
Бгутапатх "Владика бrутів"). Де 
бгути - добрі й злі духи, що скла
дають почет Шіви. 

Дружина Шіви-Руд ри- Влеса, 
відома в Північнопричорномор'ї 
під іменамиДія,Діва,Дурга, Опіда 
(у Геродота),Діва-Обида (у "Слові 
о полку Ігоревім"), Обідопосиця (у 
"Влес-книзі"), Мопоша (в 1\иєві), 
Партепос, Артеміда і Тавропола 
(всі три - в таврів), має імена 
Ytpana.лi "Грізночорна", Уtрачап
да "Могутньогрізна", Ytpaчapini 
"Грізнокрока". Ім'я Дурtадеві (в 
грецькій передачі Тіргатао) 
"Д r б " u • б ур а- огиня , яке и нию по у-
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тує в індійців, у Давній Україні за
фіксоване ще в lV ст. до н.е. - тут 
його мала дружина сіндсЬІюго ца
ря Гекатея, виходиця з меотського 
племені іксоматів біля Азовського 
моря, давньої Меотиди. Дурrа -
ще одне ім'я Деві-Діви з Херсоне
су Таврійського- Корсуня, звідки в 
Х ст. князь Володимир приніс до 
Києва християнство (сам Кор
сунь-Херсонес прийняв христи
янство у V ст.). У язичницькому 
пантеоні Володимира ДурІ' а-Дев і
Діва виступає під іменем мо,..оша 
(санскр. Махеші "Велика боги
ня") і була Захисницею, Покро
вою і Матір'ю стольного Києва й 
усіх міст руських. 

Ім'я Yrpanympa "Син Угри (Ші
ви)" маєСканда-бог війни в ін
дійській міфології. Путра "син" 
(nympi "дочка") відбите в укра
їнських прізвищах Путра, Путря, 
Путро, Путрин, Путра,.., Путри,.., 
Путрен,..о, Путричен,..о й назвах 
Путрів,..а (село) на Київщині й 
Путреда (річка) на Закарпатті. 
Уrраше,..хара "Норона Уrри-Ші
ви" -назва священної для індій
ців ріки Ганrи, яка, за міфами, 
спершу текла в небесах, а потім 
Шіва спустив її на землю. Санскр. 
ше,..хара "вінець, корона" спорід
нене з українськими прізвищами 
ше,..ера, ше,..еря, че,..ера, се,..ера, 
Ше,..ерен,..о й назвами потоків на 
Закарпатті - Ше,..ерян,..а та Ше
,..ирінсь,..ий. 

Інша назва Г анrи - Anara, відо
ма ще в "Ріrведі", де apaga- "ріка, 
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потік", від санскр. ара "вода" +ga 
"текти, плинути" ( СРС, 94). У цьо
му плані показові українські гідро
німи на Закарпатті: ріка Апшиця 
(притока Тиси), що тече з-під гори 
Апець,..ий Плаєць біля села Водиця 
(Рахівський р-н). В цьому ж ареа
лі й полонина Апец,..а, населені 
пункти Апшиця (суч. Водиця), 
ВишняАпша (суч. Верхнє Водяне), 
Середня Апша ( суч. Середнє Водя
не), Нижня Апша (суч. Діброва), 
варіанти яких Anca, Апсиця, Апса
виця. Там же потічок Апшинець, 
гребля Апшинец, гора Апшенес,..а 
(СГУ, 23). Як бачимо, Апшиця-Ап
сиця = Водиця, Апша-Апса = Водя
не, тож пов' язування їх із санскр. 
apas, арsи "вода, ріка" слушне і 
вмотивоване (ІТУ; 175-177). 
У "Махабгараті" річкаАпаrа те

че в Аратті (давня назва Пенджа
бу). А в Україні маємо річки Ano,..a 
в Нриму, Ana,..a в басейні Сейму, 
Апажа - Десни, Опічна ( Опочна) 
- Південного Бугу, Ona,..a ( Ono
,..a) - Дністра, де й ліс Опач,..а й 
населений пункт Ona,..a (Львів
щина). У басейні Сіверського Дін
ця - яр Опа,..івсь,..ий, Ony,.. гора в 
Нриму, де збереглися руїни антич
ного міста Німеріка, Опачичі - се
ло на Київщині, де виявлено посе
лення і могильник доби бронзи, 
річка й село Опішня на Полтавщи
ні тощо. Річка Ona,..a є в Середньо
му Пооччі, а Опоч,..а на Новгород
щипі (Росія). 

Ім'я Апаrея "Син Апаrи (Ган
rи)" в індійському епосі має могут-



ній воїн Бгішма, який у 18-денній 
війні між двоюрідними братами 
пандавами й кауравами, яким до
водився дідом, очолював військо 
кауравів. На 10-й день битви Бгіш
му смертельно поранив пандав Ар
джун, підступно пустивши в нього 
стрілу з-за спини дівчини, в яку 
Бгішма відмовився стріляти. Бгіш
ма прожив іще 58 днів і встиг ви
класти мудрі настанови, які склали 
"Шанті-парву" ("Книгу Миру"), 
12-ту книгу "Махабгарати" (всіх 
книг 18). Ці настанови мають сум
лінно вивчати царі, якщо хочуть 
досконало осягти науку управлін
ня державою. Бгішма і автор ко
дексу честі воїна, особливо власти
вого раджпутам- індійським "ко
закам", тож і половцям. В угорців 
побутує прізвище Шанта, а Шан
тану "Миролюбний" ім'я батька 
Бгішми. 

Могутній воїн Арджун в ін
дійському епосі вважається вті
ленням бога-воїна Індри, він був 
одружений із сестрою Крішни, сам 
Крішна був у нього колісничим за 
18-денної війни, саме Арджупі ви
клав Крішна своє філософське ба
чення світу, яке склало знамениту 

"Бгаrавадrіту" у складі "Маха б га
рати". Прикметно й те, що у вір
менській легенді про трьох братів 
Куара, Мелтея і Хореана з області 
Палунь, яку дослідники співвідно
сять з літописною легендою про 
полянських князів Кия, Щека й 
Хорива, діє верховний жрець Ар
дзан, який у ІІІ ст. очолив опір ін-
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дійських громад у Тароні (зараз у 
Туреччині) насильницькому на
верненню до християнства. 3 іме
нем Арджун-Ардзан (споріднене з 
латин. argentuт "срібло", у зв'язку 
з чим згадується Князь Серебряний 
у східнослов'янських середньовіч
них переказах), пов'язане й пріз
вищеАрдзінба, що його має, зокре
ма, відомий учений-хеттолог і не

давній президент Абхазії - Віта
лій Ардзінба. 

Саме ім'я Бгіш.ма воїнське, озна
чає "Грізний, Кого бояться вороги" 
й тотожне українському прізвищу 
Буш.ма. Тобто Бгіш.ма-Буш.ма зна
ченнєвий двійник імені Yrpa. Їм 
відповідає і ім' я Бгіш.мам у батька 
царівни Рукміні, дружини Крішни, 
український відповідник якому -
прізвище Буш.мам. Причому парі 
Бгіш.ма-Бгіш.ма~tа відповідає пара 
Ytpa-Ytpa-na. Діда Бгішми звали 
Пар'яшравас, а це ім'я тотожне 
слов'янському Переяслав, відбито
му в Україні і як ім'я (його літопис 
пояснює від переяти славу), і як 

назва Переяслав (після 1943 р. з до
датком Хмельниць~tий) на Київщи-. . ' 
НІ та в ІНших слов янських ареалах. 

Санскр. parya "багато, дуже, вкрай" 
відповідає слов' ян ським префіксам 
пере, пре, а shravas те саме, що й 
славу численних слов' янських іме
нах і назвах. Так що індійське 
Пар'яшравас і слов'янське Перея
слав насправді означають "Багато
славний, Преславний". 

Старшого брата Шантану й дя
дька Бгішми звали Бах.яім, а вну-
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ка Бахліки - Бгурішравас, теж 
"Преславний", бо в санскриті й 
bhиri -теж "дуже, багато". Це ім' я, 
в свою чергу, відповідає слов' янсь
кому Борислав, теж відбитому в 
українців і як ім' я (поет Борислав 
Степанюк), і як назва міста (Бори
слав на Львівщині). Бгурі також 
імена Брахми, Вішну й Шіви, які 
й уособлюють тризуб. Санскритсь
ко-слов'янським парам Пар'яшра
вас-Переяслав і Бгурішравас-Бори
слав значеннєво тотожна й пара 
Багушравас-Богуслав (в Україні 
теж місто). 

Імена з Yrpa мають і Вішну й 
Крішна, у "Влес-книзі" Вишень та 
Кришень: Уrранарасі.мха "Грізний 
людинолев" означує аватару Віш
ну в подобі людинолева, ім' я Утра
сенані "Могутньосилий" має Кріш
на- восьме земне втілення Вішну, 
бога-захисника землі і людей, що 
уособлює в тризубі ліве вістря. 
Yrpacena "Грізносилий" звали ца
ря, столиця якого - Матхура, де 
народилися Крішна і його старший 
брат Баладева-Білобог. Канса, син 
УГрасени й брат матері Крішни, 
одібрав трон у батька, за що згодом 
Крішна покарав його і повернув 
трон своєму дідові по матері. 

4. Іще деякі цікаві імена з 
Yrpa 

Уtрабаху - "Могутньорукий". Є 
індійські воїнські імена Дірrха
баху, Дiprxaxacma, Дірrхабгу
джа "Довгорукий", де санскр . 

dirgha споріднене з рос. долгий 
та укр. довгий, аДірrха- ще од
не ім' я Шіви. Пор. Князі Довго
ру,..і. 

Уtрабгата - "Могутній воїн", 
"Грізний богатир". У запорож
ців часте прізвище Бут, яке мо
же споріднюватися з санскр. 
bhata, хінді bhat "воїн". 

Уtравіра- "Могутній герой". Сло
во вір або бір, винятково актив
не в індійському іменотворенні, 
наявне і в низці українських 
прізвищ, зокрема, в запорожців 
- Бальвір, Балбир, Балбирен,..о, 
Банбир, Банбирен,..о, Шалбир 
тощо (детальніше: ІТУ, 185-
196, 397-425). 

Уtрадаида- "Грізножезлий, Мо
гутньоскипетрий, Могутньоки
їй". Санскр danda "кий, жезл, 
скипетр" на теренах України 
відбите в етнонімі дандарії 
"жезлодержці", що його мало 
індоарійське плем'я на Півден
ному Бузі й Кубані й назві Дан
да,..а біля колишнього Херсоне
са Таврійського (літописний 
Корсунь, нинішній Севасто
поль), причому Данда,..а вия
вляється семантичним двійни
ком назви Київ (детальніше про 
це див. у статті "Українські дан
дарії, індійські кияни": ТРС, 
18-27). 

Уtрадева- "Могутній бог, Грізно
бог". Ім'я Шіви. Дева, дев "бог" 
як дей відбите в боспорських 
іменах ІІІ ст. Балодей, Са,..дей, 
Хардей, Гар.модей і сучасних ук-
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раїнських прізвищах Дей і Ма
тирдей. Валодей відбите в запо
розьких козаків (XVII ст.) як 
Волудей і Вілдей, а в сучасних 
українських прізвищах як Бель
дій, Вільдій, Більдієппо тощо 
(ІТУ, 106-125). В індійській мі
фології Вальдев ( санскр. Вала
дева) "Могутній бог" або "Біло
бог" - старший брат Крішни, 
землеробське божество, атрибут 
і зброя якого - рало, плуг. Інше 
його ім' я Валвір ( санскр. Вала
віра) "Могутній герой" теж ря
сно відбите в українських пріз
вищах (див. Уtравіра). 

Уtрадухітар- "Дочка УГри (Ші
ви)". Інд. duhitar, іран. духт і 
слов. дщерь тотожні.Духт наяв
не в імені Гурапдухт, яке мала 
половчанка, дружина грузинсь

кого царя Давида Будівничого 
й бабуся цариці Тамари. Ім' я 
Гурапдухт означає "Дочка Гу
ран", де Гурап - різновид імені 
[аурі, яке мала богиня-воїтель
ка й дружина Шіви, відома під 
іменами Діва-Деві, Дурtа, Дурга
деві, Партепос, Махеші-Мопо
ша тощо. Дот в імені відомої 
принцеси Турапдот теж схо
дить до духт, дохт "дочка, дів
чина", а саме ім' я означає "Ту
ранська дочка, Туранська діва" 
(ІТУ, 71-80). 

Ytpa,;,a - "Хоробрий, Мужній, 
Грізний, Якого бояться воро-

" ги . 
Уtра,;,а.л,і - "Грізночорна". Ім' я 

Дурги. У Криму засвідчені назви 
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Кала-міта, Кала-рас, Калі-ера 
"Чорногора", Калі-стапа, Калі
тіра, Калі-варді, де перший ком
понент означає "чорний" або 
"чорна". Він же наявний і в гі
дронімах Калпа, Калець, Каль
чип, Калище, Калигірпа, Кальпа, 
Кальпип, Кальпівпа, Кальпичпа, 
Кальповець, Калуш, Кальміус, 
Кальпиболотпа (10, 228-232). 
Сюди стають і українські прізви
ща Калапура, Калатура, КалІю
віл, Каль.міус, Калпиш, які озна
чають "Чорновіл, Чорнотур". На 
Закарпатті рясно саме "чорних" 
назв: урочище Калатура на 1\о
сівщині, історичне Чорпе Місто, 
Калуш і Чернівці, Чорпа Тиса й 
Чарпий Черемош, Чорногора та 
ін. (ІТУ, 29-42). 

Уtрарава - "Могутньоревий (від 
ревти)", "Грізноревий". Пор. оз
начення Дніпра - Ревучий, а та
кож ім'я Равап "Ревун" у злого 
демона з "Рамаяни", який ви
крав Сіту, дружину царевича Ра
ми зі священного лісу Дандака 
(про Дапдапу, одне з трьох най
більших міст у Криму, пишуть у 

11 й lV ст. Птолемей і Амміан 
Марцеллін). "Рамаяна" виявляє 
багато спільного з українським 
фольклором, обрядами й звичая
ми (ТРС, 210-221). У"Влес-кни
зі" згадується руський князь Бо
лорев, ім'я якого може відповіда
ти індійському Ba.ttapaв "Силь
норевий" (санскр. bala "сила"). 

Ytpaшa,;,mi- "Грізносилий, Мо
гутньосилий, Грізномогутній". 
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Із санскр. ша11:ті "сила, могуть" 
споріднені етнонім ша11:и (іран. 
са11:и) "скіфи", печенізька фор
теця Са11:а11:ата на Дністрі (Х ст.), 
назви Са11:и й С11:вира, українські 
прізвища Са11:ович, С11:вару11:, кі
мерійське ім' я Са11:іта. Ша11:ті 
- ім'я Дурrи-Деві, ша11:ті й 
термін, що означує жіночу 

творчу енергію, зображається 
як трикутник вершиною вниз, 

тоді як чоловіча шакті-сила -
вершиною вгору. Накладання 
їх один на один творить шести
кутник, що символізує єднання 
двох могутніх енергій і творен

ня нового життя; така емблема й 
нині ужиткова в Індії на святах 
та весіллях (ІТУ, 133-135). 

Уtрашравас- "Грізнослав, Слав
ний могутністю". Ім' я низки 
епічних персонажів, яке, певно, 

можна співвіднести зі слов'ян
ським князівським іменем Го
рис.лав. Жіночий варіант його -
Горис.лава мала Рогніда Рогво
лодівна, дружина Володимира. 

Горис.лава звали і полоцьку 
княжну, яка зі своєю сестрою 

Передславою постриглася в 
черниці. 

5. Що означає українське 
прізвище Ідзьо? 

Очевидно, що до прізвища /дзьо 
має прямий стосунок давньо
слов' янське князівське ім' я Ізя
с.лав, жіночий варіант якого - /зя
с.лава. На честь одного з числен-
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них носіїв цього імені - Ізяслава 
Нрославича- було назване місто 
Ізяс.лав.ль "Ізяславове" (нині /зя
с.лав на Хмельниччині). Свої Ізя
едави є в Білорусі ( Зас.лав.ль на 
Мінщині) та Росії (Ізяс.лав.ль на 
Рязанщині). Ім'я Ізяс.лав дослід
ники зводять до старослов' янсько
го изояти "взяти, придбати" й по
ширеного у слов' янських іменах 
компонента с.лав. Тож загалом все 
ім'я має означати "Нехай буде сла
вен", "Нехай славиться" (ТСУ, 
154). Але це тлумачення хибує на 
слабку вмотивованість його саме 
як князівського імені, та й изоять 

означає скорше "одібрати", аніж 
"надбати, придбати". А численні 
факти засвідчують: основу князів
ського імені, як правило, мав 
складати якийсь важливий со
ціальний чи військовий термін, 

що диктувалося вже самою по

статтю й роллю князя, бо саме він, 
за первісними уявленнями, відпо

відав за безпеку, благополуччя і 
добробут громади. 

Польський варіант імені Ізя
с.лав - Idzislaw, де ldzi зводиться 
до латин. aegis "егіда, захист" (по
англійському іджіс), а саме ім' я 
ldzislaw ототожнюють з латин. 
Aegidiиs "Егідій", "Захисник". 
Тобто ім' я Idzislaw має означати 
щось на зразок "Славний захи
стом, Славний обороною" (GH, 
143). Таке тлумачення більш пра
вдоподібне, проте й воно не зовсім 
задовільне, бо викликає природне 
запитання: а навіщо давньо-
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слов'янське ім' я пояснювати на 
латинському матеріалі, коли зро

зуміло, що воно язичницьке, а 
грецькі й латинські імена ринули 

до нас лише з прийняттям христи
янства. Всі давньоруські князі ма
ли християнські імена, але вони 
були маловжиткові, і саме князів
ська верхівка найперше й чинила 
їм негласний спротив. Бо статус 
власних давніх воїнських і князів

ських імен був набагато вищий у 
народі, тож традиційні язичниць
кі імена й надалі переважали в усіх 
сферах державного життя, в літо
писах, документах, літературі. Ба
гато хто нині знає, що хресне ім' я 
князя Володимира - Василій, але 
не кожен скаже, яке хресне ім' я 
Ярослава (Феодор) чи іншого ки
ївського князя - це вже треба 
з'ясовувати спеціально. Оrож вар
то пошукати якихось інших, 
більш переконливих і вмотивова
них пояснень князівському імені 
Ізяслав та українському прізвищу 
/дзьо. 

Російський дослідник індоарі
ки в Північному Причорномар'ї 
Олег Трубачов звернув увагу на те, 
що низка назв на невеличкому 

відтинку південного берега l\риму 
(від гори Нош ка до Гаспри), в са
мому серці Давньої Таврики міс
тить елемент їз: Кореїз, Сімеїз, Кі
І'іеnеїз, Олеїз, Лі.мепеїз. Учений 
схильний гадати, що назви ці ви
нятково архаїчні й напевне пов'я
зані з субстратною лексикою і що 
цілком імовірне їх культове похо-
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дження. На горі Иошка під Сімеї
зом, як мовлять путівники, відо

мий один із найбільших у Криму 
некрополів, що нараховує понад 
70 "кам'яних ящиків", у якихтаври 
в 11-І тис. до н.е. ховали небіжчи
ків. А таври відомі ще за Троянсь
кої війни (ХІІІ ст. до н.е.), бо саме 
до таврів, як мовить грецький міф, 
перенесла Діва-Артеміда юну Іфі
генію, доньку мікенського царя 
Агамемнона, який очолював грець
ке військо в поході на Трою. На го
рі Иошка існувало й укріплене по
селення І тис. до н.е. та кам'яні 
житлові будівлі VII-VI ст. до н.е., 
тобто раніші за часи Геродота. 

Архаїчний характер цих крим
ських топонімів і можливе культо
ве їх походження дає О.Трубачову 
підстави вбачати в них утворення 
на зразок індійського рітвідж 
"жрець, священик". На його дум
ку, назва святилища у таврів 
пов' язана з індоарійським ij і саме 
з ним споріднені наведені кримсь
кі назви ( ІА, 146-14 7). Термін ri
tvij складають компоненти ritu+ij, 
де ritu "строк, час, сезон, пора ро
ку" - з чого напрошується думка, 
що санскр. ritu й укр. літо спорід
нені. А ij означає "поклонятися, 
шанувати, дарувати, підносити 
пожертву" (СРС, 135). Тобто до
слівно рітвідж - "постійний у по

жертві, підношенні (богам)". Від 
ij утворено іменник ijya (ідж'я) -
"пожертва, підношення, дару
нок", який має і значення "вчи
тель, наставник, Гуру" та "кумир, 
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ідол" (СРС, 107). Індійське чоло
віче ім'я Ідж'я означає "Гідний 
поклоніння, славлення, хвали", в 
індійській міфології його мають 
наставник богів Брихаспаті й 
Вішну. Останнє особливо істотно, 
бо імена Вішну-Вишеня і його 
земних утілень-аватар Крішни й 
Баладеви широко відбиті в укра
їнських назвах і прізвищах, про 

що вже йшлося. Інше чоловіче 
ім'я - Ідж'яші.л,а означає "Не
ухильний в пожертвинах". Є і жі
ноче ім'я Ідж'я (наголос на я) -
"Дарунок", "Підношення", "Гідна 
шани" (HN, 156). Це і сказане по
переду підводить до думки, що са
ме з індійським іменем /дж 'я спо
ріднене українське прізвище 
/дзьо, тим більше що на слов' янсь
кому Грунті індійське дж відби
вається як да або ж. Утім, таке яви
ще властиве й самим індійським 
мовам: скажімо, прізвище, яке мо
вою хінді буде Джоші, маратхсь
кою мовою звучатиме Дзоші. 

О.Трубачов висловлює споді
вання, що з часом підтвердиться 
існування давньої індоарійської 
лексеми ij, яка означує святилище 
в таврів і відбита в назвах півден
ного берега Криму. При цьому 
вчений вказує і на давньоіндійсь
ке id - "шанування, поклоніння", 
"молити, шанувати" та угорське id 
"святилище, священний". Угорсь
кий вчений Б.Мункачі теж звер
нув увагу на близькість початко
вого компонента угорського egy
haz (фонетично ed-haz) "храм, 
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церква" з д.-інд. id, а id - різно
вид ij (ІА, 147). Що, хоч і непрямо, 
підтверджує думку О. Трубачова. 
Шляхи давніх угрів і індоа

рійських таврів цілком могли пе
ретинатися. Показова в цьому пла
ні згадка в "Житії Костянтина" про 
угрів, які вчинили напад на свято
го під час його перебування в Кри
му, коли, до речі, Кирило-Костян
тин виявив тут "євангеліє і псалтир 
руськими письменами писані". Це 
відбувалося в ІХ ст., саме в Криму, 
біля осідків місцевої людності, бо 
далі "Житіє" пише, що першовчи
тель слов'ян (як нині вважається) 
з місіонерською метою одвідав ту
тешнє фу.л,ьсь,..е плем'я, де зрубав 
їхнього язичницького дуба. Тобто 
виходить, що він навертав тубільне 
плем'я до християнської віри. І 
тут, як на О.Трубачова, прозира
ються можливі індоарійські релік
ти саме культового характеру. То
му й імовірно, що саме з цього 

джерела угри-угорці могли запо
зичити id "святилище, священ
ний". Сюди ж стає і давньоугорсь
ке id-nep, ud-nep "свято", сучасна 
форма якого - unnep. Нехтувати 
цими зближеннями через те, що 
угорська мова нібито далека від 
санскриту й не має з нього запози
чень, несерйозно, бо нині прикла
дів таких запозичень виявлено 

більш ніж достатньо. Та й на тере
нах Давньої України виявлено од
ну з форм давньоіндійської мови, 

отже, й відповідний етнос. Досі ар
хаїчні форми цієї мови були відомі 
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за текстами з Індії і за реліктовими 
залишками мови індоаріів на 
Близькому Сході, в державі Мітан
ні (11 тис. до н.е.). Третій, західний 
ареал індоарійської мови охоплює 
Україну й тягнеться від Північно
го Кавказу до Закарпаття. 

Принагідно зазначимо, що се
ред індоарійських, так званих сін
до-меотських племен Північного 

Причорномор'я були й аtри (пор. 
місто Atpa в Індії з його знаменит
им Тадж-Махалом) - їх згадує і 

Страбон (agroi). Але цей етнонім 
зафіксовано в іномовній передачі, 
а місцеве звучання його достемен

но невідоме. Втім, зважаючи хоча 

б на окання, властиве деяким 
слов' ян ським та індійським мо
вам, він цілком міг мати первісну 
форму огри, оугри, звідки й угри. 

Цікаве й те, що в ретельно розро
бленій становій і кастовій класи
фікації давньоіндійського сус
пільства терміном иgra означуєть

ся нащадок чоловічої статі від 
батька-кшатрія (воїна) й матері
шудрянки (селянки); нащадки від 
таких шлюбів творили навіть 
окремі громади й племена, які оз
начувалися терміном иgra. А що 
давні українці знали слово шудра, 
засвідчують їхні навіть сучасні 
прізвища: Шудря, Шудра, Шу
дра~. Шудри~. Шудреп~о. Шудри
чеп~о. Знали українці й термін 
~шатр (~сахр, ~сар, сар) "сила, 
влада", з якого утворене ~шатрій і 
з яким споріднені українське цар і 

ціла низка прізвищ від нього: Цар, 
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Цар~о. Цару~,Царю~.Цари~.Ца
рів, Царевич, Цареп~о, Царчеп~о. 
Царичеп~о. Це свідчить не за те, 
що предки їхніх сучасних носіїв 
походили з царського роду, а за те, 

що вони належали саме до воїнсь

кого, кшатрійського стану. 
Що людність Давньої України 

знала 4-становий суспільний по
діл, підтверджує Геродот, коли ка
же про 4 магічні дари, що впали з 
неба й далися до рук наймолодшо
му з трьох братів - 1\олаксаєві, 
який і став першим скіфським ца
рем, родоначальником скіфської 
царської династії. Чотири небесні 
дари - це золоті чаша, сокира, 

плуг і ярмо. Символіка їх, хоча 
про неї досі сперечаються вчені 

мужі, прозора навіть для пересіч

ного сучасного індійця: чаша сим
волізує жерців, сокира - воїнів, 
плуг - землеробів, ярмо - залеж
них общинників. Оrож скіфи-ско
лоти знали 4-становий суспільний 
поділ, а це, за шастрами, перша 
ознака праведності, закону, дrар
ми. Такий поділ знали предки су
часних українців, бо в їхніх пріз
вищах відбито всі 4 терміни на оз
начення цих станів. Та воно й зро
зуміло: адже таври-руси-поляни й 

скіфн-еколоти- у~раїпці, про що 

впевнено й недвозначно каже 
"Блес-книга": "ми - ~равепці: 
скіфи, анти, руси, боруси й сурож
ці" (дощечка 7 є). Де ~равепці дав
ня форма сучасного етноніму У"
раїпці, який означає ~оровичі, би
чичі, туричі (ІТУ, 21-28). 
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Ytpa називалася давня країна 
на теренах найпівденнішого ін

дійського штату Керала, в якому 
розташована й найпівденніша точ
ка Індії - .мис Кань.я/'і,у.марі, інак
ше - .мис Ко.морин. А на ньому -
славнозвісне святилище Деві-Діви. 
І сьогодні ця богиня шанується в 
Індії як цнотлива, непорочна дів

чина - /'і,ань.я, що й відбила назва 
Кань.я/'і,у.марі "Діва-царівна". Та
кою найпівденнішою точкою для 
України є Севастополь (літопис
ний Корсунь, античний Херсо
нес). Берегинею і Захисницею йо
го, Матір'ю-Покровою, як ми вже 
знаємо, була Деві-Діва, ім' я якої 
споріднене з укр. діва, дів/'і,а, дів

чина (дружину Святослава Реріха 
звали Деві/'і,а) й рясно відбите в 
"дівочих" та "дівиних" гідронімах 
по всій Україні. І в назвах узвиш, 
пагорбів і стрімких скель, де зво
дилися її святилища, наприклад, 
Дівоча Гора в Трипіллі й Сахнівці, 
Дівич-гора в Каневі й Києві. Втім, 
і сама назва Канів може спорідню
ватися з інд /'і,ань.я "діва" й означа
ти "Місто Діви", "Дівень". Надто з 
огляду на те, що в Каневі є Дівич
гора, на якій вочевидь було святи
лище Діви, і що неподалік був лі
тописний Родень. Знаходження 
майже поруч Дівич-гори в Каневі 
й міста Родень у гирлі Росі навряд 
чи випадкове: в Індії поклоніння 
Деві-Діві невіддільне від покло
ніння Шіві-Рудрі. Так і в полян
русів поклоніння Діві-Мокоші бу
ло невіддільне від поклоніння Ро-
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ду- Влесу. А за 18 км від Херсоне
са-Корсуня (столиці таврів-русів) 
і теж на мисі, що звався Парфенон, 
тобто Дівин, стояло святилище бо
гині. А Парфенон-Л артенон - се
мантичний двійник назви Кань.я
/'і,у.марі. 

Таким чином, українські назва 
Угрипів та прізвище Ідзьо виявля
ють давні індоарійсько-угорські 
зв' язки, низку прикметних і про
мовистих фактів, пов' язаних із 
Кримом-Таврикою, таврами-індо
аріями й уграми-угорцями, куль
товими термінами id та ij, наявни
ми в угорській та індійських мо

вах. Отже, і в таврській мові, бо 
вона - індоарійська, а назви з ij 
відбиті саме в західній частині 
південнокримського узбережжя, 
ареалі таврів. Ці факти й дозволи
ли перекинути місток до досі за
гадкових князівського, воїнського 
імені /аяслав та сучасного укра
їнського прізвища Ідзьо. А вони, 

як виявилося, знаходять пояснен

ня у санскритському ijya (ідж'я) 
"пожертва, підношення, дару
нок", а ще - "вчитель, настав
ник". Що цілком точно й повно 
характеризує нинішній громадсь
кий і науковий статус Віктора 
Святославовича - носія прізвища 
Ідзьо, вихідця з Угринова. 
До цього варто додати, що ці 

ім' я та по-батькові й собі лягають 
у загальну канву нашої розмови. 
Ім' я Святослав може тлумачитися 
як "Славний святістю, праведні
стю" (санскр. ідж'я й укр. ідзьо са-
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ме й відбивають це поняття) і як 
"Славний на весь світ". У першо
му випадку йому семантично від
повідає ім' я Ізяслав, яке означає 
"Славний пожертвинами (богам)", 
що містить і значення "Славний 
праведністю, святістю". У друго
му випадку, зокрема, польське 

swiat (сьвят) означає саме "світ", 
тоді як святий буде swiety ( сьвеп
ти). У цьому разі імені Свято
слав відповідає індійське Нішваш
равас (санскр. вішва "все, світ"), 
прямий відповідник якому -
слов'янське Всеслав. Всеслав та 
Святослав і собі виявляються зна
ченнєвими двійниками, іменами

синонімами. 
Що ж до імені Ві",тор "Перемо-
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йому - Джай, Джаїп, Віджай, Ві
джаїп, ВідЖЄmа, Джіт (HN, 165, 
173, 175, 487). Столицею штату 
Раджастхан в Індії, де нині жи
вуть нащадки войовничих радж-

путів, що виявляють стільки 

спільного з українськими полов
цями й запорозькими козаками, є 
Джайпур "Місто перемоги", "Пе
реможне місто". Імена Віджета й 
Джіт, зважаючи на численні мов
ні відповідності в індійців і сло
в' ян, цілком можуть споріднюва
тися з поширеним у слов' янських 
іменах і назвах компонентом Жит. 
Так, індійське ім' я Вішваджіт 
"Переможець світу" може спів
відноситися з українською на
звою Жито.мир, тільки з переста
вленимя компонентами. Тим біль
ше, що в слов' янських мовах .мир 
(інд . .мітр, іран . .міхр) означає 

"всі, громада, світ" (пор. Шевчен
кове .миро.м, гро.мадою обух ста
лить і рос . .мир "світ"). А Вішну
Вишень-Вишній має ім' я Джіта
.мітр, яке вже етимологічно (тобто 
спільним походженням і однако· 
вим значенням) відповідає назві 
Жито.мир. 
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ЦІ3АГАДКОВА ПОЛЬСЬКА ВІСЛА 

t. V'ucla- Vistla-V'utula 

Річка Вісла в латинських і 
грецьких джерелах фіксується як 
Viscla, Vistla, Vistula. Відомий 
польський мовознавець Алексан
дер Брюкнер про саму назву Віс.л,а 
пише, що на півночі й сході Європи 
немає такої іншої річкової назви, 
звучання якої упродовж тисячоліть 
лишалося б настільки незмінним, 
що всі Віс.л,иці, Віс.л,о";и, Bic.n,~~:u і на
віть діалектне називання весняних 
розливів віс.п,а.ми пішли від назви 
великої ріки. І що в інших слов'ян 
така назва відсутня, хіба що на По
ліссі повторюється щось подібне (є 
Bic.n,a, Віс.л,іца й болото Віс.л,о). То
му природно запитати: чи не чужо

мовна ця назва, чи не дослов' янсь
ка і чи не перейшла вона нам у спа
док від якоїсь первісної, абориген
ної людності, що проживала тут? 
Але саме звучання назви, продов
жує дослідник, та ще й у жіночому 
роді, що особливо властиве для назв 
слов' янських річок, переконує - .У 
назви Віс.л,а слов'янські витоки. Ії 
найлегше пояснити з первісного 
Свіс.л,а, де початкове С згодом відпа
ло, й порівняти її з назвами, де це 
початкове С уціліло: Свіс.л,оч й Сві
с.л,іпа, які виводяться від sweit "світ
лий, білий, чистий, ясний" із суфік
сом с.л,о чи стло. А хто вагається 
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споріднити назви Вісла, Віс.л,о"; і 
Свіс.л,оч, нехай зважить на численні 
назви з wis (weis) "білий" на ні
мецьких і кельтських теренах. Втім, 
вони так само могли походити й від 

основи weik (wik) з піднебінним k, 
яке у слов' янських мовах теж дає 
wis; для обох цих коренів найза
гальніше значення - течія, п.л.ип 
(SE, 624). Станіслав Роспонд ціл
ком слушно зазначає, що чимало 

польських назв зберігають праста
рі, інодідослов'янські форми, через 
що їх не завжди можна переконли
во витлумачити на польському чи 

слов'янському грунті і треба вдава
тися до інших індоєвропейських 
мов. Саме до таких давніх назв 
польський мовознавець відносить і 
назву Віс.л,а (GH, 210). 
Тож найперше важливо з'ясува

ти, що ж означає Vi у назві Visla
Viscla-Vistla- Vistula. Воно, як на 
нас, міститься в слов'янському чо
ловічому імені Віс.п,ав, жіночий ва
ріант якого - Віс.л,ава має сучасна 
польська поетеса й Нобелівська 
лауреатка Віс.л,ава Шимборська. А 
допомагає з'ясувати значення Vi 
санскритське чоловіче ім' я Вішра
вас і жіноче Вішрава, тотожні 
польським Віслав і Віс.л,ава. Вішра
вас і Віслав, Вішрава й Віс.л,ава -
етимологічні двійники, вони мають 
спільне походження й однакове 
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значення: шравас відповідає слав у 
численних слов' янських іменах і 
назвах, а Vi те саме, що й у назві Vi
sla-Viscla- Vistla- Vistиla. Спільним 
для всіх чотирьох варіантів назви є 
і кінцеве la, очевидно, суфікс. Тоді 
цілком можливо, що початкове vi 
- префікс. Ці префікс та суфікс об
рамлюють основне слово, предста

влене в назві Visla- Viscla- Vistla- Vi
stиla як s-sc-st-stи. Із них найповні
шою є форма stи в назві Vistиla, її 
ми й візьмемо для дослідження. 
В індійській міфології ім'я Віш

равас має уславлений мудрець-рі
ші, син Пуластьї, одного з семи бо
жественних мудреців, які на зоря
ному небі уособлюють Велику Вед
медицю і санскритська назва якої 
Саптарші "Сім Мудреців". У Віш
раваса від дружин Ілавїли й І\ешіні 
були сини Равана й І\убера, які по
сідають визначні місця в індійській 
міфології. Равана "Ревун"- голов
ний супротивник царевича Рами, 
боротьбі яких присвячена дав
ньоіндійська епічна поема "Рамая
на", а І\убера- бог земних скарбів 
й охоронець північної сторони сві
ту. Обидва вони зовуться і Вайшра
вас "Син Вішраваса, Вішравасів", 
оскільки батько в них спільний, хоч 
матері різні. Індійська традиція 
зводить ім' я Вішравас до санскр. 
шру "чути" (пор. укр. слух, рос. слу
шать), бо мати Вішраваса нібито 
завагітніла ним, коли слухала веди. 
А веди відносяться до категорії 
шруті - "почутих" із небес боже
ственних одкровень - їх, до речі, 
знає "Велесова книга". Проте нау-
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кові індійські етимології поясню
ють ім' я Вішравас і похідні Вішра
вана, Вішрута, Вішруті як "Веле
славний, Багатославний, Преслав
ний" - у всіх них бачимо початко
ве Ві. У санскриті є префікс vi із 
значенням "дуже, вкрай, винятко
во, надзвичайно", він посилює ос
новне слово, в даному разі шравас, 
шравана, шрута й шруті, пов'яза
ні з поняттями чути (рос. сльt
шать) і слава (пор. рос. сльtть, 
пол. slynny). Префікс vi - семан
тичний двійник плідного при на
зво- й іменотворепні префікса su, 
теж рясно відбитого на слов' янсь
кому Грунті. 

Є у санскриті й суфікс la, який 
творить прикметники від іменни
ків: санскр. таdhи "мед" - mad
hиla "медовий", тапjи "врода" -
тanjиla "вродливий", prithu "зе
мля"- prithиla "великий (як зем
ля)". Є українське та польське 
прізвище Притула, індійські дже
рела знають річку Манджула, на 
Полтавщині є річка Манжалія, ін
дійці мають імена Манджула (чо
ловіче) й Манджуліка (жіноче), а 
українці - прізвища Манжула й 
Манжуленко. 

Отож у світлі сказаного назва Vi
stиla розкладається на Vi+stи+la, де 
Vi - префікс, який надає основно
му слову (stи) вищої якості, а la
суфікс, який творить прикметники 
від іменників. У санскриті є і діє
слівна основа stи, яка означає "сла
вити, хвалити, величати, шанува

ти" і має граматичні форми staviti, 
stиvite, astavit, tиstava, stиta тощо 
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(СРС, 752). ПочатІ\овесусту-став 
після префіRсів з Rінцевими і або у 
змінюється на ш, що споріднює 
сансRр. stиti з yRp. штити, шти
тися (шануватися), поштивий, по
штивість, поштиво (шанобливо, 
чемно), поштитися (пошанувати
ся), почтивий (поважний, чем
ний), честь, почесть, ушта-учта й 
рос. чтить, учтивьtй, учтивость, 

почтительпьtй, почтеппьtй, почи

тать, почитатель тощо. Існують і 
подібні польсьRі аналоги, напри-
1\лад, czcicel,poczciwy і исzсішу, uczta 
"прийом", poczta "да руно!\" тощо. 

Є таІ\ож дієслівні основи pra+ 
stи "про-славляти" і pra-stиt "про
славлений", abhi-stи "об-славляти, 
об-хвалювати, об-величувати" й 
abhi-stиt "звеличений, уславле
ний". СансRритсьRий префіІ\с abhi 
(литов. арі) означає "довІ\ола, зві
дусіль, зусебіч, довRруж" і тотож
ний уRраЇНСЬІ\ОМУ префіІ\СУ обі, 
об-, о-: обі-знаний, обі-йдений, об
житий, об-ладнаний, об-дарова
пий, об-хід, об-лога, об-ряд, о-гля
дини, огорожа, обора (первісно -
об-глядипи, об-горожа, об-вора -
литов. api-varas) тощо. Драматич
ний твір сансRритсьІ\ого поета V 
століття Налідаси про юну відлюд
ницю ШаRунталу, перші переRла
ди ЯІ\ого європейсьІ\ими мовами 
ВИІ\ЛИІ\али фурор у Європі й дали 
могутній поштовх вивченню дав
ньоіндійсьІ\оЇ літератури й Rульту
ри, в оригіналі називається Аб
гіджпяпа Шаtіуnтала, тобто Опіз
н,ан,а Шаtіуnтала. Де сансRр. 
аЬhіjпуапа походженням і значен-
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ням тотожне уRраїнсьІ\ому опізпа
па. Воно містить 1\омпоненти 
аЬhі+jпуапа- ті самі, що й уRра
їнсьІ\е слово (оп і +знана). 

Важливий Rультовий термін sto
tar "славитель" від основи stи озна
чує жерця - співця величальних 
гімнів при відправах, його поміч
ни!\ - prastotar "прославитель". 
Чоловічі й жіночі імена Стотра 
"Величальна пісня", Става й Пра
става "Хвала, Слава", СтаваІ'іа
СтаваІ'і "Славитель, Хвалитель, 
ВеличальниІ\", Сустута й Вісту
та "ВинятІ\ово славлений" мають 
індійсьІ\і міфологічні й епічні пер
сонажі. Імена від stи-stav "славити, 
величати" мають верховні індійсьRі 
божества: Ставейя "Славлений" -
Індра, Стотрі "Хвалимий"- Віш
ну, Стуті "Хвала, Слава"- боги
ня-воїтельІ\а Дурrа, озброєна три
зубцем і списом, інші імена ЯІ\ОЇ -
Діва-Деві "Богиня" й Моtіоша-Ма
хеші "ВелиІ\а богиня". Ці божества 
добре відомі на теренах УRраїни: 
Індру й Вішну знає "Велесова !\НИ
га" ЯІ\ /н,тра, Індар, Апдар та Ви
шень-Вишній (на ЧерRащині є мі
сто Вишпопіль), а ім' я Дурtадеві 
"Дурrа-богиня" засвідчене на тере
нах УRраїни ще в lV ст. до н.е. -
його мала дружина сіндсьІ\ого царя 
ГеІ\атея (ІТУ, 89-94). ПоІ\лоніння 
Деві-Діві рясно відбите в числен
них "дівиних" і "дівочих" назвах ЯІ\ 
в УRраїні та Польщі, таІ\ і в усьому 
слов'янсьІ\ому світі. А Сіпдиtіа -
Rраїна сіндів біля Боспору Німе
рійсьІ\ого (НерченсьІ\оЇ протоRи) 
відома ще Геродотові у V ст. до н.е. 
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Доречно тут сказати й про ста
вапів (грец. stavanoi), народ, який 
агадує в 11 ст. Птолемей у своїй 
"Географії" і який мешкав північ
ніше верхів'їв Південного Бугу. За 
географом, ставани сусідували а 
балтійськими судинами ( судовити, 
судова) й галіндамн та аланами. 
Досі етнонім ставапи або ототож
нювався а самоназвою слов 'япи, 
або це ототожнення відкидалося як 
занадто рання фіксація етноніма, 
та ще й надто віддалена від основ
ної форми. Оrож етнонім ставапи 
відносили то до сарматських, то до 
балтійських племінних назв, тим 
більше що Птолемей агадує їх по 
сусідству а аланамн й безперечни
ми балтами- галіндамн й судина
ми. Втім, це розцінювалось і так, 
що давній географ непогано анав 
людність "ааовсько-балтійського 
коридора". А коли так, зазначають 
дослідники, то було б протипри
родно й незрозуміло, якби в цьому 
коридорі не виявилося слов' ян. 

Зв' язок етнонімів слов 'япи й 
ставапи незаперечний, його тільки 
треба пояснити, зазначає Олег Тру
бачов - російський мовознавець і 
дослідник індоаріки в Північному 
Причорномор'ї. Він вказує, що в ін
доіранських мовах наявне дієслово 
stav "славити, хвалити" й похідне 
від нього - stavana "славлений, 
хвалений". І висловив припущен
ня, що вжите на початку нової ери 
означення окремого народу stava
noi, та ще й в окреслених межах, 
цілком могло бути відбиттям (пере
кладом, калькою) етноніма слов 'я-

розділ ІІІ 

пи. А коли так, то це водночас і за
документовує слов'янсько-індо
арійські мовні контакти в регіоні, 
прилеглому а півночі до Старої 
Сr;,іфії Геродота, а якою і межує 
Південний Буг (ІА, 119, 278). 
О.Трубачов стверджує зв'язок назв 
словепи-слов 'япи й ставапи з дав
ньоіндійським та ірансько-авес
тійським stavana "хвалений, слав
лений" - дієприкметниками від 
д.-інд. staиti й авест. staoti "слави
ти, хвалити". Він, зокрема, каже: 

"Важко не бачити тут, що індо
арійське або - цього разу - спіль
не індоіранське stavana, stavanoi є 
передачею слов' янського slovene із 
субституцією st- замість утрудненої 
групи sl- ( агадаймо аналогічну суб
ституцію слов' янського sl- грець
ким sthl в цьому імені) . . . Ця пере
дача мала характер осмисленого пе

рекладу-кальки, що промовляє про 

певну ступінь контактування, а та
кож ніби підтверджує в наших очах 
рідкісний приклад поєднання на
родної і наукової етимології, які ві
дрізняє одну від одної лише відсут
ність або наявність необхідних сту
пенів словотворення, через що в од
ному випадку той самий зв' язок 
мовби хибний (народна етимологія 
слов 'япи - від слава), а в другому 
- правильна (наукова етимологія 
slovene - від slovo, slyti - у slava)" 
(ІА, 117). Хоча, додамо вже від се
бе, у світлі "Велесової книги" вихо
дить, що народна етимологія в да

ному випадку не така й хибна, бо й 
пам' ятка зводить назву слов 'яни до 
дієслова славити. Вона на дощечці 
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8/2 каже: "ми- слов'яни, руси, які 
богам славу співають, і тако суть 
слов'яни тому" (ВІ\, 38). Тобто нед
возначно заявляється: назва слов 'я
пи від славити богів. Чим підкре
слюється і праведність слов' ян
слав'ян, і відчутна роль жрецької, 
волхвівської верстви у них. У тако
му разі правильніша форма буде 
слав 'яни, а не слов 'яни. 
Якщо префікс vi тотожний пре

фіксові sи, якщо індійське Вішра
вас і слов'янське Віслав - етимо
логічні двійники й означають "Ве
леславний, Преславний", якщо во
ни тотожні назві Вісла, то мали б 
бути й індійські та слов'янські ва
ріанти цих імен із префіксом Су. І 
такі імена справді є: у індійців ім' я 
Сушравас, у слов' ян - Сеслав. Як і 
Вішравас, ім'я Сушравас мають мі
фологічні й епічні персонажі, а жі
ночий варіант його Сушрава (слов. 
Сеслава) мала дружина царя зі 
знаменитої династії царя Пуру, так 
званих пауравів. У ведах пуру-пау
рави "нащадки Пуру" найбільш 
праведне й чеснотливе плем'я, як 
поляни чи поляки в літописах. 
Санскр. гу слов'янських мовах ча
сто відбите як l: санскр. shгavas -
пол. slawa, укр., рос. слава, санскр. 
pиrna - пол. реlпу, рос. полпьtй, 
санскр. dirgha - пол. dlиgi, рос. 
долгий, санскр. риг "місто" - пол. 
pol, укр. піль (у назвах Вишпіль, 
Вишпопіль, Костопіль, Миропіль, 
Тернопіль, Ямпіль). Тому інд. раи
гаvа "паурави" на слов'янському 
грунті мало відбитися як паулави, 
пулави, у зв'язку з чим приверта-
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ють увагу назви Пулави в Польщі, 
Пулавець і Полавиця на Івано
Франківщині, Половиця в Києві й 
на Сумщині тощо. Та й санскр. ри
ги й грец. poly тотожні, первісне 
значення їх "багато"; на індійсько
му грунті риги розвинулось і до 
значень "люди, плем'я, народ". 
Огож якщо stи-la в назві Vistиla 

означає "славна, славлена, звели
чувана, шанована, знаменита", то з 
vi назваВістула означатиме "Веле
славна, Багатославна, Преславна". 
Таке значення і всього ряду Вісла
Віспла-Вістла-Вістула в його різ
номовних і різночасових фіксаціях. 

2. Banдa.rta- інша назва 
Вісли: правдива чи 
вигадана 

Близько 1200 року польський 
хроніст Вінсенти означив Віслу 
назвою Vaпdalиs, з якою пов'язав і 
польське жіноче ім' я Ванда. Алек
сандер Брюкнер не погоджується 
з цим, кажучи, що це просто до

вільне припущення, цілком фан
тастичне, яке важить іще менше, 
аніж назва Dizike щодо Вісли у Ко
стянтина Багрянородного (Х ст.). 
А оскільки вандали - німецьке 
плем'я, то з нього ніяк не могло 
постати ім' я героїні польських 
легенд, яка завершила своє життя 

у Віслі ( SE, 600, 624). 
Ці закиди нині можна запере

чити, зокрема, й той, що вандали 
- німецьке плем'я. Насправді ж 
воно слов'янське, і це підтверджує 
сама назва вандали, споріднена з 
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назвою венеди-венди. Як відомо, 
найдавніші слов'яни ототожню
ються з історично засвідченими 
венеда.ми (грец. Oиvenedai, латин. 
Veneti, Venedi, Wenethi, нім. Wen
den), або вінда.ми-вініда.ми (латин. 
Vinidi, Vinithi, нім. Winden); пор. 
місто Вінети ( Вінета), воно ж Во
лин у землях західних волинян. 
Перші достовірні відомості про 
слов' ян відносяться до І- 11 ст. н.е. 
- вони з' являються в них саме під 
назвою венеди ( Venedi, Venadi, 
Veneti, Oиvenedai). Про них пові
домляють Пліній і Тацит (І ст.), 
Птолемей (11 ст.), "Певтінгерова 
таблиця" (ІІІ ст.), де двічі згадані 
венеди-сармати (між Дунаєм і 
Дністром та в Дакії), грецький 
список народів (початок ІІІ ст.), 
"Перипл" Марціана (V ст.) тощо. 
У цих джерелах венеди-слов'яни 
- численний народ за Віслою, 
між Балтійським морем (Венедсь
/'і,а заmо/'і,а), Карпатами (Венедсь/'і,і 
гори) й землями пев/'і,інів і феннів. 
Сюди ж можна долучити й згад

ки Корнелія Непота (І ст. до н.е.) 
про індів, яких буря занесла з "Ін
дійського" до "Північного моря", і 
про бурштин у землі генетів чи ене
тів. Назви інди й Індійсь/'і,е .море аж
ніяк не можуть стосуватися Індії, 
бо буря не могла віднести корабель 
звідти й аж до Балтійського моря. 
Вочевидь ідеться про народ зі схо
жою назвою - венедів-вендів-він
дів. Що ж до бурштину, то в землях 
італійських венетів він не зустрі

чався, тоді як Прибалтика здавна 
постачала країни Середземномор'я 
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бурштином, а жвава торгівля між 
цими обома ареалами велася вже в 
11 тис. до н.е. Чеський учений Лю
двік Нідерле вважає, що уявлення 
про бурштин у Північній Італії (іс
торична Венеція) виникло через 
змішування балтійських венедів з 
італійськими венетами, колись 
більш відомими (ед, 34-35). 

Балтійські венеди, вважає Л.Ні
дерле, безумовні слов' яни, і наво
дить вагомі докази цього. По-пер
ше, у І- 11 ст. вони займали ту саму 
територію, яку в VI ст. займали й 
слов'яни. По-друге, назву Wenden, 
Winden упродовж усієї історичної 
епохи німецька мова зберігає як 
загальне означення слов' ян. Аби 
відрізнити давні слов'янські села 
від своїх, німці називали їх win
disch, wendisch "венедські". Йор
дан, який перший дав початкову 
історію слов' ян, каже, що назви 
венди-венеди й слов'яни означува
ли той самий народ, і сам навпере
мін вживає їх. Тобто принаймні на 
VI ст. тотожність венедів і слов'ян 
ніяких сумнівів не викликала. 

Л.Нідерле не сумнівається, що 
венеди-венди Плінія, Тацита, Пто
лемея, Йордана, Прокопія і пізні
ших істориків завжди були сло
в' я нами. Проте схильний гадати, 
що назва венеди-венди не сло
в' янська, а чужомовна - її могли 
дати слов' я нам сусіди. Тоді вихо
дить, що венеди - не самоназва. 

Але як у такому разі пояснити, що 
у "Велесовій книзі" (ІХ ст.) 
слов'янські князі мають імена Венд 
і Вендеслав, що в поляків пошире-
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не жіноче ім' я Ванда, а етнонім 
венди-венеди відбитий в українсь
ких зокрема та слов' янських узага
лі назвах. На Бінничині є село Вен
дичани, у басейні Дністра - річка 
ВендичанІ'і:а, де й річка Сл,авсьІ'і:а й 
потік Слов'янІ'і:а (СГУ, 81, 96). Дос
лідники співвідносять ВендичанІ'і:у 
з гідронімом Віндава в басейні Ла
би на крайньому заході полабсько
слов'янського масиву (нім. Wend
land). На їхню думку, обидві назви 
відбивають глибинні венедсько
слов' янські взаємозв'язки. І звер
тають увагу, що зі словотвірного 
погляду древанська (древлянсьІі:а) 
Віндава перегукується і з річкою 
Русава біля ВендичанІ'і:и в тій же 
системі лівобережного Дністра 
(ГУ, 102). 
У Криму біля Алушти - річка 

Венеть (певно, з Венедь), де й річ
ка Слов 'янІ'і:а, у басейні Дунаю -
потік Вандріча і там же річки Сла
вець, Славець ВелиІ'і:ий, СлавІ'і:а, 
СлавчиІ'і:, Слов'янець. У басейні 
Дніпра гідронімів на Венд нібито 
не виявлено, але є річки СлавинІ'і:а 
(притока Росі), Славута (притока 
Ужа), Словечна (притока При
п'яті) й народно-пісенне означен
ня Дніпра - Славута, Славутич
Славутич. Річки Славута й Сло
вечна - на Житомирщині, де в дав
ньому селі Троянів з поселенням ІІІ 
тис. до н.е., засвідчене прізвище 

Бендер. Через село Троянів і прізви
ще Бендер у ньому перекидається 
місток до венедів-венетів і Трої ( сю
ди ж і Троєщина з історичної топо
графії Києва). Маємо цілком пев-
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ний паралелізм: в ареалах з гідроні
мами на В енд-Ванд-Вінд засвідчені 
й гідроніми на Слав-Слов. Що нав
ряд чи випадково і промовляє, як 
на нас, за значеннєву тотожність 
основ Венд і Слав, причому назви 
на Венд виглядають ранішими. 
У самій Польщі під 1518 роком 

засвідчений топонім Vindica- од
на з найпізніших фіксацій, як заз
начає український дослідник Ана
толій Непокупний, пруської (бо
руської) особової назви Vindiko. У 
1517-1521 рр. згадується село Vin
dica (нині Волояно Ольштинсько
го повіту), під 1505 р. зберігся за
пис: yako уа tho wует, ysze Pavel 
Nyenalth ... ydzye sz doтv Vindyczyn
ego (БСС, 123). Що підтверджує 
побутування антропонімія і топо
німів з основою Vend- Vind і на 
польських теренах. Тож якби ет
нонім венеди-венди був іншона
звою, то навряд чи слов'яни нази
вали б нею своїх дітей, річки й ос
ідки. Тому виходить, що венеди -
така ж самоназва, як і слов 'яни
СІ'і:Лавини й СІ'і:олоти, в яких, до ре
чі, бачимо те ж сл-сІ'і:л, що і в назві 
Вісла-ВісІ'і:Ла. 
Щодо імені Ванда А.Брюкнер 

каже, що ніде й ніколи жодна по
лячка чи слов'янка себе цим іме
нем не називала, що тільки з XVIII 
століття, після німецького роману 

про Банду це ім' я з' явилося в по
ляків, а еміграційний календар 
(після 1831 року) навіть визначив 
її день - 24 червня. Чим дав по
штовх до нових довільних вигадок 
про Ванду-Мелуаіну й походжен-
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ня імені Вапда від wanduo "вода" 
тощо (SE, 600, 624). 

Насправді ж усе виглядає нині 
не зовсім так, бо є чоловічі сло
в'янські імена Вепд і з Вепд - їх 
подає "Велесова книга", давньоук
раїнська пам'ятка ІХ ст. Вона зга
дує руського князя lV ст. на ім' я 
Вепдес.лав, а ще "молодшого Вен
деслава". Коли руси зазнали по
разки від готів Германаріха, який 
підступно вбив Буса-Божа й сім
десят його воєвод " ... повстав мо
лодший Вендеслав, і зібрав русь, і 
повів на них, і того разу розбив го
тів" (ВІ\, 73, д. 32). 3 чого вихо
дить, що був і старший (певно, 
давніший) Вепдес.лав. Цікава й 
згадка арабського автора Аль- Ма
суді, який у землі волинян пази
ває одного з князів Вандж-С.лава, 
що, певно, іномовна передача саме 
імені Вендес.лав. "Велесова книга" 
мовить і про братів Славена й Скі
фа, що Славен подався на північ, а 
Скіф лишився біля моря, що Скіф 
мав сина Вепда, по якому був 
онук, володар південних степів 
(ВІ\, 191). 

Знає пам'ятка і київського боя
рина венеда Святояра, який "роз
бив готів зі Скотичем" і якого нази
ває "героєм нашим", а "була та 
славна подія од приходу слов' янсь
кого люду на Русь тисяча третього 
року ... тоді Святояр узяв русько
лунь і борусів ... і пішов на готів ... і 
була січа люта... і було по готах" 
(ВІ\, 18-19, д. 4б). Дощечка 4Б за
свідчує, що венедів обирали князя
ми в Києві: "Києву ж дана частина 
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мала, бо там всілися варяги, які за
хопили владу після венеда Святоя
ра". Ці рядки, як на нас, засвідчу
ють, що варяги - представники во

їнського стану, венеди - жрецько
го, волхвівського. Тобто венед Свя
тояр - волхв, жрець. Ім' я Святояр 
може бути семантичним двійником 
імені Ві.лояр "Біловол, Білотур", ос
кільки Свят в імені Святояр спо
ріднюється з санскр. швета "світ
лий, білий". А білий колір у давніх 
уявленнях символізує жрецтво, 
червоний - воїнство, що, до речі, й 

відбиває державний прапор суча
сної Польщі. Жовтий колір пов'я
зується з селянством. 

"Велесова книга" дозволяє су
дити, що руси й венеди спорідне
ні мовно й етнічно. Йордан (VI 
ст.) мовить, що у венедів, склави
пів та антів спільне походження, 
хоча вони в нього - три окремі 

народи. Що, втім, ажніяк не озна
чає, що вони етнічно різні. Вене
ди й руси справді мали відмінно
сті, але скорше соціального й ре
лігійного плану, через що вони й 
розділилися - про це також мо
вить "Велесова книга" на дощеч
ці 18-А: "Так було і в іні часи, ко
ли руси йшли з венедами, і ті 
захотіли забрати богів своїх до 
моря і там угніздитися". Про ці ж 
події повідомляє і дощечка 36-А: 
"Мовили Матері своїй, що будемо 
боронити землю нашу краще ве
недів, які пішли на захід сонця і 
там перед ворогами землю упо

рядковують, хибну віру взяли, 
тримаються її". Що знову під-
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тверджує: між русами й венедами 
існувала не етнічна, а суто ідеоло
гічна, релігійна відмінність, що 
руси представляли воїнський 
стан, а венеди - жрецький. Це 
підтверджують і слова "Велесової 
книги", що тільки венеди мали 
право судити русів: "А старі отці 
венедеького роду йшли судити 
родичів біля Перунового дерева" 
(7-А). Все це засвідчує спорідне
ність венедів і русів. Як і те, що 
венеди мають стосунок до жер

ців-волхвів, бо саме вони висту
пали суддями. Очевидно, що й 
польське означення італійців -
влохи, споріднене з волхв, якраз і 
відбиває історичний зв'язок при
балтійських венедів та італійсь
ких венетів. Слов'яни-венеди 
виявляють спорідненість і з лі
дійцями-іллірійцями. А венеди
венети й іллірійці - прямі родичі 
слов'ян, про що недвозначно ка
же та ж "Велесова книга", вони 
не раз приходили їм на допомогу. 
А тепер звернемо погляд до Індії. 

"Махабгарата" мовить, що під час 
жертвоприносив царя Джанаки 
(батько Сіти - героїні "Рамаяни" 
й дружини царевича Рами, взірець 
відданості й подружньої вірності в 
індійців) у мудрості й красномов
стві змагалися вчений брахман 
(жрець) Аштавакра й Вандін -
придворний співець. Ім' я Вандін 
містить санскритську дієслівну ос
нову vand "славити, хвалити, вели
чати" (СРС, 564) й суфікс іп, влас
тивий як українським (Батурин, 
Чигирин, Малин, Пирятин, Козя-
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тин, Снятин, Лдутин), так і поль
ським назвам (воєводства Віс";упін, 

tарволін, tловнін, Кротошин, Оль
штин, Польчин, Шишин, Біль
чин), який означає володіння або 
наділеність чимось. Тож Вандін оз
начає "Славитель, Величальник". 
Є низка термінів з основою vand, 
серед них синоніми вандана-вара, 
вандана-.мала, вандана-.малі";а, 
досл. "славильний, величальний 
вінок", на означення гірлянд чи 
жмутів зеленого листя, якими за
клечують браму, ворота або двері з 
нагоди свята, врочистої події чи 
вшанування почесного гостя. 3 ці
єю основою є низка індійських чо
ловічих і жіночих імен: Ванда";а, 
Вандана "Величальник, Хваліль
ник, Славитель", Вандару "Хвалін
ня, Славлення, Величання", Ван
датха "Хвалимий, Славлений" то
що (HN, 469). 

Індійські пурани знають річку 
Вандана, назва якої означає "Слав
на, Славлена", іншими словами, 
Славута. Чим підтверджується 
типологія річкових назв із значен
ням "Славна, Славлена, Славут
на". Це підтверджують українські 
річки Славець, Славець Вели";ий, 
Славин";а, Слав";а, Славсь";а, Сла
вута, Славчи";, Словечна, Слов'ян
";а (2), Слов'янець (СГУ, 509-510). 
Причому назви Славець, Славець 
Вели";ий і Славчи"; пов'язані з за-

• ". • u " 
гадковою 1 напрочуд шдшською 

назвою Міхидра - її має притока 
Серету в басейні Дунаю. Там і село 
Міхидра, варіант назви якого -
Міхиндра. Що перегукується з ін-
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дшськими іменами Махепдра 
(таhа "великий"+іпdrа "цар; Інд
ра") "Великий Цар, Великий Інд
ра" і Махіпдра "Цар землі, Індра 
землі". Пурани знають священну 
гору Махепдра, а Махі "Земля" в 
імені Махіпдра те саме, що і в ін
дійському воїнському імені Махі
па (ра "захисник"). Ім'я Махіпдра 
- значеннєвий двійник індійсь

кого воїнського імені Махіпа й ук
раїнського та польського прізви
ща Мазепа (ТРС, 166-176). Ін
дійське Махіпа має синоніми Ма
хіпала й Махіпала",а, де санскр. 
pala-palaka (хінді pal-palak) "за
хисник, воїн, цар" відбите в сло
в'янських іменах Яропол"' "Бик
воїн, Тур-захисник" і Святопол"' 
"Захисник світу", скіфських етно
німі, імені й назві- пали, Пала"' і 
Пала",ій (пізньоскіфська столиця 
в !\риму), слов'янських етнонімах 
поляпи й поля"'и - "воїни, захи
сники, оборонці" (ТРС, 167-168). 
Якщо були чоловічі слов'янські 

імена на Вапд-Вепд, то були і їхні 
жіночі варіанти, як те бачимо на 
слов' янських та індійських прикла
дах:ГориславіГорислава,Мирослав 
і Мирослава, Віслав і Віслава, Віш
равас і Вішрава. А якщо були імена 
Вепд і Вепдеслав, то були й жіночі 
імена на Вепд-Вапд. Це підтвер
джують індійські жіночі імена Вап
діпі"'а "Славна, Славетна", Вапді
та "Славлена, Хвалена", Вапдья 
"Гідна славлення, Достойна вели
чання" (HN, 469). До них цілком 
природно стає польське Вапда 
"Слава, Славна, Славлена, Гідна 
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прославляння, Достойна хвали". 
Таке тлумачення тим правомірні
ше, що своїх індійських двійників 
мають іще два польські жіночі іме
ні - Ядвіtа й Дапута. Перше ім'я 
споріднене з літописним етнонімом 
ятвяги на означення західнобал
тійського племені, тотожного ін
дійським ядавам, родоначальник 
яких- Яду, син царя-кшатрія Ял
ті й б рахманки Деваяні. Ім' я Яду 
відбилося в українських прізвищах 
Ядута-Єдута і Ядутеп",о-Єдутен
",о, назвах Ядути, Ядутин, Ятва, 
Ятвіж, Ятвяги, Ятвязь та ін. Від
биті вони й у поляків. 

Саме з ядавів походили .Крішна 
і його старший брат Баладева 
(Бальдев, Бальдей) "Могутній 
бог", "Білобог" - землеробське 
божество, атрибут і зброя якого -
рало, плуг, а ім'я відбите в україн
ців як прізвища Балодей, Волу
дей, Білдей, Бельдій, Більдій, Біль
дієн"'о тощо. Причому ім'я Бало
дей зафіксоване ще в ІІІ ст. у бос
порських паписах із Сінди"'и -
країни сіндів на берегах Боспору 
Юмерійського ( Нерченеької про
токи), відомої ще Геродотові 
(ІТУ, 106-125). Інші імена обох 
братів теж рясно відбиті в запо
розьких козаків і сучасних укра
їнців, як, до речі, і в поляків, пру
сів-борусів, латишів та литовців. 
Індійські ядави мають дві інші 
назви - данави й сатвати "пра
ведні" (санскр. sat й укр. суть то
тожні), дві інші назви мають і 
ятвяги - дайнова й судовити ( су
дова). Така потрійна відповід-
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ність, звісно ж, не випадкова. 
Звідси й місток до імені Данута, 
спорідненого з іменем ведійської 
богині первозданних вод Дану 
"Ріка, Потік", за якоюядавий от
римали свою другу назву - дана

ви "нащадки Дану". Іменем і 
функціями ведійська Дану тотож
на слов'янській Дані, теж пов'яза
ній із водною стихією. Імена обох 
цих первісних, матріархальних 
богинь і досі зберігають назви ук
раїнських річок - Дон, Донець, 
Дунай, Дністер, Дніпро. 

Отож етнонім вандали сходить 
до етноніма венди-венеди, який 
містить дієслівну основу vand 
"славити, хвалити, величати" і 

формація сталася значно пізніше і 
з українкою-полонянкою Настею 

Лісовською, яка увійшла в історію 
під іменем Ро.",солана, за тодіш
ньою назвою української людності 
- ро.",солани. 

Річкові назви на Слав-Слов є і в 
Україні, і в Польщі, як і назви на 
Бенд-Венед (Венеть, Вендичан.",а, 
Вандріча, Віндава). Тому й Вісла 
цілком правомірно могла назива
тися Вандала - "Венедська, 
Слов'янська (річка)". Або, вихо
дячи з первісного значення -
"Славна, Славлена, Звеличувана". 
Отож назва Вандала- семантич
ний двійник назви Вісла. 

означає слав'яни-слов'яни. Обид- 3. Вісла- Біла Вода 
ва етноніми - синоніми, значен
нєві двійники, вони несуть одна
кове значення - "славителі, 
сл а в' яни, величальники". А етно
нім вандали, виходячи з того ж 
санскриту, складають vand+la, 
він означає "належний до вене
дів, венедський", а що венеди -
слов'яни, то й "належний до 
слов'ян, слов'янський". Іншими 
словами, вандали - відгалужен
ня венедів-слов'ян. 
Щодо жіночого імені Ванда в 

цьому контексті, то воно ідеально 
стає сюди, означаючи "Слава, 
Хвала". Із суфіксом la, тобто Ван
дала, воно означатиме "Венедсь
ка, Венедка, З (племені) венедів", 
як, скажімо, індійське жіноче ім' я 
Ядаві, споріднене з польським 
Ядвіtа, означає "Ядавська, Я~авка, 
З (племені) ядавів". Подібна транс-
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У XV-XVII ст. Віслу називали 
й Біла Вода. Що й собі підкреслює 
високий статус річки, бо поняття 
білий, світлий, ясний у давніх 
уявленнях пов' язується з чисто
тою, праведністю, білий колір -
то колір святості, праведності, 
жрецтва. Тому прикметно, що наз
ва річки Стубла (stиb теж сходить 
до основи stи "славити, хвалити"), 
притоки Горині, колись мала наз
ву Білюга, а витік її - біля села 
Білаш.ів у Здолбунівському районі 
на Рівненщині. Річка Стугна, 
притока Дніпра на 1\иївщині, й 
собі фіксується як Біл.",а. Про річ
ку Стужицю на Закарпатті, де й 
однойменне село, документ св ід
чить: "Стужиця- село ... в долині 
річки Світлої" (СГУ, 537). Назви 
Стубла, Стугна, Стужиця, оче-
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видно, й зберігають первісне stи 
"славити, величати", яке з суфік
сом la стає stиla і яке бачимо в од
ній із давніх назв на означення Ві
ели - Vistиla. Воно значеннєво 
тотожне vandala й теж означає 
"славний, славлений, хвалений". 

Зрозуміло, що назва Стужиця 
утворена з первісного Стуга, з 
яким пов' язана й назва річки на 
Ниївщині, притоки Дніпра -
Стугпа, що має і варіанти Вестуг
па, Востугпа. Що дозволяє припу
стити: первісна форма назви Стуг
па -Ві-сту-гпа, вона структурно й 
значеннєво відповідає назві Ві-сту
ла. Причому як Вісла-Вістула у 
певний період означувалася Біла 
Вода, так і Стугпа-Вістугпа ко
лись називалася Біл",а. Щодо Стуг
ни зафіксована й форма Стуга - у 
ній наявні елементи stи+ga. І в наз
вах деяких індійських річок наявне 
ga, наприклад, Gan-ga й Apa-ga -
інша назва священної ГанІ'и. 
Остання назва цікава тим, що ря
сно відбита в слов'янському світі. В 
Україні це Ana"'a в басейні Сейму, 
Ano"'a в !\риму (тут і гора Ony",), 
Ona"'a в басейні Дністра, Опішня -
річка й село на Полтавщині, Опіч
па-Опачпа в басейні Південного 
Бугу, а в Польщі Опочис"'а - ко
шалінське воєводство. Прикметно, 
що Кошала-назва давньої держа
ви в долині Г анІ'и, з якої походив 
Рама, герой "Рамаяни", яка вия
вляє багато спільного з українськи
ми (отже, й польськими) звичаями, 
обрядами й фольклором (ТРС, 258-
269). Матір Рами звали Каушалья 
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"Ношалійка", а жіноче ім' я Касса
лія (грецька передача) на теренах 
України засвідчує напис lV ст. до 
н.е. із Сіндики біля Нерченеької 
протоки у виразно індоарійському 
контексті (НБН, .М 972). У lV ст. до 
н.е. біля Меотиди (Азовське море) 
фіксується і жіноче ім' я Тіргатао 
(теж грецька передача), тотожне ін
дійському жіночому імені ДурГадеві 
"Дурrа-богиня" - його мала дру
жина сіндського царя Гекатея. А 
ім'я ДурГадеві вжиткове в Індії і ни
ні (ІТУ, 89-94). 

Anara розкладається на apa+ga, 
де ара "вода", aga- "текти, пли
нути, бігти". Тобто Anara означає 
"Текуча, Біжуча вода", іншими 
словами, "Ріка". А коли так, то не 
тільки Стуга-Стугпа, а й укра
їнська Ствига може мати компо
нент ga, і тоді вона розкладається 
на Стви+га, де значення га вже 
відоме, а Ств може споріднюва
тися зі stи-stav "славити, хвалити, 
величати". Якщо такий зв'язок 
справді існує, то назва Ствига оз
начає "Славновода, Добровода", 
"Славна, Добра річка". У такому 
разі Ствига-семантичний двій
ник української річки Супій, наз
ва якої означає "Славновода, 
Добровода". Хоча значення "слав
ний, добрий" у назві Супій ( санскр. 
sи+реуа, хінді sи+реу) передає 
префікс су, що надає основному 
слову (пій) вищу якість, якому 
відповідає санскр. реуа, реу "во
да", наявне в назві загальноскіф
ської релігійної святині - Екса.м
пей. 
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4. Вісиа й Ворсиа 

Обидві ці назви, як бачимо, мі
стять С/'і,Ла, тобто в них щонаймен
ше спільні другі компоненти. Це 
сиа споріднене зі си і сл в етно

німах С/'і,Лавини-слов 'яни й с1ил у 
самоназві скіфів - С/'і,олоти, тим 
більше що для назви Ворсиа за
свідчена й форма Ворос.",ол. Якщо 
С/'і,Л-сл сходить до дієслова слави
ти, то С/'і,О.Іt-С/'і,Ла-си-сл несе зна

чення славний. Лишається з'яс
увати, що ж означає Вор-Вора у 
назві Ворсиа-Ворос.",ол. 

Ворскла належить до водозбору 
Дніпра, тому привертає увагу, що 
на означення Дніпра, який має 
народно-пісенні назви Славута, 
Славутич і Славутич, засвідчені 
три давні однокорінні назви -
Вар, Варо.м і Барух (СГУ, 173). Де 
Вар і може відповідати Вор у наз
ві Ворсиа. Перші дві назви за
свідчені в VI ст., причому Йордан 
щодо назви Вар зазначає, що вона 
- гуннська. Барух засвідчене в 
творі 1\остянтина Багрянородного 
"Про управління імперією" (Х ст.), 
де автор і собі зазначає, що назва 
ця печенізька. А що печеніги й 
половці, за найновішими даними, 
мовно й етнічно тяжіють до індоа
рійських племен ( ІТУ, 57-71), то 
правомірно буде залучити ін
дійський мовний матеріал, аби 
з'ясувати значення Вар. У сан
скриті vara (хінді var) -"самець, 
бик, чоловік, жених" (СРС, 565). 
Отож назва Вар на означення 
Дніпра означає "Самець, Бик". Та 
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чи правомірне таке означення 
щодо Дніпра? 

Цілком, і це підтверджують фак
ти ще І тис. до н.е. Дніпро у Геродо
та - Бористен, а це - грецька пе
редача аборигенної назви, яка в 
оригіналі звучала трохи інакше. 
Бористеп розкладається на Бо
рис+тен, де Борис - грецька пере
дача індійського vrish, vris (іран. 
rus) "бик, тур", збережене в імені 
слов'янського "скотьєго" бога -
Влес; йому функціями й іменем то
тожний Вріш "Бик" - індійський 
"скотій" бог Шіва-Рудра (слов. 
Род), зображуваний із тризубцем. А 
тен - індоіранське dапи, dап "по
тік, ріка", архаїчне вже в "Ріrведі" 
й відбите в іменах ведійської та 
слов'янської богинь первозданних 
вод Дану і Дана, польському жіно
чому імені Данута й гідронімах 
Дон, Донець, Дунай, Дністер, Дніпро 
(ІТУ, 437). До речі, як Віслу нази
вали Бі.ла Вода, так і тюркська наз
ва Дніпра А/'і,-су "Біла Вода". Втім, 
це, очевидно, тюркська інтерпрета
ція індоіранського у.",шан-ухшан
у.",сан "бик" (англ. ох). 

Отож Бористеп означає Би.",-рі
.",а, що цілком у руслі рясної "ту
рово-бичачої" гідронімії, топоні
мії та етнонімії на теренах Давньої 
України і самої назви у.",раїна -
"1\раїна Бика-Тура" (ІТУ, 21-28). 
Бористеп - семантичний двійник 
сучасної назви Дніпро "Ріка-Бик" 
(dап "ріка"+ареr "самець, бик", 
споріднене з вепр). Семантичним 
двійником назви Бористеп є і Гі
паніс: цією назвою античні автори 
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означують і Південний Буг, і Ну
бань. Ку в назві Кубань відповідає 
індоіран. go, gu "бик", а бань -
санскр. рапі "вода, ріка". Сан
скритська форма назви Гіпаніс -
Gорапі, Gирапі, до неї найближче 
стоїть назва Кубань. Тож Півден
ний Буг колись звався Сирапі-Ку
бань "Бик-ріка". 

Семантичний двійник назв Бо
ристен та Дніпро і назва Дністер, 
первісно daпи+иstra, де індоіран. 
иshtra, иstra "бик, віл" наявне в 
імені Заратуштра (Zarat+иshtra 
"Мудрий віл"). Первісні форми 
назви Дністер - Daпиshtra, Da
пиstra, Daпиstr "Ріка-Бик" (ІТУ, 
429-433). Назва загальноскіфсь
кої релігійної святині Еr;,сампей, 
про яку пише Геродот, теж озна
чає Биr;,-ріr;,а. Тут Еr;,сам - грець
ка передача індоіран. уr;,шан-уr;,
сан, ухшан-ухсан "бик", відбите в 
назвах Оr;,сфорд "Брід Бика" (пор. 
Боспор "Переправа Бика") та Оr;,с
Вахш "Бик" -давня назва Аму
Дар'ї, якій ще зовсім недавно 
приносили в пожертву биків 
(ТРС, 131-141). А про пей уже мо
вилося. 

Назвою Бористен означувалась і 
давня Ольвія. Але топонім Бори
стен творився дещо інакше, аніж 
гідронім Бористен. В основі його те 
ж vrish "бик", але тен - грецька 
передача не daпu, dап, dоп "ріка", а 
індоіранського sthaп, staп "місце, 
місцевість, край, країна", яке має і 
форму дан. Наприклад, іран. тау
dап "місце, де збираються"- май
дан, площа, jатаdап "місце, куди 
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збирають, складають" - чемодан, 
валіза, guldaп "місце для квітів" -
ваза, siyohdaп "місце для чорнила" 
- чорнильниця тощо. Тож гідронім 
Бористен означає Биr;,-ріr;,а, а топо
нім Бористен - Місто Биr;,а, Би
r;,ів- Турів. В Україні безліч "воло
вих", "бичачих" і "турових" назв, а 
в Польщі, зокрема, маємо Бичево й 
Волув - вроцлавські воєводства, 
Воловіце - краківське воєводство 
(PS, 597, 607), Воловно - колись 
Віндіr;,а, (дансьr;, і (диня. Та й назва 
польської столиці - Варшава сто
їть у цьому ряду. Але про це - в на
ступній статті. 

Назва Ворсr;,ла може означати і 
"Бикославна", і "Водославна", ос
кільки в давніх уявленнях понят
тя биr;, і вода, вода і достатоrо, до
статоr;, і цар, цар і биrо-тур невід
дільні. Небесний Бик уособлював 
дощ, чоловічі води, що запліднює 
Норову-Землю. Недарма "скотій" 
бог Влес-Велес стояв у 1\иєві на 
березі Почайни, а не біля "двору 
теремного", як інші божества. А 
поряд із "воловими" воєводствами 
у Польщі є і воєводствоДещно (від 
deszcz "дощ"; PS, 597). Тож відо
мий іще зі шкільної лави вірш про 
Ворсклу, що це "річка невеличка, 
тече здавна дуже славна не водою, 

а війною, де швед поліг головою", 
попри нібито заперечення, нас
правді вказує, що річка колись та
ки була славна саме водою. Що й 
відбив компонент сrола "славна". 
Той самий, що в назві Вісrода-Ві
сла й етнонімах сrоолоти-сrодави
ни-слов 'яни (ТРС, 58-65). 
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Тлумачення назви Bopci'Uta як 
"Водославна, Добровода" підтвер
джують українські річки Добра, 
Добра Вода, Добровода, Доброводr;,а, 
Добровідr;,а, а прикметники добрий 
і славний семантично близькі. Ці 
назви є, очевидно, українським пе
рекладом давніх, вже непрозорих і 
не зовсім зрозуміJІИХ назв, таких, 
скажімо, як ті ж Bopci'Uta чи Вісла, 
Супій, Сувид, Сувід, Сувод, Суводпя 
тощо. Це водночас і річкові назви з 
префіксом Су, тотожного Ві, який 
передає значення "добрий, слав
ний". Сюди ж, певно, долучається 
й річкаСубот у басейні Росі, варі
анти назви якої - Субод, Субодь, у 
яких здогадно можна вбачати й 
форму Суводь. Прикметно, що ця 
річка тече в Сквирському і Фастів
ському районах на Київщині, че
рез села Велиr;,ополовецьr;,е та Ма
лополовецьr;,е, а мові половців, як і 
індійських раджпутів, саме й вла
стива міна в-б. Що, до речі, відбите 
і в українських прізвищах. Так, 
раджпутсько-половецьке ім'я Bal
vir "Могутній, Славний Герой", що 
має і форму Balbir, у козаків і су
часних українців відбите в прізви
щах Валвір, Вальвір, Валбир, Вал
биренr;,о (ІТУ, 185-196). 

Цікаво, що й Стубла, притока 
Стиру (басейн Дніпра), бере поча-
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ток біля селаПоловціна Рівненщи
ні (СГУ, 537). А stubh, як зазнача
лося, одна з видових форм сан
скритеької дієслівної основи stu 
"славити, хвалити, величати". Оце 
stubh із суфіксом la, тобто stubhla, 
на слов'янському грунті й дало 
Стубла, яке означає те саме, що й 
stula в назві Vistula, тобто "Славна, 
Славлена". Із префіксом Vi назва 
мала б форму Віштубгла ( санскр. с 
після і та у стає ш), а слов'янську -
Вістубла. Тоді вона повністю від
повідала б назві Вісла - і струк
турно, і етимологічно. 

Фастів, Яготин, Сквира й при
леглі до них території свого часу 

належали українській шляхті по

ловецького походження, а Сквира 
навіть називалася Половеччина. 
Сама назва Фастів, певно, означає 
Славів, Хвалин, і сходить до осно
ви хваст "хвалити, славити" (пор. 
синоніми хвастун і хвальr;,о). Наз
ва rданьського воєводства Хва
щиано, певно, й споріднюється з 

назвою Фастів-Хвастів і означає 
Славно, Хвально. Село Славів є не
подалік Фастова-Хвастова, на 
Житомирщині. Де, до речі, й річка 
Висхла, назва якої і собі може бу
ти споріднена з Bicлa-Bici'Uta. 
Тим більше що вона - притока 

річки Вілr;,а. 

ХШІШСІІІПDВrІВВ 



ВАРШАВА: 3АfАДКОВА НАЗВА ПОЛЬСЬКОІ 
СТОЛИЦІ У CBITJII &АЛТО-УКРАІНСЬКО

ІНДОАРІИСЬКИХ ФАКТІВ 

Варшава (майже 2 млн. жите
лів) - столиця Польщі на річці 
Вісла (1047 км), адміністратив
ний центр Варшавського воєвод
ства. Перші поселення на терито
рії Варшави відносяться до Х ст., 
перша документальна згадка -
1265 р. 3 1343 р. - столиця Мазо
вецького князівства, з 1596- сто
лиця Польського королівства. У 
1795-1806 рр. підлягала Прусії 
(після розділу Польщі), після Ві
девеького конгресу - столиця ав

тономного Царства Польського в 
складі Російської імперії. 

Назва Варшава (латин. Varso
via) згадується в історичних доку
ментах з ХІІІ ст. Припускається, 
що колись це було невеличке село, 
першопоселенець якого звався 

Варш, за яким і отримало назву 
Варшева, де -ева - суфікс прис
війності, приналежності. Тобто 
Варшева - "Варшине (село)", 
"Належне Варші". Внаслідок ро
звитку мови у XV-XVI ст. назва 
прибрала сучасної форми - Вар
шава. 3а А.Брюкнером (SE, 603), 
Варшава постало з давнішого Вар
шева (XV-XVI ст.), народна назва 
Варсєпт'а (Warsiega); назва похо
дить від Варша (Warsza), чеське 
Wrsz (Wrszowce). Польський мо
вознавець Станіслав Роспонд вва
жає, що ім' я Варцислав, тотожне 
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Вроцислав (слов. Воротислав), 
знане на Мазовшу, утворене від 
спрощеного імені Варш: Варци
слав, звідки спершу постала фор
ма Варшеве, потім Варшаве "Село 
Варша", а тоді й сучасне Варшава 
(GH, 99). У такому разі виходить, 
що назва Варшава тотожна назві 
Вроцлав, оскільки саме з імені 
Варцислав-Вроцислав, за С.Рос
пондом, постало ім' я Варш. 

Але таке нехитре пояснення 
ажніяк не витлумачує назви Вар
шава. Воно просто звичний і най
легший хід, до якого досить часто 
вдаються, аби більш-менш достой
но вийти з лоскотливого станови
ща, коли годі переконливо по
яснити ту чи іншу назву. Втім, 
назва Варшава справді може по
ходити від особового імені Варш. 
Але тоді постає цілком природне 
запитання: а що ж тоді означає 
ім'я Варш? Наші предки дуже ре
тельно добирали собі імена й наз
ви, вони мали бути високостатус
ними й не могли сходити до буден
ного, першого-ліпшого слова. Во
ни творилися, як цілком слушно 
зазначає видатний польський мо
вознавець Александер Брюкнер, 
"згідно з первіснимя арійськими 
уявленнями". 

Нині накопичилося чимало но
вих теонімних, етнонімних, гідро-
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німних, топонімних і антропонім
них фактів, насамперед з укра
їнських теренів, аби поглянути на 
назву Варшава новим поглядом, 
під дещо незвичним, може, й нес
подіваним кутом. А якщо кон
кретніше - під кутом індоірансь
ких і балтійських даних. У Північ
ному Причорномор'ї з найдавні
ших часів засвідчене перебування 
індоіранських племен, які брали 
участь в етногенезі слов'янських і 
балтійських народів. Що дає під
стави ширше залучати до тлума

чення слов' янських реалій різно
манітний індійський та іранський 
матеріал, зокрема, й мовний. І 
з'ясування походження і значен
ня назви Варшава почнемо трохи 
здалеку, з фактів, які нібито стос
уються лише України й українців. 
Хоча насправді вони стосуються і 
Польщі та поляків. 
Отож пропонуємо підійти до 

витлумачення назви Варшава з ін
доарійською міркою. Підстава для 
цього - виняткова насиченість 
"варшавського" й сусідніх ареа
лів, насамперед українського, ін

доарійськими реаліями. 

1. Індійські ядави й 
літописні ятвяги 

"Рігведа" знає так звані "п'ять 
ведійських племен" або "п'ять ве
дійських народів" - яду, турва
шу, any, друх'ю і nypy, про які 
більш детально оповідає "Махаб
гарата" - велетенська давньоін-
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дійська епічна поема. Вона мі
стить оповідь про епонімів, тобто 
родоначальників цих п'яти пле
мен - братів Яду, Турвашу, Ану, 
Друх'ю і Пуру. Ось стисло ця ро
мантична й повчальна оповідь. 

У царя асурів (старших братів 
богів-девів) на ім'я Ерішапарван 
була донька Шар.міштха "Найсо
ромливіша", а його верховний 
жрець і найперший радник Шук
ра мав доньку Деваяні, що зроста
ла без матері, була вередливою і 
себелюбною. Якось після купання 
в лісовому озері між подругамн 
спалахнула сварка - царівна в 
поспіху вдягла не своє вбрання, і 
Деваяні те обурило. Шарміштха 
спересердя штовхнула її, та зато
чилася і впала в колодязь, на ща

стя, пересохлий і засипаний опа
лим листям. Перелякана царівна 
втекла додому, а Деваяні витягнув 
із колодязя Яяті, цар сусіднього 
царства, що полював неподалік і 
почув розпачливі крики дівчини. 
Обурений Шукра хотів залишити 
царство, але цар ублагав його зо
статися, пообіцявши як завгодно 
покарати доньку. Деваяні забажа
ла, аби царівна стала їй довічною 
служницею, і сама невдовзі вий

шла заміж за свого рятівника, ца
ря Яяті. А красуню-царівну, аби 
убезпечити себе від можливої су
перниці, оселила в лісових нетрях. 

Проте під час полювання Яяті ви
падково набрів на хижку, де Шар
міштха в самотині згаювала свої 

невеселі дні. Жонатий цар і юна 
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царівна покохали одне одного й 
потай стали зустрічатися. 

Час спливав, у Деванні від Ляті 
народилося двоє синів - Лду й 
'JУрвашу, а в Шарміштхи -троє: 
Ану, Друх'ю і Пуру. Та подвійне 
життя Ляті розкрилося, і тесть
жрець, на доччину вимогу, про

кляв молодого ще зятя на довічну 
старість. Сказавши втім, що той 
знову стане молодим, якщо кот

рийсь із п'ятьох його синів від
дасть йому свою молодість, а нато
мість візьме його старість. Лише 
Пуру, наймолодший син Шарміш
тхи, зважив на батькове прохання. 
Тисячу років Ляті втішався жит
тям, а тоді повернув синові моло

дість і посадовив його, найбільш 
відданого синівському обов'язку, 
на царський трон. 

Цей міф, що став темою для без
лічі художніх, мистецьких і му
зичних творів, має кілька цікавих 

моментів. По-перше, імена п'я
тьох синів царя Ляті від Деванні й 
Шарміштхи, як зазначалося, то
тожні назвам "п'яти ведійських 
племен". По-друге, Лду, старший 
син Деванні та Ляті, став родона
чальником так званих ядавів. По
третє, що найважливіше, індійські 
ядави тотожні ятвягам давньо
руських літописів. Бо як індійські 
ядави на своЄ означення мають 

іще дві назви - сатвати й дана

ви, так і ятвяги, яких відносять до 
західнобалтійських племен, і собі 
мають дві інші назви - судовити 
(судова) й дайнови. Звісно, що та-
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ка потрійна відповідність не може 
бути випадковою. А з іншого - і 
засвідчує, що ведійські племена, 
якщо вони справді колись виру

шали з Північного Причорно
мор'я до Індії, не всі полишили 
цей ареал, частина їх лишилась і 
взяла участь в етногенезі балтійсь
ких і слов' янських народів, серед 
них українського та польського. 

Отже, від законної дружини, 
брахманки Деванні цар Ляті мав 
двох синів- Лду й 'JУрвашу, а від 
таємної, незаконної, кшатрійки 
Шарміштхи - трьох: Ану, Друх'ю 

і Пуру. Таким чином, можна ска
зати, що двоє царевичів від Деван
ні мають змішане, брахмансько
кшатрійське походження, бо Де
ванні належала до жрецького ста
ну, вона - донька верховного 

жерця. А троє царевичів від Шар
міштхи - чисті кшатрії, бо батьки 

їхні з воїнського стану, їхній 
шлюб природніший, хоч і не було 
відбуто належних весільних обря
дів і ритуалів. Тоді як шлюб кшат
рія з брахманкою не схвалюють 
індійські приписи, хоча всі на
лежні весільні обряди й відбуто. 
Тобто п'ятеро братів - брати лише 
по батькові, а матері в них різні й 
належать до різних соціальних 

станів: Лду й 'JУрвашу по матері 
представляють брахманський стан, 
Ану, Друх'ю і Пуру- воїнський. 
Таке розмежування помітне і в 
"Рігведі": вона мовить, що племе
на яду й турвашу Індра "привів із 
далеких країв" Найправеднітим 
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серед 5 племен веди вважають 
плем'я пуру, яке найбільше шану
вало Індру і ведійські звичаї. 

Всі п'ятеро братів стали родона
чальниками: від Яду пішли ядави, 
відПуру- паурави, від Друх'ю
драухви, від Турвашу - таурави, 
від Ану - анави. Ядави, як згаду
валося, мають іще дві назви - са
твати й данави, як і ятвяги - су

довити (судова) й дайнов а. Ця 
потрійна відповідність не випад
кова, вона, як на нас, на епічно
міфологічному рівні підтверджує 
спорідненість ядавів та ятвягів. 

Ім' я Я ду із санскриту означає 
"Провидець, Провісник, Жрець, 
Чародій, Чаклун, Чарівник, 1\у
десник", воно має і форму Джаду, 
відбитій в укр. чудо, чудовий, чу
десний, чудний, зачудований. Відо
ме казкове чудо-юдо - не що інше 
як дві форми давнього і нині не 
зовсім зрозумілого слова. Тож 
ядави означає "жерці, кудесники, 
чародії, провидці". Таке ж значен
ня, певно, й літописного ятвяги. 
Це певною мірою пояснює, чому 
ятвяги й споріднені з ними племе

на найдовше опиралися прийнят
тю християнства і чому проти них 

здійснювали походи вже зхри

стиянізовані київські й галицько
волинські князі - ті ревно об
стоювали предкінську віру. Тоді в 
новому світлі постають українські 
назви Чудин, Чудель, Чуднів, Ку
дин, Ядути, Ядутин, Ятва, Ятвя
ги, Ятвіж і Ятвязь, прізвища Ку
дин, Кудтщ Кудинець, Кудинен"'о, 

Ядута-Єдута, Ядутен"'о-Єдутен
/'і,О. І подібні польські факти. 

Назви п'яти ведійських племен, 
тотожні іменам п'яти синів Я яті, 
мають надзвичайний перегук із 
назвами балтійських і слов' янсь
ких племен, які в літописні часи 
розташовувалися фактично по

ряд. Якщо ядави відповідають 
ятвягам, то з ними по сусідству 
жили туровці, яких можна спів
віднести з турвашу, а Турвашу
рідний брат Яду. Інше ведійське 
плем'я - друх 'ю співвідноситься 
зі слов'янськими дреговичами, 
дрегвою, у VI-XII ст. локалізова
них по Прип'яті й північніше Дні
провського Правобережжя. Літо
писи повідомляють про них лише 
те, що вони мали княжіння, а го

ловне їхнє місто - Туров, що в Х 
ст. землі дреговичів увійшли до 
Руської держави й стали основ
ною територією Туровеького й 
частково Полоцького князівств. 
Назву дреговичі традиційно пов'я
зують з дрегва "болото, трясови
на", що нібито відбиває характер 
Дреговицької землі. Тому прик
метно, як цар Яяті прокляв свого 
сина Друх'ю, коли той відмовився 
віддати йому свою молодість: "Ти 
зі своїм родом підеш у місця, де 
єдиним засобом пересування буде 
тобі човен або пліт. А сам ти будеш 
у своєму племені не царем, а лише 
ватажком". Ці слова дивовижно 
точно характеризують ареал, на 

якому застають дреговичів дав

ньоруські літописи. 
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Племені any можуть відповіда
ти апти, а племені пуру - поляпи 
й поля~>и. Санскр. пуру тотожне 
грецькому полі "багато", воно ще 
означає "всі, плем"я, народ". Пуру 
започаткував рід паурави, назва 
якого на слов'янському грунті 
прибирає форм паулави, пулави, 
пулови-полови, пуловичі-половичі, 

оскільки санскритське r на 
слов'янському й грецькому грунті 
часто відбивається як l: санскр. 
рита "повний" - пол. реlпу, рос. 
полпь~й, санскр. dirgha "довгий" -
пол. dlиgy, рос. долгий, санскр. 
vrik - пол. wilk, рос. вол~>, санскр. 
риr "місто" - грец. polis, укр. піль 
(Вишпіль, Вишпопіль, Терпопіль, 
Костопіль). У Польщі маємо Пу
лави, в Україні - річки Полова й 
Пул~>а на Чернігівщині, Пулавець 
і Полавиця на Івано-Франківщи
ні, Полов~>а на Хмельниччині (де й 
село Михирипці, а Михира - різ
новид імені Mimpa, іран. Міхр, 
слов. Мир, 3 річки Половиця (у 
Києві, на Сумщині й Дніпропе
тровщині; СГУ, 435). 
В індійському міфі Пуру проти

ставляється чотирьом своїм бра
там: він єдиний зважив на батько
ве прохання і віддав йому свою мо
лодість, він наймолодший, але от
римав царський трон, який тради
ційно мав посісти найстарший 

брат. Це цілком у руслі давньо
руських літописних фактів, де теж 
помітне протиставлення полян ін
шим слов' ян ським племенам, де з 
усіх східнослов'янських племен 

саме поляпи-руси мають ореол пра

ведності й чеснотливості. На про
тивагу, скажімо, древлянам чи сі
верянам, полянам властива мирна 

й лагідна вдача, шанування бать
ків, вони мають шлюбний звичай, 
а не викрадають собі дружин на 
"бісівських ігрищах" тощо. 

Епічний переказ про царя Яяті 
та п'ятьох його синів можна 
сприйняти як підтвердження на 
міфологічному рівні балто
слов' янеької єдності, про яку досі 
не вщухають дискусії. Справді-бо, 
матері у п'ятьох братів різні, але 
батько - спільний, причому кшат
рій, з воїнського стану. Матері ж 
належать до різних соціальних 
верств: Деваяні, мати Яду й 'JУрва
шу, брахманка, зі жрецького ста
ну, а Шарміштха, мати Ану, Дру
х'ю та Пуру, як і Яяті, з воїнсько
го стану. Соціальний статус брак
манки Деваяні з одного боку ніби
то вищий, ніж у кшатрійки Шар
міштхи. А з іншого- шлюб брак
манки з кшатрієм, як у випадку з 
Деваяні та Яяті, індійські припи
си не схвалюють, він небажаний, 
найкраще, коли пошлюбники з 
одного стану. І навпаки, шлюб Ян
ті й Шарміштхи законніший, бо 
вони з одного стану, хоча обоє і не 

відбули належного весільного об
ряду, а побралися за взаємною 
згодою, за так званим шлюбом 
rапдгарвів (rапдгарви - небесні 
музики й співці). 
Тому виходить, що ведійські 

племена any, друх'ю і пуру -
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кшатрійські, вони належать до 
воїнського стану. А яду й турва
шу - напівбрахмани-напівкшат
рії, бо батько Лду й 'JУрвашу -
кшатрій, а мати - брахманка. 
Ведійські any, друх'ю і nypy ма
ють відповідники серед слов'ян
ських племен, а яду й турвашу 
серед балтійських. Іншими сло
вами, слов'янські племена - во
їнські, кшатрійські, а балтійські 
- напівкшатрійські -напівбрах
манські. Лду й 'JУрвашу - рідні 
брати, а ядави й турвашу - брат
ні племена. Тож і туровці та ятвя
ги, за міфом, братні племена. А 
апу, друх'ю і nypy, яким співвід
носні слов'янські апти, дреговичі 
й по.ляпи - теж братні племена, 
бо їхні батьки - кшатрії. Та вод
ночас усі вони по батькові - теж 
братні племена. 

2. Індійські сатвати й 
дапави, балтійські 
судовити й дайнови 

Ядави, як зазначалося, мають 
дві інші назви - сатвати й дапа

ви. Такі ж дві назви мають і літо
писні ятвяги - судовити (судова) 
й дайпави ( дайпава). Сатвати 
(sat+vata) з санскриту означає 
"справжні, істинні, посутні", тобто 
"праведні, чеснотливі" (санскр. sat 
= укр. суть). Що знову-таки під
тверджує брахманський, жрецький 
елемент у ядавів. 

Інша назва ятвягів - данави -
сходить до імені ведійської богині 
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первозданних вод Дапу, якій то
тожна слов'янська Дапа, теж 
пов' язана з водною стихією. Дану, 
ім'я якої означає "Ріка, Потік", 
вважається матір'ю асурів, які в 
критичні для себе миті щоразу хо
ваються у воді, вони- старші бра
ти богів-девів. Їхнє старшинство 
означає, що вони - первісні, пер
шопочаткові, матріархальні боги. 
Що й відбиває назва дапави "сини 
Дану". Наймогутнішим сином Да
ну є Врітра, який в українському 
фольклорі виступає як злий цар 
Ворот, Берет або Воротар. Битва 
з ним царя богів і ватажка небес
ного воїнства Індри складає ос
новний міф "Ріrведи", а перемога 
останнього символізує перемогу 
світла над темрявою, весни над зи

мою, настання Нового землеробсь
кого року. Пам'ять про цю косміч
ну битву зберігає український 
фольклор (особливо колядки, вес
нянки, щедрівки, казки, народні 
танці весняного циклу). Як, поза 
сумнівом, і польський. 

Імена ведійської Дану й укра
їнської Дани бачимо в назвах Доп, 
Допець, Дупай, Дпістер, Дпіпро, у 
польських та українських прізви
щах Дейпа, Дейпеtа, Дейпеl'і,а, Дей
пичепl'і,О, суто польському жіночо
му іменіДапута. Останнє тим пев
ніше, що в поляків засвідчені й ін
ші жіночі імена, які мають своїх 
індійських родичів - Ядвіtа й 
Вапда. Індійські жіночі імена 
Вапдіпіl'і,а, Вапдіта, Вапдья схо
дять до санскритеької дієслівної 
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основи vand "славити, хвалити, 
величати", з якою споріднений ет
нонім вепеди-вепети й назва укра
їнського козацького (воїнського) 
музичного інструменту - бапдура 
(первісно вапдура) "який проела
вляє", " (інструмент), яким слав
лять". А "Велесова книга" на до
щечці 8/2 прямо каже: "ми 
слов' яни, руси, які богам славу 
співають, і тако суть слов' яни то
му" (ВІ\, 38). За цією пам'яткою, 
етноніми вепеди й слов'япи вия
вляються семантичними двійни
ками, причому правильною фор
мою етноніма слов 'япи є слав 'япи. 
Ого ж жіноче ім' я Вапда означає 
"Слава, Славна, Славлена, Гідна 
хвали". Що ж до імені Ядвіrа, то 
воно безпосередньо пов'язане з 
ятвягами й означає ЯтвяжІ'іа, 
ЯтвяжаnІ'іа, як від Світязь -
Міцкевичева СвітезяпІ'іа. 
Цар Врішапарван, батько Шар

міштхи, матері Ану, Друх'ю та Пу
ру - асур і нащадок Дану - дапа
ва. Асури в індійській міфології -
старші брати богів-девів і їхні по
стійні супротивники. Називання 
нащадків ведійської Дану за її 
іменем, дапави - відлуння ма
тріархату. У "Махабгараті" героїв 
часто називають по матері, а ма
трилінійний, по матері, відлік спо
ріднення ведійські арії на час при

буття до Індії відчутно забули. В 
Україні й зараз, надто по селах, 
людину часто зовуть по матері, а 
не по батькові, в чому я не раз пе
реконувався на собі. 
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Показовий у цьому плані зви
чай, коли дівчина-кшатрійка сама 
вибирала собі чоловіка- так зва
на свая.мвара, яка в індійському 
епосі вже занепадає. В Україні ще 
у XVIII ст. засудженого до страти 
злочинця милували, якщо дівчина 
зголошувалася взяти його за .му

жа. А ще раніше, в XVII ст. фран
цуз Боплан пише у праці "Опис 
України", яка тривалий час була 
авторитетним джерелом з історії 

козацтва й звичаїв українців: 
"Тут, на відміну від звичаїв і тра
дицій інших народів, дівчина пер
шою сватається до парубка, якого 
собі вподобала. Їхній традиційний 
та незламний забобон майже зав
жди дівчині в цьому допомагає, та 

й вона більш певна успіху, ніж па
рубок, коли б наважився першим 
свататися до обраної дівчини ... 
батьки бояться накликати на себе 
гнів божий чи якесь інше лихо, 
прогнавши дівчину, бо вважають, 
що, так учинивши, навіки знесла
влять увесь її рід, який неодмінно 
їм за це помститься... Звичай, 
який я описав, водиться тільки 

між людьми рівного стану, бо в 
цьому краї усі селяни однаково 
заможні" (ОУ, 73-7 4). 

Сватання дівчини до хлопця 
вважають відгомоном матріарха
ту, воно існувало в різних народів, 

але за середньовіччя вже сприй
малося як небажана форма сва
тання. Виняток становили україн
ці. "Прийміть мене, мамо, я ваша 
невістка" такими словами ще 
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два столітгя тому українська дів
чина починала сватання, і їй ук

рай рідко відмовляли. 3 огляду на 
це побутунав і вираз узяти заміж, 
а не піти чи вийти заміж, як нині. 
Давня матріархальна родина за
лишила глибокий слід не тільки в 
традиціях українського й польсь
кого, а й усіх слов'янських та ін
ших індоєвропейських народів 
(СУЕ, 319-320). Саме на берегах 
Чорного й Азовського морів ан
тичні автори знають нойовничих 
амазонок і "жонокерованих" сар
матів. 

3. Інші балто-слов'яно
індійські паралелі 

3 ядавів-ятвягів походили Кріш
на "Чорний, Чорнобог" - пас
тушницьке й воїнське божество і 
його старший брат Баладева "Бі
лобог, Могутній бог" - землеро
бське божество, атрибут і зброя 
якого - рало, плуг. Ім' я Крішна 
відбите в латишів - його мав відо
мий дослідник латиських дайн 
(пісень) Кріш'ян, Барон, у Польщі 
є річка Кшна (з Крішна, Кірсна 
"Чорна"). "Велесова книга" знає 
божества Вишень і Кришень (Кріш
на- земне втілення, аватара Віш
ну), такі ж прізвища та ще Криш
неюю побутують у сучасних укра
їнців. Інше поширене ім' я Крішни 
- tопал, tопала "Пастух" (санскр. 
go+pala, досл. "Захисник корів-ху
доби") відбите в українських пріз
вищах Гупал, Гупало, Гупалов, Гу-
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палюк, Гупаленко, назвах Гупали 
(на Волині), Гупалів/'і,а й Гупалів

щипа. У Польщі маємо відоме озе
ро tопло, за яким і довколишня 
людність колись називалася tо
пляни. 

Дружину Крішни звали Ру/'і,мі
ні, а в литовців побутує прізвище 
Ру/'і,мане. Батька Рукміні звали 
Бгішма/'і,а, а це ім'я тотожне укра
їнському прізвищу Бушма/'і,а. 
Батько Деваяні жрець, брахман, а 
в литовців побутує прізвище 
Брахмане. На українському терені 
брахман як рахман відбите у фра
зеологізмах, фольклорі, прізви
щах, назвах і навіть святах (Рах
мансь/'і,ий Вели/'і,день). Село Рах
мани є на Волині. 

3 ядавів походив Шіні - могут
ній воїн, онук якого під час 18-ден
ної війни, описаної в "Махабгара
ті", правив бойовою колісницею 
Крішни. Шіні започаткував рід -
шайнави, а на Волині, де особливо 
могутній індоарійський пласт, є 
місцевість Шайно, побутує пріз
вище Шайн,ю/'і,. Сюди ж стає і пріз
вище відомого польського істори
ка- Карл Шайноха ( 1818-1868). 
Санскр. shiпi означає "ясний, 
світлий, розумний, мудрий" (пор. 
англ. shiпe "сяяти"), ім'я Шіні ма
ли епічні персонажі, серед них 

цар-ядава та син царя Сумітри. 
Надзвичайно популярне в індій
ців ім' я Сумітра мав, зокрема, 
цар сувірів (назва споріднена з 
етнонімом сівери, сіверяни), а суві
ри - інша назва сіндів, яких знає 
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не лише Індія, а й Давня Україна. 
Геродот пише про Сіндu-,.у біля 
Нерченеької протоки, пізніші ан
тичні автори знають Сіндсь-,.у С-,.і
фію в низів'ях Дніпра-Бористену. 
Етнонім сувіри містить те саме vir 
"богатир, герой", що і в українсь
ких прізвищах Балвір-Бальвір
Балбир-Балбирен-,.о, Банбир, Шал
биртощо. 

Прадідом Яду й Турвашу по ма
тері, тобто дідом Деваяні, був 
легендарний мудрець-брахман 
Бгріtу, дружину якого звали Пу
лома. А вона - родоначальниця 
пауло.мів, відгалуження данавів
ядавів. На Волині є озеро Пуль.мо 
(Пуле.мець, Пуле.мецьке), назву 
якого український балтист Анато
лій Непокупний пов'язує саме з 
ятвягами ( БСС, 144). Індійський 
міф розповідає про красуню-асур
ку Пулому, яка була заручена з ін
шим, але Бгріtу викрав її і привів 
до своєї відлюдницької лісової 
оселі. Звідти її, вже вагітну, нама
гався викрасти колишній жених, 
але невдало. І батька Пуломи, і її 
колишнього жениха звали одна

ково - Пуло.ман, обоє походили з 
асурів, тобто данавів. Цікаво, що 
родоначальником литовських 

князів вважається Пале.мон і що 
таке ім' я знають боспорські напи
си ще до нової ери. "Рігведа" зга
дує плем'я бгрігу серед 10 арійсь
ких і веарійських племен, які би
лися з царем-арієм Судасом і заз
нали поразки. В українців і нині 
побутує прізвище Судас (і похідне 
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- Сдасю-,.), яке для українців ціл
Іюм непрозоре, а індійці тлума
чать як "Щедрий (на пожертву), 
Щедродайний" (su+das). Видат
ний індійський мовознавець Суні
ті Нумар Чаттерджі ( 1890-1977), 
з ініціативи якого давньоукра
їнська епічна пам'ятка "Слово о 
полку Ігоревім" побачила світ мо
вами хінді й бенГальською, вва
жає, що ведійські бгрігу - це істо

ричні фрігійці (ИЯ, 51). А фрігій
ці, як і фракійці, троянці, лідійці, 
карійці, етруски - так звані іллі
рійсь-,.і народи, яких "Велесова 
книга" (ІХ ст.) вважає близькими 
родичами слов'ян і які в сутужні 
часи не раз приходили їм на допо
могу. 

Дружиною Індри була Шачі, 
яку, за міфом, Індра вирятував від 
злого батька-асура, і якого, до ре
чі, теж звали Пуло.ман. Індра 
одружився з нею - той же, влас

не, мотив, що й у випадку з Яяті та 
Деваяні. Індра - у "Рігведі" цар 
богів і ватажок небесного воїнства 
- має численні слов'янсько-бал
тійські паралелі. Індру і його 
сварГу-небо добре знає "Велесова 
книга", у слов'янському фолькло
рі звір /ндрu-,. прочищає "криниці 
джерельні", у чехів побутує пріз
вище Індра, а в латишів - жіноче 
ім'я Індра й прізвище Індране 
(письменниця Елза /ндране), а ін
ше ім' я дружини Індри - Індрані 
"Індрина". Як ім'я Шачі означає 
"Могутня", так і інше ім'я Індри
Ша-,.ра означає "Могутній", через 
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що привертають увагу місто 
Шацьп і Шацьпі озера на Волині. 
В основі цих імен і назв лежить ін
доіранська дієслівна основа шап
сап "могти, бути сильним, могут
нім", відбита в етнонімі шапи-сапи 
"скіфи", дослівно "могутні", укра
їнських назвах Сапа, Сапи, Сапо
виця (притока Росі), Спвира, Са
папата "Могутня фортеця" на 
Дністрі (у Костянтина Багряно
родного, Х ст.), прізвищах Сап, 
Сацьпо, Сацьпий, Сапович, Сапов
сьпий, Сапидоп тощо. 

4. Балтійські са.мби й Са.мба, 
син Крішни 

Польській історії відома Самбія 
- територія західнобалтійського 
племені са.мби, споріденого з ятвя
гами. У Крішни, що походив із 
ядавів, був син Са.мба, з яким 
пов' язаний цікавий давньоін
дійський міф, що має дещо неспо
діваний вихід на Україну й Поль
щу. Якось зі своїми приятелями
витівниками Самба вирішив по
кепкувати з уславлених мудреців, 

вбрався вагітною жінкою і пр~й
шов до них, мовляв, якщо ви такі 

мудрі, то скажіть, хто в мене наро

диться - хлопчик чи дівчинка. 
Мудреці відповіли, що під жіно
чою одежею приховується Самба, 
а приведе він на світ залізного 
кия, який принесе погибель його 
родові - ядавам, як і всім тим, хто 

докотився до нечуваного блюзнір
ства - насміхатися з мудреців. 
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Пророцтво збулося, Самба захво
рів проказою і подався в Пенджаб, 
де постом і нечуваним подвиж
ництвом здобув ласку бога Сонця
Сур'ї, який і зцілив його від тяж
кої недуги. А вдячний Самба за це 
на березі ріки Чандрабгаги спору
див храм Сур'ї і запровадив по
клоніння йому. 

І в цьому міфі з "Махабгарати" 
чимало цікавого. Бо залізний кий, 
про який казали мудреці, у сан
скриті й буде samba ( СРС, 636). 
Водночас це і назва громової стр і
ли, перуна, ваджри - зброї Індри. 
Санскр. samba "кий, жезл, ски
петр" має синонім- danda, а "Ма
хабгарата" знає країни Дапдапа й 
Дапдадгара, якими правили царі 
Дапда й Дапдадгара. В той же час 
на Південному Бузі й Кубані ан
тичні джерела упродовж майже 
тисячоліття (з lV ст. до н.е.) зна
ють індоарійське плем'я дандарії 
( дапдадгарії), назва яких означає 
"жезлодержці, києдержці". Пто
лемей і Амміан Марцеллін у 11 й 
lV ст. на південному березі Кри
му, біля нинішнього Севастополя 
(давній Херсонес Таврійський, 
літописний Корсунь) знаютьДап
дапу - одне з трьох найбільших і 
квітучих міст Таврики. А в "Рама
яні", іншій епічній поемі Давньої 
Індії, злий асур Равап ("Ревун") 
викрав Сіту, дружину царевича 
Рами, зі священного лісу Дапдапа 
- обителі мудреців і святих від
людників. Тож балтійський етно
нім са.мби семантичний двій-
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ник індоарійського етноніма дан
ди-дандарії і слов' янських па
лян-полян й палJи>ів-поляІі:ів; для 
двох останніх цілком доречне й 
означення Іі:уяни-Іі:ияни. У зв' яз
ку з цим привертають увагу чис

ленні українські назви від kиj 
"кий": річки Куява на Івано
Франківщині, КуянівІі:а (КуянІі:а) 
на Сумщині, де й село КуянівІі:а, 3 
річки КиянІі:и (в Києві, біля Киє
ва й на Вінничині). І відомі поль
ські Куяви. 

Річка Чандрабгаrа в Пенджабі 
(у "Велесовій книзі" Пандеб), на 
березі якої Самба спорудив храм 
Сонцю-Сур'ї, має українську па
ралель. Назву її складають Чандра 
й Бгат'а (Бгаr), дві річки в Пен
джабі, де була записана "Рігведа" і 
де жили сінди-сувіри, упродовж 

тисячоліття снідчені й на теренах 
України. На Київщині є річка й 
село Шандра, а Бгат'а-Бгат' відпо
відає назві Буг - на Південному 
Бузі, колись Гіпанісі, жили індоа
рійські дандарії-Іі:иєдержці-Іі:уяни

".ияни. Ще одна пенджабська річ
ка, Шатадру "Стобіжна" теж має 
українського двійника - Стоход. 
Зазначимо, що в Пенджабі й до
нині є свої "козаки" (до 20 тис.), 
так звані ніханrи (з перської "кро
кодили"), які знають лише воїнсь
ку справу й носять жовто-блакит
не вбрання. 

Від samba в санскриті утворене 
й sambin "веслувальник, човняр" 
( СРС, 636). Що спонукає згадати 
літописця Нестора і його слова, ні-
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бито полянський князь Кий не міг 
бути перевізником, оскільки був 
князем. Але саме через свій кня
зівський статус Кий не тільки міг, 
а й мусив мати справу з човном, бо 
човен відігравав важливу роль в 

уявленнях, віруваннях і обрядах 
давніх слов' ян. В українців побу
тує прізвище Самбу". (письменник 
Ростислав Самбу".), імен із Са.мб 
чимало в боспорських написах, 
Костянтин Багрянородний (Х ст.) 
назвою Самбатас означує Київ, 
ім' я Самбатас мав батько антсь
кого князя Хільбудія, про якого в 
VI ст. пише Прокопій Несарійсь
кий (НР, 151). 3 чого виходить, що 
імена з Самб були властиві антам, 
а анти і входять до п'яти племен, 
яких "Велесова книга", давньоук
раїнська пам'ятка ІХ ст., означує 
збірним етнонімом Іі:равенці. До 
якого входять руси і боруси. 

5. Пруси і боруси 

Найближчі мовні й етнічні ро
дичі ятвягів-данавів-судовитів і 
самбів - пруси, а найбільш істо
рично відомі ареали перебування 
прусів - Мазовше й Гродненщи
на. На території Мазовша різні 
свідчення вказують на приналеж
ністьдопрусів того чи іншого ан
тропоніма. У цьому плані найбіль
ший інтерес викликає рід Прусів, 
західнобалтійське походження 
якого у дослідників сумнівів не 
викликає. Мазовше й Судавія
Ятвягія межували й мовби підко-
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вою охоплювали прусьІ\і землі з 
півдня і сходу (приблизно по лінії 
Вісла- Буг- Нарев-Свислоч- Ні
ман). Південну частину цього аре
алу займало Мазовше, східну -
Судва-Судавія. Центр етнічного 
ареалу судавів знаходився між 
МазурсьІ\ими озерами і Німаном. 
ПриІ\метно, що з судавами-ятвя
гами сусіднла та.!\ звана Чорна 
Русь (БСС, 112-113). У зв'яжу з 
чим привертають увагу "чорні" 
імена двох важливих для нашої 
розмови персонажів: Яду, родона
чальниІ\а ядавів-ятвягів, ЯІ\е може 
споріднюватися і з латис. jodas 
"чорний", і Крішна "Чорний", 
ЯІ\ИЙ сам походив з ядавів-ятвягів. 

"Велесова 1\нига" на дощечці 7 є 
містить дещо загадІ\ові, але приR

метні слова: "Дажбог нас народив 
од 1\орови Замунь, тому ми - !'іра
венці: сІ\іфи, анти, руси, боруси й 
сурожці" [ВІ\, 33, 38]. Корова За
мунь тут - Корова-Земля, бо в 
ірансьІ\их мовах zamin - це "зе
мля". А І'іравенці означає І'іоровичі, 
це, ЯІ\ на нас, давня форма етноні
ма, спорідненого з сучасним уІ'іра

їнці. Тож Rравенці ведуть родовід 
від Матері-Землі, уособленої в об
разі Норови-Замунь, Норови-Зе
млі. Вони - сини Норови-Землі, 
І'іОров 'яни-земляни, а батько їх -
Дажбог-Небо, уособлюване в по
добі бика, тура. Тому І'іравенці - й 
бичичі, туричі. І санскрит~.;ьке go, 
gu, gаи, наявне в слові бугай, і 

польське діалектне karv, са~е й 
відбите в етнонімі І'іравенці, озна-
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чають і "корова", і "би.!\". А ще
"земля" (пор. грецьке geo "зе
мля"). Що сходить до тих незгли
бимо давніх часів, коли в людській 
свідомості центром світобудови 
була Земля - Мати, Богиня, Году
вальниця, Захисниця, Покрова. 
Як бачимо, п'ять племен задіяні 

і в "Ріrведі", і у "Велесовій книзі", 
у ЯІ\ій засвідчено низку суто ін
дійських реалій, серед них ашва
медга - царський обряд жертво
припосин білого коня, сварrа й 
тривіди. Останнє особливо пока
зове, бо засвідчує, що мова йде про 
надзвичайно давні часи, коли ве
дійські арії знали лише три веди 
(triveda), а четверта ("Атхарваве
да") долучилася значно пізніше, 
від чого постав і термін чатурведа 

"чотири веди". Для нас украй іс
тотно, що серед 5 племен, охопле
них назвою І'іравенці, значаться й 
боруси, яких є всі підстави ото
тожнити з прусами. УRраїнсьІ\а 
лексикографія Х VII ст. термін 
ПрусІ'іая земля пояснює як "Pru
sia, Borussia", а Пруса/'і - "Prus
sus, Borussus, Pruthen(us)". Тобто 
Прусія - це Борусія, а пруси-бору
си - західнобалтійсьІ\е плем'я. 
У цьому плані цікаві думІ\И 

польських дослідників про етимо
логії етноніма пруси. Н.Римут при
пускає його походження від зни
клого prиs "кінь", а Я. Белятович і 
собі схильний вважати, що най
давніші назви Prиsy в Моравії по
ходять не від балтійського етноні-

. ' " . " ма, а вщ слов янського prиs юнь . 
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Їхні міркування до певної міри 
слушні, але їх треба дещо уточни
ти: слово prиs не зникло, воно ли

ше фонетично видозмінилося і мо
же означати не тільки "кінь", а й 
"самець, бик, віл". 

І це підтверджує санскрит. 
Санскр. vrish, яке має відповідники 
в сучасних балтійських мовах, оз
начає не тільки "бик", а й "самець", 
через що санскр. vrishan не тільки 
"бик-плідник, бугай", а й "жере
бець", vrishak не тільки "бичок", а й 
"лошак", vrishni не тільки "мужній, 
ярий", а й "баран, цап". Саме з вріш 
споріднені етноніми руси, русичі, 
русини, руснаки й назви Русь, Рось, 
Росава, Русава й Росма, щодо якої, 
до речі, зафіксована й назва Са
мець. Роська - притока Росі, в гир
лі якої було літописне місто Родень, 
назву якого пов' язують із Родом, 
тотожним ведійському Рудрі - у 
ведах "рудим биком" і "рудим ве
пром небес". Поряд із літописним 
Роднем розташований Канів із його 
Дівич-горою. А в Польщі Каневів 
добрий десяток, як і "дівиних" та 
"дівочих" назв. 
У санскриті vrisha (хі нді vrish) 

- загальне означення самця, бу
гая, бика-плідпика і дослівно озна
чає "зрошувач, запліднювач". Воно 
сходить до дієслівної основи vrish 
"бризкати, зволожувати, зрошува
ти, дощити, запліднювати", з якою 
споріднені укр. роса, росити, заро
шений, зрошення, зрошувати (що
до назви Рось зафіксовані й Рьш, 
Рша) Початкове в може відпадати і 
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в індійських ( врішабга і рішабга 
"бик"), і в слов'янських (врожай і 
рожай, Владислав і Ладислав, Вла
ди.мир і Лади.мир) мовах. 
Оrож ми вбачаємо в етнонімі бо

руси компоненти бо+руси, де бо -
різновид слова буй "бик" (лат. bos 
"бик"), а рус - споріднене з інд. 
vrish та іран. rиs "бик", наприк
лад, в іранському імені Rиstam, 
семантичного двійника індійсько
го імені Gotaт, дослівне значення 
яких "Найбичіший", тобто "Най
яріший, Найбуйніший". Інакше 
"Ярий Бик" або "Могутній Герой, 
Славний Богатир, Непереверше
ний Воїн", оскільки порівняння 
мужнього, доблесного воїна з би
ком-туром звичне для епосів ба
гатьох народів, серед них і укра
їнського та польського. 
У такому разі слово борус має 

компоненти бо+рус, і обидва вони 
означають "бик", тобто бо-рус -
би~~:+би~~:. Це не повинно дивувати, 
бо таке явище властиве різним ін
доєвропейським мовам: буй-тур і 
яр-тур, буй+віл і воло+буй (пріз
вища Волобуй, Волобуєв, Воло
буєнт.о) у слов' ян, памірське dy
rиksh (dyr"тyp"+иksh "бик"), сан
скритське go, gu, gаи "бик" +vrish 
"бик", з чого, можливо, й польське 
й українське прізвище Гавриш. 
Таке подвоєння слів-синонімів 
уточнювало і посилювало загаль
не значення складного слова, що 

могло передаватися і з допомогою 
префіксів, суфіксів, прикметни
ків, інших граматично-лексичних 
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засобів. Тому боруси не просто би
чичі, туричі, а .могутньобичичі, 
.могутньотуричі. У такому разі ет
нонім боруси стає в один ряд з ет
нонімами с".іфи, руси, анти, су
рожці, що їх "Велесова книга" су

купно означує як ".равенці, тобто 
".оровичі, бичичі, туричі. 

Таким чином, маємо 5 ведійсь
ких, 5 епічно-індійських і 5 дав
ньоукраїнських племен. Якщо по
рівняти всі три списки, то впадає в 
око подібність назв ану й анти, 
турвашу й туровці, яду і ятвяги, 
др ух 'ю і дрегва (дреговичі), бо руси 
й пруси, пуру й поляни-руси. Дав
ньоукраїнська пам' ятка ці п'ять 
племен означує збірним етноні
мом ".равенці, який включає і 
слов'янські, і балтійські племена, 
що знову-таки промовляє за бал
то-слов'янську етнічну спорідне
ність. Кравенці означає ".оровичі, 
бичичі, туричі. А індійський епос 
п'ять ведійських племен означує 
збірним етнонімом ".аурави. І він, 
очевидно, має те саме значення, 

що й етнонім ".равенці. 

6. Три семанmчні поля 
основи vrish-varsh 
"кропити, дощити, 
зрошувати" 

Численні індоарійсько-укра

їнсько-польські сходження саме в 
цьому ареалі дають підстави смі
ливо залучати індійський мовний 
матеріал для пояснення назви 
Варшава. А вона, як на нас, і спо-
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ріднена з санскр. vrisha, хінді 
vrish "самець, бик, бугай", наяв
ним і в балтійських мовах (латис. 
virsпis "бик"). Воно відбите в імені 
слов' янського божества Влес-Ве
лес, назві Бористен (vrish+daпи 
"ріка") на означення Дніпра, чи
сленних назвах на Рос і Рус. Ім'я 
Вріша-Вріш "Бик, Самець" мали 
Індра (у "Ріrведі"), Вішну й Нріш
на (в епосі), імена яких відбиті в 
Україні та Польщі. Вріша наявне 
в імені Ерішапарван - батька 
Шарміштхи, матері Ану, Друх'ю 
та Пуру й дружини царя Яяті. Та й 
ім'я Яяті може означати "Бик" 
(пор. лит.jаиtіs "бик"). 
Але санскритська дієслівна ос

нова vrish-varsh має три основні 
значеннєві поля. 

6.1. Вріша, Вріш "Самець, 
Бик, Бугай". Ім' я Шіви і його їз
дової тварини, білого (сивого) би
ка, а також Індри, Вішну, 1\рішни, 

Сур'ї-Сонця й Нарни - могутньо
го воїна, дошлюбного сина Пріт
хи-1\унті від Сонця-Сур'ї. Його 
мали також двоє синів Нрішни й 
онук Нарни. Вріш і назва знаку зо
діака Телець (Таиrиs), під яким 
давні астрогеографічні карти й 
розміщують Давню Україну - ко
лишню Скіфію. Вріш-бик у давніх 
уявленнях уособлює моральність, 
праведність, геройство, силу, сна
гу, а в еротичних трактатах озна

чує одну з 4-х категорій чоловіків і 
самого бога кохання Наму (пор. 
грец. Ерос, Ерот "Бик"). Вріша-
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Вріш входить у численні дво
основні імена, причому найбільше 
їх стосується саме Шіви, "скотьє
го" бога в індійській міфології, ат
рибут і зброя якого - тризубець, 
як і в грецького Посейдона. Шіва

Вріш функціями й іменем тотож
ний слов'янському "скотьєму" бо
гу Влесу-Велесу, який входив у 
язичницький пантеон великого ки

ївського князя Володимира (Х ст.) 
і ім' я якого відбите в українських 
прізвищах (Шівапеп".о, Рудри
меп".о, Велеси".) і назвах (Русава, 
Рудава, Велесичі, Родепь), як і в 
польських. 

При допомозі різних суфіксів 
від vrish утворено низку термінів, 
які означують самців різних тва

рин: vrisha-daтsha, vrisha-daт
shaka, vrisha-lochan "кіт", vrishan, 
vrishala, vrishabha "жеребець", 
vrisha-kapi "мавпа-самець", vri
sha-rava "тварина-самець", vrish
ni "баран, цап", vrishin "павич". 
Зважаючи, що санскритське r (і не 
тільки початкове) на слов' янська
му грунті часто-густо стає l, цей 
перелік доповнюється суто сло
в'янськими прикладами: лоша-ло
ша".-лошиця (рос. лошадь), лось, 
лис-лисиця тощо. Є і приклади, 
коли початкове r у слов' янських 
мовах зберігається: рись, риса,. 
"кінь" (санскр. vrishak),pyc "бик", 
яке бачимо в українському пріз
вищі Білорус "Біловіл" ( = Біло
"'УР. Білогур, Білоус) та ірансько
му імені Рустам (інд. Врішот
там) "Найбичіший", етнонімі ру-
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си-русь, назвах Русь, Рось, Росава, 
Рось".а, яка, до речі, має назву Са
мець. Назва Русь - семантичний 
двійник назви у".раїна, а назва 
руси-русь - назви у".раїнці. Тобто 
словосполучення У1<>раїна-Русь 
різними лексичними засобами пе
редає однакове значення - "І\ра
їна Бика-Тура", "Країна бичичів
туричів". 

Є і приклад, коли санскр. vrish 
"бик" на слов'янському грунті 
зберігає початкове v, але r стає l; 
втім, таке явище властиве й ін
дійським мовам: ім' я Врішала/<іша 
(vrishala "кінь"+аkshа "око") 
"Конеокий" мав онук царя Рома
пади, інакше Ломапади. Ім'я Ро
маша має і форму Ломаша, Рахі
та - Лохіта, Рохіташва - Лохі
ташва, а терміни раджа "цар" і 
пара "чоловік, муж" мають форми 
ладжа і пала. У нас це явище ілю
струє ім'я слов'янського божества 
- Влес (Велес, Волос - при пов
ноголоссі) на означення "скотьє
го" бога, який по прийнятті хри
стиянства став святим Власієм, 
Власом, Уласом, покровителем ху
доби. Vrisha, Vrish "Бик" майже 
без змін відбите у грецькій переда
чі назви Бористеп на означення 
Дніпра у Геродота, первісна фор
ма якої - Vrish-danи "Бик-ріка". 
Де danи "ріка, потік", реліктове 
вже у ведах, споріднене з ведійсь
кою богинею первозданних вод і 
матір'ю асурів-першобогів Дану й 
слов'янською фольклорною Да
ною - вони й відбиті в польсько-
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му жіночому імені Данута та ук
раїнських назвах Дон, Донець, Ду
най, Дністер, Дніпро. Обидві боги
ні пов' язані з водною стихією, 
пернісними водами, з яких, за мі

фами, творився впорядкований, 
організований, налагоджений, 
праведний світ. Це уявлення най
давніших часів, ще епохи матріар

хату. 

Із vrisha-vrish "бик" є важли
вий термінів vrishotsarga (vrisha+ 
ut+sarga) - обряд "відпускання 
бика", що входить у поховальний 
ритуал і здійснюється на одинад
цятий день після похорону. Цього 
дня бика й телицю обмивали, при
крашали й таврували знаками 
тризубця (символ Шіви) й диска
чакри (символ Вішну). На вухо 
бикові промовляли: "Четвероно
гий пан Дгарма - бик-вріша, я 
ревно вшановую його. Нехай він 
боронить мене". Здійснювали об
ряд їхнього весілля, поєднували їх 

шматком тканини й проказували: 
"Це найкращий з усіх чоловік да
ний мною. Ця найгарніша з усіх 
жінок телиця дана мною". Після 
цього бика й телицю відпускали 
на південь (сторона померлих), 

щоб небіжчик перестав бути пре
тою (духом, тінню померлого). Ри
туал завершувався пригощапням 

11 брахманів. 
Синонімом до вріша є врішабга 

"бик, самець, бугай", а також "мо
гутній, славний, видатний", "вата
жок, вождь, проводир, чільник". У 
санскриті vrishabha, як і vrisha, 
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означує самця будь-якої тварини 
або ватажка людей, воно стало 
іменем, яке мають міфологічні й 
епічні персонажі (серед них і цар
ядава). Є гора Ерішабга, так само 
називається і знак зодіака Телець. 
Ерішабга має і форму Рішабга, то
му є імена Рішабгадева, Рішабга
І'іеmу тощо (HN, 343). Від Рішабга 
твориться ім'я Аршабга із значен
ням "Рішабгин, Син Рішабги". 
Так само й значення "син Врішаб
ги- Бика" й "син Вріши- Бика" пе
редаються формами Еаршабга й 
Еарша. 

Найбільше імен на Еріш мають 
божества Шіва, Вішну, 1\рішна, 
Індра, Дурrа та їхнє найближче 
оточення. Всі вони відомі "Веле
совій книзі" й рясно відбиті на ук
раїнських і польських теренах. 
Якщо 1\арна, син 1\унті-Прітхи
Землі (тітки 1\рішни по батькові) 
й Сур'ї-Сонця, має імена Еріша, 
Ерішан, Ерішасена, Ерішат.ма

джа, то його сини мали імена Ері
шасенай ЕрішаІ'іеmу, а онук, як і 
його дід - Еріша. Сам 1\рішна, як 
і його двоє синів, теж має ім' я Ері
ша, а ще ЕрішабгеІ'ішана. Дружи
ну Васудеви, батька 1\рішни, зва
ли Ерішадева, а батька улюблени
ці 1\рішни, пастушки Радги, звав
ся Ерішабгану, де вріш "бик", а 
bhanu- "сонце", тож ім'я означає 
"Бик-Сонце, Сонцебик" (пор. єги
петські зображення сонця між ро
гами бика). 1\рішна- восьме вті
лення Вішну, який має імена Ері
ша, ЕрішаІ'іаnі, ЕрішанmаІ'іа, Ері-
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шапарва, Врішапарвап. ПредІ\а 
1\рішни звали Врішпі, назву Врі
шабгадрі має стародавня фортеця 
за 25 1\М від міста Мадураї з вели-
1\ИМ храмом 1\рішни у ньому. Асе
стру 1\рішни звати Субгадра, одне 
з імен його старшого брата - Ба
лабгадра. У 1\риму засвідчена річ-
1\а Бадра/'і,. 

Найбільше імен на Вріш у Шіви: 
Врішабгаrаті, Врішаr;,ету, Вріша
па, Врішапарва ( Ерішапарван), 
Махавріша, fовріша, foвpiшanr;,a, 
fоврішабгадгваджа, fоврішотта
.мавахапа тощо. Дружина Шіви 
має ім'я Врішадгваджа "БиІ\остяж
на", Індра - Врішап і Врішапарва, 
батьІ\о, а таІ\ож білий Rінь Індри -
Ерішанашва "Жеребець". Небесна 
резиденція Індри й богів на небі
сварзі- Врішабгаса "Обитель Врі
ши- БиІ\а". Назви Варшаrірі (giri 
"гора") й Варшапарвата (parvata 
"гора"), досл. "БиІ\-гора" - має 

гірський хребет, що нібито відділяє 
різні частини світу. А вже цілІ\ом 
реальна гірська система Тавр 
"Би І\" тягнеться від Північного 
Причорномор'я аж до Індії. 1\рим
сьІ\і гори в давнину називалися 
Таврсьr;,і або просто Тавр. 

6.2. Санскр. vrishпi, vrishniy 
"бичий, ярий, буйний, мужній, 
доблесний, могутній", а також 
"самець, бугай, жеребець, кнур, 
баран, цап" (СРС, 618). У сан
скритському слові Rінцеве -пі (має 
і форму -піу) те саме, що і в наве
дених уRраїнсьІ\их значеннях 
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vrishпi: буй-пий, .муж-пій, доблес
ний, .могут-ній. Цей суфікс, вла
стивий індійським і слов' ян ським 
мовам, творить прикметники від 

іменниRів. 
Ім' я Врішпі, винятково високо

статусне, мають верховні ведійські 
й індуїстсьІ\і божества - Індра, 
Агні, Рудра-Шіва, Вішну й І\ріш
на. Його мав і предок 1\рішни, цар 
і родоначальник племені врішпі 

або врішпії. У 1\рішни є півтора 
десятІ\а імен, яІ\і відбивають його 
приналежність до цього предка, 
серед них і Варшпея "Врішнин, 
Нащадок Врішні". Врішнії жили 
в царстві й столиці 1\рішни Двара
r;,а, назва ЯІ\ОЇ споріднена з укр. 
дворець, а Дворці є на Волині, як і 
прізвище Двораr;,. 

Серед імен 1\рішни цього плану 
можна відзначити Врішпіт'арбга 
"Народжений у врішніїв" (garbha 
"живіт, черево", пор. укр. горб, па
горб і горбата "вагітна"), Врішпі
r;,улодваха "Прославлювач роду 
врішніїв" (kиla маємо в скіфських 
іменах Колаr;,сай, Cr;,oлonim, С1>і
лур і самоназві сr;,олоти), Врішпі

паті "ВладиІ\а врішніїв" (pati то
тожне латне. pats, рос. батя, укр. 
батмо), Врішніпунrава "Вріш
нійсьІ\ИЙ би І\, герой", Врішнісі.мха 
"Лев серед врішніїв", Ерішиїшар
дула "Врішнійський тигр", Вріш

пісатта.ма "Найкращий з вріш
ніїв", Врішнішрештха "Найслав
ніший врішній", Врішніварепья 
"Найдоблесніший врішній". Анд
гаІ\а, брат Врішні, родоначальник 
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андга1>ів, теж предок Нрішни, що 
й собі відбите в його іменах: Вріш
ньяндга1>аnаті "Владика врішніїв 
та андгаків", Андга1>аврішнінатха 
"Цар андгаків і врішніїв", Вріш
ньяндга1>отта.ма "Найкращий се

ред врішніїв-андгаків". 
Ім' я Врішні тлумачиться як 

"Ярий, Буйний, Мужній (як бик)", 
а етнонім врішні- "ярі, мужні (як 
бики-тури)". Значення бичич, ту
рич у санскриті може передавати 
іменник vrish "бик" +in - суфікс 
присвійності, приналежності, на
діленості чимось. Оскільки почат
кове в може ставати б, тому від врі

шін можлива й форма брішін, з чо
го на слов'янському грунті цілком 
могло постати борусин і прусин. 

Індійські ядави і врішнії- най
ближчі родичі, балтійські ятвяги й 
пруси-боруси - теж найближчі 
родичі. Індійські ядави й балтійсь
кі ятвяги споріднені, тому спорід
нені й індійські врішнії і балтійсь
кі борусини-боруси, прусини-пруси. 
Що, крім усього, засвідчує індо

балто-слов'янську спорідненість 
на міфологічному, мовному, етніч
ному й історичному рівні. 

6.3. Санскр. vrishti, varsha, 
varsh "дощ". Дієслівна основа 
vrish-varsh означає не тільки "зро
шувати, дощити", а й "осипати да
рами". Зрошувати Землю-Норову 
дощем, запліднювати її, аби вона 
щедро родила, дарувала багатство 
- одна з функцій Влеса- Велеса, 
тотожного Шіві- Рудрі, одне з імен 
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якого Вріш. Вріш-Влес - Небес
ний Бик, що запліднює Норову
Землю своїм сім'ям-дощем, він уо
соблює так звані "чоловічі води" 
(дощ, сніг), які з "жіночими", зем
ними водами (вода криниць, дже

рел, колодязів) дають багатство й 
добробут. Тому Влес-Велес і стояв 
у Ниєві на березі Почайни, а не на 
Горі, біля "двору теремного", як 
його дружина Мокоша, чиє ім' я то
тожне індійській Махеші "Великій 
богині". 

З основи vrish-varsh утворене 
vrishti "дощ, волога, роса", низка 
інших термінів: vrishta "окропле
ний, зрошений", vrishtipat, var
shapat "дощепад", vrishtiтant "до
щовитий; хмара", sиvrishti "благо
датний, добрий дощ" ( sи вже 
знайомий нам префікс, що надає 
слову вищу якість), ativrishti, ati
varsha "злива" ( санскр. ati, atyant 
"дуже" тотожне рос. очень). Є тер
міни, де врішті - другий компо

нент і означає "злива, град": пуш
па-врішті "злива квітів", дгана
врішті "повінь багатства", упала
врішті "град каміння", астра
врішті й шара-врішті "злива, град 
стріл". Останнє як Шараврішті 
"Стрілозливні" виступає означен
ням марутів у ведах - божеств гро
зи й вітрів, помічників Індри, що 

вважаються синами Рудри-Рода і 
П рішні -Землі-Дев і-Діви (пор. 
Пріснодіва). Ведійські .марути (є 
прізвище Марута) відомі" Велесо
вій книзі" як .мариці, а "Слову о 
полку Ігоревім"- як "вітри, Стри-
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божі внуки", бо ма рути, озброєні 
блискавками й стрілами-перуна
ми, уособлюють буйні вітри. Тобто 
Стрибог тотожний Шіві-Рудрі
Влесу, бо Рудра в "Рігведі" -
"Бик, супроводжуваний марута
ми". В імені Стрибог справді наяв
не значення "бик": авест. staora, 
іран. иstra, гот. stiиr, англ. steer, 
нім. stier, грец. (s)tavros, лит. taиras 
"бик", відбиті в назвах Дністер, 
Стир, Стрий, Стрипа, Остер, 
Остра, Стривігора й інших. 
Ма рути пов' язуються з дощем і 

дощовими хмарами, тому ім' я Ма
рутват щодо Індри тлумачать 
"Дощова хмара", а Варшандгара 
теж "Дощова хмара", досл. "До
щодержиця". Ім' я Варша-,..ету 
"Хмаростяжний" мають епічні 
персонажі, серед них і цар-паура
ва. Ім'я Врішті.мат "Який мі
стить дощ", тобто "Хмара" в епосі 
має син мудреця Кавіратхи; -,..аві 
споріднене з іран. -,..ей "жрець
цар", звідки й -,..еяніди - легендар
на династія бактрійських царів
кеїв в "Авесті" та "Шахнаме". 
Жіноче ім'я Варша означає 

"Дощ" і "Хмара", воно цілком стає 
до польських жіночих імен з "ін
дійською" прив' яз кою -Дану та, 
Ядвіга, Ванда. Жіноче ім' я Варші
-,..а, досл. "Дощовиця", означує яс
мив (Jаsтіпит sатЬас), тобто і оз
начає Яс.мин. Словом варшамада 
"сп'янілий від дощу" означується 
павич, національний птах Індії, 
пера якого прикрашають зачіску 
Крішни, а Варшамада означає 
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Павич, причому таdа тут тотожне 
слов. .мед. Санскритські врішті
бгу і врішті-гу -"жаба", де перше 
означає "яка буває при дощі", а 
друге - "закличниця, гукальниця 
дощу". 

Санскр. varsha означає також 
"дощ, сім' я", "дощовий сезон", 
"країна" (давня назва Індії Вгарат
варша) й "рік"; останнє, певно, 
розвинулося від значення дощова 
пора, дощовий сезон, як головний, 
визначальний у землеробському 
календарі. 3 varsha "дощ" утворе
ні varsha-pиga "часті дощі", var
sha-dhara, varsha-vara "євнух" 
(досл. "тримач сімені"), varsha
vriddha "ростучий під дощем", 
varshopala "град" ( санскр. ираlа 
"камінь" споріднене з означенням 
напівкоштовного каменя у нас -
опал), varsha-kala, varsha-ritи (з 
ritи споріднене укр. літо, пол. la
to) "пора дощів, дощовий сезон", 
varsha-sharad "дощі-осінь", varsh
agaт "настання дощів", varsha-hu 
"жаба" ("яка закликає дощ"), var
shak, varshиk, varshiп "дощовий, 
дощовитий", varshya "дощова во
да", varsha-тapak "дощомір" тощо 
(СРС, 568). 

Санскр. varsha, varisha "дощ, 
дощовий сезон" на перському й 
хінді грунті дали barish. Є жіноче 
ім'я Варіша. Ім'я Варішапрія "До
щолюб" означує птаха чатаку, 
якого надзвичайно тішить прихід 
дощового сезону. Санскр. vrishti 
"дощ" у хінді прибрало форм bar
sat "сезон дощів", barsati "дощо-
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вий, належний до сезону дощів", 
barsau "хмара", barasna "дощити, 
зрошувати, творити достаток", 
barsana "поливати, оббризкувати, 
зволожувати", barsila "дощовий". 
Barsait - останній день темної по

ловини місяця джетх (3-й місяць 
індійського календаря, травень
червень); цього дня жінки здій
снюють поклоніння баньяну -
священному дереву індусів. 
У селі Барсана ( санскр. Варша

на) неподалік Матхури, де минули 
юні роки 1\рішни та його старшого 
брата, народився Врішабгану, бать
ко Радги. 'fУтешній люд неабияк 
шанував Радгу, любовно називав її 
Ладлі "Чарівна, Люба" і звів їй 
храм. На її честь у Барсані щороку 
відзначалися радгаштамі "восьми
ці Радги" й відбувався ярмарок-ме
ла. Свято відзначалося 8-го дня 
світлої половини місяця бгадрапа
да; цього дня вшановували парне 
зображення Радги і 1\рішни й спо
живали лише фрукти. Радга в ін
дійській міфології ототожнюється з 
Лакшмі- дружиною Вішну, боги
нею щастя, багатства й сімейної 
злагоди, яка функціями й іменем 
тотожна балтійській Лай.ме й 
слов'янській Ладі. 

7. То що ж означає назва 
Варшава? 

От ми і вийшли на загадкове 
Варша-Варш, у якому дослідники 
вбачають чоловіче ім' я, один із но
сіїв якого й подарував його май-
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бутній польській столиці. Що, як 
бачимо, цілком можливе, хоча іс

тотно: ким був той хтось - боже
ством, воїном, пастухом, селяни
ном. Найімовірніше, божеством, 
насамперед Шівою- Родом- Вле
сом-Стрибогом - Небесним Би
ком, даруначем дощу, врожаю, ба
гатства, добробуту. Втім, це могли 
бути й інші божества - Індра, 
Вішну чи 1\рішна, теж добре відо
мі на теренах України, Польщі та 
Прибалтії - імена їх усіх досить 
рясно відбиті в іменах, прізвищах, 
етнонімах, топонімах і гідронімах. 

Традиційний індійський рік 
має шість сезонів, по два місяці в 
кожному, а починається він, як 
колись і в слов' ян, із середини бе
резня (за місячним календарем 
відлік іде з середини сучасного мі
сяця). Місяці шраван (липень
серпень) і бгадрапад (серпень-ве
ресень) складають третій сезон, 
сезон дощів, означуваний у сан
скриті словом варша, яке теж схо
дить до вріш-варш "дощити, зро
шувати, запліднювати". Тож вар
ша може сприйматися як похідне 

від вріш "бик" й означати "бича
чий, зрошувальний, заплідню

вальний (сезон)", тобто сезон, по
ра, коли Небо-Бик запліднює до
щем-сім'ям Землю-1\орову. Прик
метно в цьому плані, що в Польщі 
є воєводствоДещно (deszcz "дощ"), 
назва якого, очевидно, й відбиває 
це давнє уявлення, хоча, можливо, 

й не на зовсім усвідомлюваному 
рівні. 
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Індійське Варша-Варш справді 
може означати "Син Вріши", але в 
такому разі воно вже похідне. А 
первісною формою, від якого воно 
утворене, є Вріш "Бик". Отож Вар
ша-Варш означає "Належний би
кові, Бичий, Бичачий". Варша
варш - однина й означає "бичич, 
турич", а множина буде варшава 
"сини, нащадки, рід Вріши-Би

ка", по-слов'янському варшичі, 
варшави, варшавичі, варшавці, 

варшав 'япи, варшав 'япи. Варшав
ці-варшавичі й правепці-поровичі 

- семантичні двійники, у них од

накове значення - бичичі, тури
чі. Тож і назва Варшава може оз
начати і "Биків-'fУрів", "Бичичів
'fУричів", і "Місто бичичів-тури
чів", "Місто варшичів-варшави-
. " 

ЧlВ . 
Слушність такого тлумачення 

підтримує те, що лексема биr;, ши

роко відбита в польських назвах, 
зокрема, її воєводств і міст: Бичево, 
Волув і Тжципіца Воловсьпа -
вроцлавські воєводства, Воліца -
влоцлавське воєводство, Воловиця 
- краківське воєводство. Але це, 
так би мовити, очевидний, види
мий рівень, поряд з яким існує рі
вень прихований, не одразу поміт
ний. Ідеться про назви, нині не зов
сім прозорі й зрозумілі, але які нас
правді теж містять значення "бик". 
Наприклад, назви tдancьr;, і tдипя 
мають компонент god, gud, gut 
"бик", що і в назвах Гдов, Fуди, (у
довичі, Corд-Corдiana, Суrдея
Суrдап-Судап і Суздаль ( Су-tьд-ль), 
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етнонімах соrди-суrдейці, .масаrе
ти, remи, romи, саrудати, ryдu (бі
лоруси в литовців), rуцули тощо. 
У назві опольського воєводства 

tославиця, спорідненої зі слов'ян
ським іменем Гослав-tоєслав, to
toє теж "Бик", а слов'янське ім'я 
тотожне санскритському Goshra
vas-Gaиshravas "Бикославний". 
Та оскільки імена з компонентом 
"бик" має низка верховних ін
дійських божеств, то Gushravas
tocлaв, як і Vrishashravas-Bpiшo
cлaв-Bлecocлaв, може означати й 
Іпдрослав, Шівослав, Вішпуслав, 
Крішпослав, Ка.мослав, Карпослав, 
Сур'єслав (Зореслав, Сон,цеслав) 
тощо. Втім, і Вроцлав може спо
ріднюватися з інд. Врішашравас
Врішослав і Врішравас-Вріслав та 
означати "Бикославний", як і укр . 
Браслав-Брацлав - Бреслау в ні
мецькому оформленні. Ім' я Яро
слав, тотожне грецькому Гераr;,л, 
яке має різновиди Герr;,ле, Герку

лес, Іраплій, теж містить значення 
"бик" ( санскр. var "бик, самець, 
муж", з яким споріднене інд. vir 
"богатир, герой" і грец. heros) і теж 
означає "Бикославний". У Поль
щі є воєводство Ярослав. Можли
во, сюди ж стає і fавропи - назва 
каліського воєводства. "Слово о 
полку Ігоревім" знає етнонім бусо
ве врапи "бики чорні, вороні"; 

gawrony може означати те саме, бо 
go-gu "бик" відбите і в Польщі (те 
ж fonлo й rопляпи). Та й назва Ка
ліш стає сюди ( санскр. kala "чор
ний", kali "чорна"), а Калі "Чор-
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на" - Земля-Норова й ім'я дру
жини Шіви-Вріши-Бика. 

Так чи інакше,. а Варшава -
надзвичайно давня, високостатус
на й полісемантична назва, при
четна до широкого й винятково 

важливого кола понять, що їх мі
стить дієслівна основа vrish-varsh: 
пебо-бих:-дощ-земля-х:орова-зро
шеппя-заплідпеппя-врожай-ба

гатство-добробут-лад. 
Лад організований, упорядко

ваний, справедливий, праведний. 
Його й уособлює бик-тур- у дав
ніх уявленнях втілення доскопа

лої краси, нездоланної могутності 
й божественності, наділений сві
тотворчими якостями, опора й за
хисник світоладу, закону, непохи

тності космічних процесів, мо
ральних, етичних, суспільних і ре
лігійних устоїв. Як на опорах три
мається міст, так і світ тримається 

на бикові-законові-ладові. Мосто
ва опора в українській і польській 

мовах - бих:, що й сходить до дав
ніх уявлень про бика - опору еві
ту. В українців і поляків бик -
символ творення, парубок, а віл -
чоловік, телиця - дівчина, корова 
-жінка, земля. На таку символі
ку багаті весільні пісні й весільна 
обрядовість обох народів, фоль
клор. Нрай чи країна, в назві якої 
містилося значення "бик", вважа
лася праведною, чеснотливою, на

божною. Північне Причорно
мор'я, отже, Україну й Польщу, 
давні астрогеографічні карти роз
міщують під знаком Тельця. По-
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латинському Taurus, по-санскрит
ському Вріш, по-слов'янському 
Влес-Велес. Тобто під знаком Ту
ра-Бих:а. 

Всі ці давні уявлення відбиває і 
зберігає назва польської столиці 
-Варшава. 

КОМЕНТОВАНІ ДОДАТНИ 

І. Індійські імена й назви 
з першим компонентом 

Вріша 

Вріша (vrisha, хінді vrish) "Са
мець, Бик, Бугай". Ім' я Шіви і 
його їздової тварини - бика 
Нанді, а також Індри, Вішну, 
Нрішни, Сур'ї-Сонця, Нарни
героя-воїна в "Махабгараті". 
Присвійна форма Варша (до
слівно "Врішин") від цього 
імені означає "Син Шіви, Інд
ри, Вішну, Нрішни, Сур'ї, Нар
ни", а означення множинної 
сукупності буде варшава -
"варшави", "сини-нащадки Ші
ви, Індри, Вішну, Нрішни, Су
р'ї, Нарни". 
Ім'я Вріша також мали: двоє си

нів Нрішни; син Врішасени і внук 
Нарни; воїн-ядава (ядави тотожні 
літописним ятвягам); один із 1 О 
коней Місяця; цар- син Душ' ян
ти й Шакунтали. Вріша нази
вається і знак зодіака Телець (лат. 
Taurus). Вріша-бик уособлює мо
ральність, праведність, геройство, 

дужого, атлетичного, здорового 

чоловіка, вріша - одна з 4-х кате-
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горій чоловіків в еротичних трак

татах і бог кохання Кама (пор. 
грец. Ерос, Epom "Бик"). Найбіль
ше імен із Вріша має Шіва, "ско
тій" бог в індійській міфології, 
який і сам Вріша-Вріш "Бик". Це 
. ' . . ' 
1м я тотожне 1мею слов янського 

"скотьєго" бога- Влес (Велес, Во
лос), ЯКИЙ ВХОДИВ у ЯЗИЧНИЦЬКИЙ 
пантеон великого київського кня

зя Володимира. У Києві він стояв 
осібно від інших божеств, на По
долі, на березі Почайни, тоді як ін
ші божества, серед них і Мокоша 
(інд. Махеші "Велика богиня"), 
дружина Влеса- Велеса, його ж і
ноча іпостась, стояла на Горі, біля 
"двору тереми ого", біля князів
ських палат. 

Варш.маи ( varsh+man, суфікс) -
"Бикотілий, Могутній, Дужий". 

Врішабгадрі (vrisha+bhadri "бла
гословенний") - стародавня 
фортеця на горі, за 25 км від 
міста Мадураї, в якій стоїть ве
ликий храм Супдара-раджі 
( Крішни). За легендою, тут 
Дгармараджа (Яма) в подобі 
бика так ревно вшановував 
Вішну, що той сам явився йо
му. Коли наближався Вішну, 
то від його пупурів (ножних 
браслетів) виник потічок, який 
і нині має назву "Браслетна 
Ганrа". Оповідають, що й п'я
теро братів-пандавів, героїв 
"Маха б га рати", побували тут 
разом зі своєю спільною дру
жиною Драупаді. Печера, де 
вони ночували й зараз пази-
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вається "Панданська спальня", 
оскільки за батьком Панду бра
тів іще називають папдави. Двічі 
на рік тут відбуваються великі 
святкування, а раз на рік зобра
ження храмового божества вро
чисто несуть у Мадураї. Санскр . 
bhadra, яке входить у назву мі
сяця бгадрапада, споріднене з 
рос. бодрьtй та укр. бадьорий. Се
стру Крішни звали Субгадра, йо
го старшого брата - Балабга
дра, обидва імені - семантичні 
двійники й означають "Винят
ково благословенний". У Криму 
є струмок Бадра/'і,. 

Врішабгаиу (vrisha+bhanu "сон

це; ватажок") - "Сонцебик, 
Найкращий бик". Таке ім' я мав 
цар, син Шурабгану (Сурабга
ну) й Падмаваті, прийомний 
батько Радги, улюбленої пас
тушки Крішни, який, як і сам 
Крішна, очищував землю від 
зла. Спершу вони жили в селі 
Раваль (пор. Равальпіпді, що 
якийсь час було столицею Па
кистана), згодом переселилися 
в Барсану. 

Врішабгаса (vrisha+abhasa "оби
тель") - "Обитель биків". Не
бесна резиденція Індри й інших 
богів, позаяк Індра й інші боги 
часто називаються биками. Ін
ша назва небесної столиці -
А.мараваті "Обитель безсмерт
них", тобто "Обитель богів". 

Врішавахаиа (vrisha+vahana 
"возій") - "Биковозний, Кого 
возить бик". Шіва. 
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Врішаtа (vrisha+ga "їздець") -
"Їздець на бику, Бикоїздець". 
Шіва. 

Врішаtір (vrisha+agir "голос, ре
віння") "Бикоголосий, Бикоре
вий". Знаменитий відлюдник і 
батько Ріджрашви. Від цього 
імені утворене Варшаtір "В рі
шаrірин, Син Врішаrіра". 3 
ним цілком може споріднюва

тися українське прізвище Вер
шигора. 

Врішадарбга (vrisha+darbha "осо
ка; трава дарбга) - "Бичача 
трава", "Трава для бика". Ім'я 
мали: святий цар при дворі 

Ями; інше ім'я царя Ушінари з 
Каші, син царя Шібі. Про Врі
шадарбгу "Махабгарата" опо
відає, що якось на жертвопри

носинах він подарував сімом 
мудрецям-ріші власного сина. 

Як і його батько Шібі, він теж 
відрізав від свого тіла шматки 
м'яса й годував ним птаха 
ш'єну (сокола), який наміряв
ся з'їсти голуба. Ш'єна-сокіл
птах Індри, а птах Перуна -
теж сокіл. Тобто й на атрибу
тивному рівні має місце тотож
ність індійського Індри й 
слов' янського Перуна. Саме 
слово shyen спонукає припу
стити причетність його до імені 
священного птаха Сен.мург, 
Сен.мурв (murga, murg у сан
скриті "птах; півень", murgi 
"птаха; курка"). Се.маргл (у 
"Влес-книзі" Се.мургл) - бог 
Вогню, бог жертвоприносин на 
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вогні, посередник між землею і 
небом, людьми й богами. 

Врішадарбгі ( vrisha +darbhi "-тра
вець") "Бикогодівник, Бикого
дувальник" або "Нащадок В рі
шадарбги". Син царя Вріша
дарбги, він же ІОванашва "Мо
лодий кінь, Лошак". 

Врішадарпа (vrisha+darpa "ве
личний") "Биковеличний". Син 

царя Шібі. 
Врішадгара (vrisha+dhara "-дер

жець") "Бикодержець". Шіва. 
Врішадгваджа (vrisha+dhvaja 

"стяг") "Бикостяжний". Ім'я Га
неші, слоноголового сина Шіви, 
бога мудрості й покровителя 
студентів. 

sчт 

Врішадгваджа (vrisha+dhvaja 
"прапор, стяг") ж. "3 биком на 
прапорі", "Бикостяжна". Ім'я 
Дурrи, богині-воїтельки, захи
сниці воїнів і дружини Шіви. 
Ім'я ДурГадеві (у грецькій пере
дачі Тіргатао) "Дурrа-богиня" 
на теренах України засвідчене 
ще в lV ст. до н.е. - його мала 
меотянка, дружина сіндського 
царя. 

Врішадева (vrisha+deva "боги
ня") ж. "Дружина Бога-Бика", 
"Бичиха-богиня". Дружина Ва
судеви, батька Крішни і його 
старшого брата Баладеви, зе
млеробського божества, чия 
зброя і атрибут - плуг. 

ВрішаІЄа (vrisha+ka, суфікс) "Би
чок". Ім'я мали: царевич з дер
жави Калінга й царевич країни 
Гандгари, брат якого - Ачала 
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"Непохитний"; обидва вони
сини царя Субали і шуряки 
царя Дгрітараштри, батька ка
уравів і супротивників панда
вів. 

Врішапа (vrisha+ka) ж. "1\орова". 
Ім' я якшіні, жіночого напівбо
жества, уособлення родючості й 
плодовитості. 

Врішапапі (vrisha+kapi "мавпа") 
"Бик-мавпа", "Мавпа-самець". 
Інше ім' я Вішну. Його також 
мали відомий відлюдник і один 
з 11 рудр - божеств, які уосо
блюють бурю і яких очолює Ші
ва-Рудра. 

Врішапету (vrisha+ketи "знак, 
прикмета") "Із биком на стязі", 
"Чий знак- бик". Ім'я Шіви, а 
також сина Нар ни; інше ім' я 
Парашурамн "Рами з соки
рою", шостого земного втілення 
Вішну. 

Врішапратха (vrisha+kratha "го
нитель, убивця")- "Биковбив
ця", "Убивця героїв". Ім'я вої
на-каурава. 

Врішапрату (vrisha+kratи "дія, 
вчинок") - "Бикочинний, До
блесний, Мужній". 

Врішала (vrisha+la, суфікс) -
"Бичачий", також "Жеребець". 

Врішалапша (vrishala "кінь"+аk
shа "око") - "1\онеокий". Таке 
ім' я мав онук царя Ромапади 

( Ломапади). 
Вріша.мітра (vrisha+mitra "друг; 

сонце; Мітра; мир, світ") -
"Друг бика, Чий друг - бик". 
Таке ім' я в епосі мав відлюдник, 

прибічник кауравів. Оскільки 
іменем "Бик" означується низ
ка богів, серед яких Шіва, Віш
ну, 1\рішна, Індра, то ім' я може 
бути поєднанням імен пари бо
гів, скажімо, Шівамітра, Віш
нумітра, Індрамітра, Rрішна
мітра тощо. На слов'янському 
грунті індоіранське mitra, mitr, 
mihr має форму мир, відбите в 
слов'янських іменах Володи
мир, Чудомир, Любомир, Више
мир, Воїмир, Бранимир, Яро
мир, Славомир і Мирослав, Дра
гомир і Милодраг тощо й назвах 
Сандомир, Житомир, Ушомир, 
Миргород, Миропіль, Мирогоща, 
Миропілля та ін. 

Ерішан (vrishaп) - "Самець, Бу
гай, Бик, Жеребець, Плідник", 
"Ватажок, Проводир". Ім'я Ін
дри, Аrні, 1\арни й знака зодіа
ка Телець. 

Ерішана (vrisha+пa, суфікс дія
ча) - "1\ропитель, Оббризку
вач, Розбризкувач (дощу), За
пліднювач". Ім' я Шіви й кіль
кох епічних героїв. 

Ерішанашва ( vrishaпa "еамець" + 
ashva "кінь") - "Юнь-самець, 
Жеребець". Інше ім' я білого 
коня Індри. У "Ріrведі" ім'я 
царя, батька Індри. Також ім'я 
І'андгарви - божественного 
музики. 

Ерішантан (vrisha+aпgaп "орган 
тіла, м'яз" - "Биком'язий, Би
комогутній". 

Ерішанда (vrisha+aпda "яйце") -
" Бикояйций". Ім' я асури в епоеі. 
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Врішаппа (vrisha+aпka "ознака, 
прикмета") - "Бикоознакий". 

Врішаптапа ( vrisha+aпtaka), 
досл. "Докінчувач Вріши" -
"Врішовбивця". Епітет-ім'я 
Вішну. 

Врішапарва, Врішапарвап ( vri
sha+parvaп "вузол, суглоби, м'я
зи") - "Биком'язий, Бикоті
лий, Бикостатурний". Імена Ші
ви, Вішну й Індри. 

Врішапаті (vrisha+pati "владика, 
господар") - "Владика бика". 
Шіва. Санскр. pati тотожне ла
тис. pats, рос. батя й укр. 
баmь/'іо. 

Врішасепа (vrisha+seпa "сила, 
військо") - "Бикосилий", "3 
вшськом биків (мужніх вої
нів)". Ім' я мали: могутній воїн 
Карна, його син і правнук імпе
ратора Ашоки - історичної 
особи. 

Врішаспапдга (vrisha+skaпdha 
"плече") - "Бикоплечий". 

Врішатм,аджа (vrisha+atma "ду
ша"+jа "народжений; син") -
"Народжений Биком", "Син 
Сонця". Інше ім'я Карпи, до
шлюбного сина Прітхи-Кунті, 
тітки Крішни по батькові, від 
Сур'ї-Сонця. Оскільки Сур'я
Сонце теж Вріша, тобто "Бик", 
то його син - Врішат.маджа. 

Упаварта (ира "менший"+ var
sha) "Підварша, Паварша, Мен
ший Варша". Молодший брат 
Варши й син Шанкарисвамі
на, автора філософії міманси. 
Санскр. ира відповідає укр. па в 
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словах падчер/'іа, пасино/'і, пахо
ло/'і. Так, ім'я Упендра (ира+іп
drа) "Підіндра, Менший Індра" 
означує Вішну. 

11. Індійські імена з 
другим компонентом 

vrisha "самець, бик" 

ІОвріша (go "бик, корова" +vrisha 
"самець") - "Бик-самець, Бу
гай". Із ним може бути спорід
нене українське прізвище Гав
риш. 

tоврішабгадгваджа (go+vrishab
ha "бугай" +dhvaja "стяг") -
" Бикостяжний", Із биком на 
прапорі". Шіва. 

ІОврішаппа (go+vrisha+aпka "знак, 
прикмета")- "Чия прикмета
бик, Бикознакий". Шіва. 

to вр і шо тт а .ча в ах а nа 
(go+vrisha+иttama "найкра
щий"+vаhапа "возій") - "Чий 

в озій - найкращий бик". Шіва. 
Капівріша (kapi "мавпа; сонце; 

Крішна- Вішну" +vrisha) "Мав

па-самець" або "Ватажок мавп", 
"Вішну-Крішна-Бик". 

Махавріша (maha "великий"+ 
vrisha) - "Великий бик". Ші
ва. "Ріrведа" знає плем'я .маха
вріша "великі бики", назва 
якого виявляється семантич

ним двійником етноніма .маса

гети. 

Мупівріша (типі "відлюдник, пус
тельник" +vrisha) - "Ревний, 
Могутній у подвижництві", "Бик 
у подвижництві". 
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ІІІ. Імена з компонентом 
врішабга "бик, самець, 
вождь, ватаг" 

Врішабга ( vrisha+abha, суфікс) 
- "Бик, Бугай", "Могутній, 
Славний, Видатний", "Ватаг, 
Вождь". Як і вріша, означує 
самця будь-якої тварини чи ва
тажка ЛЮДеЙ, у ДВООСНОВНИХ 

іменах найчастіше - другий 

компонент. Ім' я мали: асура, 
вбитий Вішну; цар-ядава; чоло
вік Джаянті, дочки Індри; знак 
зодіака Телець і гора. 

Врішабгавахаиа ( vrishabha+va
hana "возій") - "Везений би
ком, Биковізний". Шіва. 

Врішабгаtаті (vrishabha+gati "їду
чий") - "Який їде на бикові". 
Їздова тварина Шіви - білий 
або сірий бик. 

Врішабгекшаиа ( vrishabha+ik
shana "око") - "Бикоокий". 
Інше ім' я Вішну й 1\рішни. 

Врішабгадгваджа ( vrishabha + 
dhvaja "стяг") - "3 биком на 
стязі, Бикостяжний". 

Врішабгакету, Врішабгакетаиа 
(vrishabha+ketu, ketana "знак, 
прикмета")- "Чия прикмета

бик", "Бикознакий, Бикоприк
метний". 

Врішабгаика ( vrishabha+anka 
"знак") -"Чий знак- бик". 

Врішабгасва.чіи ( vrishabha+sva
min "власник") - "Хазяїн би
ків". Ім'я Ікшваку - родона
чальника Сонячної династії ца
рів. 

Врішабга має і форму Рішабга 
- початкове В може відпадати. 
Тому є також імена: 
Рішабга (rishabha) - "Бик", 

"Найславетніший". Ім'я мали 
епічні персонажі: цар Місячної 

династії, мудрець, асура й нага

змій з родини Дгрітараштри. 
Рішабгадева (rishabha+deva "бог") 

- "Бог биків, Бик серед богів", 
"Найкращий бог", "Найславет
ніший". Таке ім' я мав син царя 
Набгі й цариці Мерудеві- 8-ма 
інкарнація Вішну й чоловік 
Джаянті і батько Бгарати, а та
кож чоловік Девананди й бать
ко Махавіри. 

Рішабгакету ( rishabha+ketu 
"знак") - "Бикознакий". Шіва. 

Від Рішабга утворене ім' я Ар
шабга "Рішабгин, Син Рішабги", 
ім'я Аршабгі мав найперший ча
кравартін в історії Індії. У цьому 
плані привертають увагу слов'ян

ські назви Орша-Оршава, /рша-/р
шава, які не лише структурно, а й 

значеннєво можуть відповідати 

назві Варшава. 

lV. Індійські імена з vrishni 
на означення Крішни 

Півтора десятка імен із vrishni 
означують лише 1\рішну, різні 
імена якого відбиті в українських і 
польських прізвищах та назвах. 

Врішиі (vrishni) - "Ярий, Буй-
ний, Мужній, Доблесний, Мо
гутній", а також "Бик, Самець, 
Бугай, Жеребець, 1\нур, Баран, 
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Цап". Ім'я Шіви, Вішну-Нріш
ни, Індри й Агні. Це ім' я мав і 
знаменитий цар із династії яда

вів, син царя Мадгу й чоловік 
Мадрі та Гандгарі, родоначаль
ник племені врішпіїв, з якого 

походили Нрішна, через що він 
мав і ім' я Варшпея "Нащадок 
Врішні". Врішнійці жили в 
Двараці - царстві й столиці 
Нрішни. 

Варшпея ( vrishni+ya, суфікс) -
"Належний до врішніїв", "Вріш
нійський". Патронімічне ім' я 
Нрішни; колісничий царя На
ли; інше ім'я Махавішпу "Вели
кого Вішну". 

Врішпіварепья ( vrishni+varenya 
"доблесний") - "Найдоблесні
ший з врішніїв". 

Врішпіtарбга (vrishni+garbha "жи
віт, черево; зародок, плід") -
"Народжений серед врішніїв", 
"Нащадок Врішні". 

Врішпіджіва (vrishni+jiva "ду
ша")- "Душа врішніїв". 

Врішпікулодваха ( vrishni+kula 
"рід" +udvaha "підносити") -
"Прославлювач роду врішніїв". 

Врішпіпапдапа (vrishni+nandana 
"син, нащадок") - "Син вріш-

··· " НllВ. 

Врішпіпаті (vrishni+pati "влади
ка") -"Владика врішніїв". 

Врішпіправара (vrishni+pravara 
"вождь, ватажок")- "Ватажок, 
Вождь врішніїв". 

Врішпіпупtава ( vrishni+pungava 
"бик") - "Врішнійський герой, 
Бик врішніїв" . 

Врішпішардула (vrishni+shardula 
"тигр, лев") - "Тигр врішніїв, 
"Найдоблесніший серед вріш
нійців". 

Врішпісатта.ма (vrishni+satta
ma "найкращий") - "Найкра
щий з-поміж врішніїв". 

Врішпісі.мха ( vrishni+simha 
"лев") -"Лев серед врішніїв". 

Врішпішрештха ( vrishni+shresht
ha "найвідоміший") - "Най
славніший серед врішніїв". 
У царя Врішні був брат Андгака, 

який і собі став родоначальником 
племені - апдга/'і,ів. Тому предком 
Нрішни вважається не тільки Вріш
ні, а й Андгака, а андгаки - теж рід 
Нрішни. Що й відбилося в іменах: 
Апдгакаврішпіпатха ( andhaka + 

vrishni+natha "правитель, цар") 
-"Цар андгаків і врішніїв". 

Врішпьяпдгакапаті (vrishni+and
haka+pati "владика") - "Вла
дика врішніїв та андгаків". 

Врішпьяпдгакотта.ма 
(vrishni+andhaka+uttama "най
кращий") - "Найкращий серед 
врішніїв та андгаків". 

V. Індійські імена й назви 
з varsha й vrishti "дощ" 

Вар ша ( varsha) "Дощ, Дощова 
хмара, Дощовий сезон". Жіноче 
ім' я. У зв' язку з цим привертає 
увагу, що є польські жіночі іме
на з "індійською" прив'язкою 
- Дапута, Ядвіга, Вапда. 

Варша (varsha) - "Рік, Пора, 
Хмара" (пор. Обла/'і,). Чоловіче 
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ім' я. Так звали вчителя Варару
чі, відомого граматиста, лекси
кографа й поета, однієї з 9 пер
лин при дворі знаменитого царя 

Вікрамадітьї. 
Варшаrань.я (varsha+ganya "ліче

ний") -"Чиї роки лічені". Хо
ча, як на нас, прийнятніше тлу

мачити як "Румовище (дощо
вих) хмар". 

ВаршаГірі (varsha+giri "гора"), 
Варшапарвата ( varsha+parva
ta "гора") - 'Тора Варша, Гора 
дощів". Один із гірських хреб
тів, що нібито відділяє різні ча
стини світу. 

Вартажада (varsha+mada "сп'я
нілий, захмелілий") - "Хміль
ний від дощу". Павич. 

Вартандгара ( varshan+dhara "
держець") - "Дощодержець", 
"Дощова хмара". Ім'я мудреця
ріші. 

ВаршіІЄі (varsh+ki, суфікс) -
"Належна до сезону дощів", 
"Дощовиця". Жіноче ім'я. Та
кож назва рослини Jasminиm 
sambac. 

Врішін ( vrish+in, суфікс наділено
сті)- "Дощолюб". Павич. 

Врішті.мат ( vrishti "дощ" +mat, 
суфікс) - "Дощовий, Дощови
тий". Ім' я сина 1\авіратхи. 
Іранський відповідник індійсь
кому kavi - пей, яке первісно 
означало "жрець-цар". Від ньо
го й славнозвісна бактрійська 
династія царів-кеїв - пеяніди. 

Шараврішті (shara "cтpiлa"+vri
shti "злива") - "Стрілозливні". 

розділ ІІІ 

Означення марутів, божеств ві
тру й бурі у ведійській міфоло
гії, синів Рудри й помічників 
Індри. Марути відповідають 
.мариця.м "Велесової книги" й 
вітрам, Стрибожи.м вну,..а.м у 
"Слові о полку Ігоревім". В ук
раїнців побутують прізвища 
Mapyma й Марутен/'Оо. 

VI. Деякі індійські терміни 
з вріша, варша, врішті 

При допомозі суфіксів, від vrish 
"самець, бик" твориться низка тер
мінів, які означують самців різних 
тварин: vrisha-damsha, vrisha-dam
shaka, vrisha-ahar, vrisha-lochan 
"кіт", vrishan, vrishala "жеребець" 
(синонім vrishabha), vrisha-kapi 
"мавпа-самець", vrisha-rava "тва
рина-самець", vrishni "баран, цап", 
vrishin "павич". Зважаючи на те, 
що санскритське r (і не тільки по
чаткове) на слов'янському грунті 
часто-густо стає І, цей перелік мож
на продовжити: лоша-лоша/'0-Ло

шиця (рос. лошадь), лось, лис-ли
сиця та ін. Є приклади, коли почат
кове r зберігається: рись, риса"~> 
"кінь" (санскр. vrishak), рус "би,.." 
в українському прізвищі Білорус 
"Біловіл" (= Білопур, Білогур, Бі
лоус), іранському імені Руста.м 
( інд. Врішотта.м) "Найяріший 
бик", дослівно "Найбичіший", ет
нонімі руси-русь і назві Русь, яка є 
семантичним двійником назви у,.._ 

раїна, як і етнонім руси-русь є таким 
самим семантичним двійником ет-
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ноніма ух:раїнці. Є і приЮІад, коли 
санскр. vrish "бик" на слов'янсько
му грунті зберігає початкове v, але r 
стає І. Втім, таке явище властиве й 
індійським мовам: ім' я Вріша.лах:
ша (vrishala "кінь"+аkshа "око") 
"1\онеокий" мав онук царя Ромапа
ди, інакше Ломапади. У нас це вид
но на імені слов' янського божества 
- Влес (Велес, Волос при повного
лоссі) на означення "скотьєго" бо
га, який після прийняття християн
ства став святим Власіє.м, Власо.м, 
Уласо.м). А одне з імен індійського 
"скотьєго" бога Шіви-Рудри (слов. 
Род), як ми вже знаємо, Vrisha, 
Vrish "Бик". Сучасне ім'я Борис
грецька трансформація саме Vrish, 
а Бористеп на означення Дніпра -
трансформація первісного Vrish
danu "Бик-ріка". Де ще ведійське 
danu "ріка, потік" споріднене з ве
дійською богинею Дану й слов'ян
ською фольклорною Даною. Обидві 
пов' язані з водною стихією, з пер
нісними водами, з яких, за міфами, 
творився впорядкований, організо
ваний, праведний світ. І уявлення 
про яких сходить до найдавніших 
часів, до епохи матріархату. 

Степан НАЛИВАЙКО 

Від основи vrish-varsh "зрошу
вати, запліднювати" походить 
vrishti "дощ, злива" і низка ін
ших термінів: vrishta "политий 
дощем, зрошений", vrishtipat-var
shapat "злива" (досл. дощепад), 
vrishtimat-vrishtimant "дощовий, 
дощовитий; хмара", vrishtivani
vrishtisani "який приносить дощ", 
suvrishta-suvrishti "сприятливий 
дощ" (su надає слову вищої яко
сті), ativrishti-ativarsha "пролив
ний дощ, злива", врішті-бгу "жа
ба", упала-врішті "град камін
ня", астра-врішті й шара-вріш
ті "злива стріл", пушпа-врішті 
"дощ квітів", дгана-врішті "нез
ліченні багатства". 

Санскр. varsha (синоніми var
shana, varshant) означає також 
"дощі, пора дощів, дощовий се
зон" (один із 6 сезонів індійсько
го календаря). Першопочатково 
індійський календар ділився на 
три пори року: жарку, сиру й хо

лодну. "Ваджасанея-брахмана" 
вперше згадує 6 пір року: весна
васанта, літо-гріш.ма, дощі-вар
ша, осінь-шарад, зима-хе.манта, 

холоди-шішіра. 
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ЧЕСЬКА ОСТРАВА, СОfДІЙСЬКА УСТРУШАНА 
Й УКРАІНСЬКА ОСЛРЩИНА 

1. Слов'янські Одра й одриси, 
індійські Удра й удриси 

Острава (наголошене о)- місто 
в Чехії на річці Одра, при владінні 
в неї річки Остравіце - Остравиці. 
Вперше згадується в ХІІІ ст. Назва 
річки вважається первинною, в ос
нові її вбачають слов'янське ostr 
"швидка, стрімка течія". Саме сло
во й утворені від нього назви неаби
як поширені в ареалі нинішнього й 
колишнього проживання західних 

слов'ян. Річка Одра є в басейні Бал
тійського моря і на Чернігівщині, 
Одринсь1tа Річ1tа - на Волині, Од
рин1tа- в басейні Сіверського Дін
ця. Слов' ян ський етнонім ободричі 
умовно тлумачиться як "жителі 
обох річок Одра". Зі східного боку 
ріки Одри в Польщі, де тече ріка 
Укра (В акра), жили y1tpu, y1tpaнu, 
тобто якраз там, де дехто вбачає 
прабатьківщину індоєвропейців 
(ГУ, 96). Річка Y1tpa (B1tpa, Ba1tpa, 
Ві1tра) є в басейні Західного Бугу і в 
басейні Вісли. А в дельті Дунаю 
жили одриси - давнє слов'янське 
плем'я. 

"Одринські" назви не обмежу
ються лише Україною і слов' янсь
ким ареалом. Давні джерела знають 
на сході Індії народ одра-удра, одри
си-удриси, від чого і їхня країна на
зивалася Одра-Удра-Одріса-Удріса. 

розділ ІІІ 

Зараз цей народ називається орія 
або одія і населяє він сучасний схід
ноіндійський штат Оріса ( Одіса), 
хоча мовою хінді пишеться і чита
ється Уріса або Удіса. Так само 
( орія-одія) називається і їхня мова, 
близька до бенrальської - обидві 
вони відносяться до східної гілки 
індоарійських мов. Ще одна назва 
індійських одрів-удрів - ym1taлa, 
тому давню Одру-Удру-Удрісу нази
вали й Уm1tаладеша, Уm1tаладеса, 
де деша, деса означає "країна" (мо
вою хінді деш, наявне в назві 

Бант ладеш (детальніше див. у стат
ті "Українська Одеса, індійська 
Одіса й грецький Одісей", ТРС, 
142-152). 

Давніх насельників сучасної 
Оріси-Одіси індійська традиція від
носить до так званих .млечхів, або 
араттів (від санскр. а "не"+рат
та, від раштра "держава"), інши
ми словами, до варварів, безвірни

ків. До них "Махабгарата" відно
сить такі відомі стародавні народи, 
як парфяни, скіфи, явани (греки), 
дравіди, сінди, сувіри. Два останні 
незаперечно засвідчені на теренах 
Давньої України, бо ще Геродот 
знає Сінди1tу - країну сіндів-індів 
біля Нерченеької протоки, колиш
нього Боспору І\імерійського. Вар
варство, неправедність, безвірність 
усіх цих народів, як на жерців-
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брахманів, полягало в тому, що во
ни не дотримувалися належних 

приписів, обрядів і звичаїв. Тож до 
млечхів індійська епічна традиція 
відносить і скіфів, які відігравали 
величезну роль в історії Північного 
Причорномор'я. Тому зрозуміло, 
що територія на північ від Чорного 
моря відносилася до населеної 
млечхами. Тож .млеччхи або арат
ти не самоназви, у них не етнічне, а 
релігійно-соціальне підгрунтя, во

ни штучні й постали іззовні, серед 

тих, хто вважав себе ревнителем 
праведності, чеснотливості, віри
дгарми. А таким вважало себе 
жрецтво, яке цими штучними етно

німами сукупно означувало племе
на поза колом ведійсько-брах
манських вірувань і впливів, хоч 

колись і дотримувалися їх. Цим 
термінам властива не географічна 
точність, а ствердження "нечисто
ти" областей, до яких вони вжиті. 
Самі ж племена, означувані цими 
штучними назвами, мають щодо се

бе власні, цілком пафосні наймен
ня (більше в статті "Аратта, Трипіл
ля й Україна": ІТУ, 42-56). 

Таким чином, топонімні, гідро
німні й етнонімні паралелі просте
жуються не лише між Україною й 
іншими слов'янськими ареалами 
та Північно-Західною Індією, до 
якої індійські джерела найчастіше 
й прикладають назву Аратта, а й 
зі Східною Індією (сучасні штати 
Біхар, Оріса, Західна Бенгалія). 
Прилеглу до Чорного моря терито
рію між Дніпром і Південним Бу-

Степан НАЛИВАЙКО 

гом античні автори називають Сіп
дсЬ/'і,ОЮ С/'і,іфією, а українська Одеса 
розташована саме в цьому ареалі. 

Тому й не дивно, що виявляється 
спорідненість назв Одеса й Одіса
Оріса, Одра й Удра, одри-удри-одри
си-удриси й одри-одриси. Цілком 
можливо, що тут має місце не фо
нетична подібність, а етногенетич
на спорідненість народів, які цими 
етнонімами означуються. Водно
час ці факти дають підстави упев
неніше залучати індійський мате
ріал і для пояснення назви Остра
ва, розташованої саме в "одринсь
кому" ареалі. 

Місто Острава тривалий час на
зивалося Моравс/'і,а-Острава, що 
нібито вказувало на його розташу
вання в Моравії - історичній 
області на сході Чехії, яка отрима
ла назву від річки Морава, лівої 
притоки Дунаю. Це спонукає зга
дати Мерв, інакше Маргіапу з її річ
кою Мургаб - давню державу в 

Середній Азії. В "Авесті" ця країна 
називається Моуру і в переліку 16 
країн, які створив Ахурамазда, іде 
третьою, після Согду-Согдіани, а 
четвертою іде Бактрія. Маргіана то 
входила до складу Бактрії, то під

тримувала з нею найтісніші куль
турні зв'язки, засновані на етніч
ній спорідненості населення; у VI 
ст. до н.е. Маргіана була навіть ча
стиною Бактрії, з якої походили 
легендарні царі-кеї, так звані Нея
піди. На території Маргіани знай
дено кілька виразних печаток ІІ 
тис. до н.е., які виявляють дотич-
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ність до нашої розмови. Нам' яний 
піднісний амулет зображає люди
ну, що тримає биків, чим неабияк 
нагадує персонаж шумерського 

епосу - Гі.льгамеша. Тільки в мер
вській версії героя оточують змії, 
винятково популярні в міфології 
давніх мешканців Бактрії. На зво
роті печатки фантастичні хижаки з 
роззявленими пащами й розчепі

реними лазурами нападають на би
ка. Що знову нагадує сюжет шу
мерського мистецтва - терзання 

бика левом або грифоном. Проте і в 
цій композиції, добре знайомій з 
месопотамських печаток, знову фі
гурують улюблені бактрійські змії. 
Інша, циліндрична печатка з Мер
ва зображає вершника, що б' ється з 
чудовиськом (СІ\, 39, 41). 
Як вважається, на VIII ст. до н.е. 

майже вся територія Середньої Азії 
стала іраномовною: і людність зе
млеробських оаз півдня - Бактрія, 
Согд, Маргіана, і людність степових 
і гірських областей - саки, спорід
нені зі скіфами Причорномор'я. А 
на початку І тис. до н.е. між іран
ськими племенами, які перейшли 

до осілого життя і землеробства, й 
кочовиками-скотарями, які здій
снювали набіги на їхні мирні посе
лення, виник антагонізм. Ось як 
про це мовить "Авеста": "Як другу, 
кращу з областей і країн я, Ахура 
Мазда, сотворив Гаву, обитель сог
дійців. На шкоду їй Анхра Манью 
смертоносний сотворив скіфів, що 
несуть погибель. Як третю кращу з 
областей і країн я, Ахура Мазда, 

створив Маргіану, сильну, віддану 
Арті. На шкоду їй Анхра Манью 
смертоносний сотворив народ мар
дів ... " і далі в тому ж дусі (Авеста, 
28). Можна припустити, що .марди 
- це .мадри індійських джерел, які 
досить часто подаються в негатив

ному світлі й належать до так зва
них мешканців Аратти - нечести
вих і неправедних з погляду жер
ців-брахманів. На противагу Аху
рамазді, який створив Моуру, його 
затятий супротивник Анхро Манью 
( Ахріман) сотворив маридуй виту
шу, а в Багді- Бактрії - бравару й 
усаду. Перше цікаве в тому плані, 
що при Одрі у Веттерсфельді (нині 
Віташув!), знайдено скарб скіфсь
ких золотих предметів, датований V 
ст. до н.е., тобто часами, коли скіфи 
воювали з персами. Подібні пред
мети знаходять і в Чехії та Моравії 
(АС, 68). 
Маргіана - МервсьІ'іа оаза, об

ласть сучасного міста Мари в Турк
менії. В "Авесті" - вона Моуру, се
редньоперс. Мерв, грецьке Маргіа
на (Авеста, 69). Зараз Мари -
центр Марийської області, місто 
навіть увійшло в примовку: "Тер
мез, 1\ушка і Мари - сорок граду
сів жари". Сучасне місто засноване 
1884 р. на місці колишньої форте
ці і було назване Мерв - за одним 
із найбільших огнищ середньовіч
ної цивілізації на Сході - давньо
го міста Мерв, залишки якого зна
ходяться за ЗО км східніше суча
сного міста. 1937 року Мерв перей
меновано в Мари, тобто офіційно 
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було прийнято тюркізовану форму 
назви. А історія Мерва сягає вглиб 
тисячоліть, назва її внаслідок фо
нетичних змін перетворилася на 
Мерв. Ми гадаємо, що саме з на
звою Мерв споріднена назва Мора
ва. Таке припущення підтверджу
ється і тим, що в Україні була істо
рична ВолоховсьІ'іа зе.м.ля, столиця 
її - Волохів і болоховці (а інша 
назва Бактрії - Валх), що Согд
Согдіапа і її насельники согди-сог
дійці знаходять українські відпо
відники у назвах Сугдея і сугдейці
сурожці, причому етнонім входить 
до 5 племен, які "Велесова книга" 
включає в збірний етнонім rіравеп
ці, що є давньою формою сучасно
го етноніма уrіраїпці. В Україні ма
ємо річки Моравпа на Житомир
щині, МуроваnІ'іа на Житомирщи
ні й Чернівеччині, Мурава, Мурів
Уіа й МуравІ'іа на 1\иївщині, ручай 
Морва на Закарпатті, болота Му
рів.ляnІ'іа й Моров.лятІ'іа в басейні 
Сіверського Дінця, села Мурава і 
Мури на Берестейщині, де й Вели
Уіі Мурипи. Сюди долучаються й 
словенські факти, де маємо Мур
еУіа Собота (Murska Sobota) й Мо
равсІ'іе Топліце (Moravske Toplice), 
Моравці (Moravci) тощо. За "Аве
стою", між Мервом і Бактрією ле
жала Нісая, назва якої, вважають, 
відбилася в назві Ніса, що її мала 
столиця парфянських царів непо
далік сучасного Ашхабата. Прик
метно, що назва Ніса є на слов'ян
ських теренах, наприклад, у Дал
мації. 

2. Сурож-Сугдея і 
Согд-Согдіапа 

Як уже згадувалося, давньоук

раїнська пам'ятка ІХ ст. "Велесова 
книга" до збірного етноніма rіравеп
ці, давньої форми сучасного етноні
ма уrіраїпці, включає 5 етнонімів, 
серед яких, поряд зі скіфами, ан
тами, русами й борусами, значать
ся і сурожці. Сурож - давнє місто 
в 1\риму, нині СудаІ'і, згадуване з 
ХІІІ ст. в давньоруських літописах. 
Греки називали його Согдайя і Суг
дабоп, половці - Сугдайя, генуезці 
- Солдайя, татари - Су-даг. Тепе
рішнє Азовське море в давнину на
зивалося СурозьІ'іе. Сурож, мовить 
"Велесова книга", у ІІІ ст. до н.е. за
хопили греки, а доти 500 років було 
таврським, руським, слов'янським, 
правдивість чого підтверджується 

історично й археологічно. Тобто до 
ІІІ ст. до н.е Сурож не був грецьким 
містом, як і Херсонес Таврійський 
(літописний 1\орсунь), жителі яко
го в тому ж ІІІ ст. до н.е. клянуться 
"оберігати для народу састер і не 
розголошувати нічого потаємного 
ні еллінові (!), ні варвару". А сас
тер, тобто шаетри - суто індійсь

кий термін на означення священ
них книг. Що засвідчує: таври-руси 
знали шастри, отже, й веди, бо ша
стри базувалися на ведах. Утім, це 
недвозначно підтверджує і "Веле
сова книга", даючи термін тривіди, 
тотожний санскритському triveda 
"три веди". Тож таври-руси й су
рожці-сугдейці споріднені, вони 
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входять у збірний етнонім правенці, 
що й засвідчує їхню спорідненість. 

Російський іраніст і с:кіфолог 
В.І.Абаєв вважає, що назва Сугдея 
разом зі скіфами прийшла з Се
редньої Азії, де :колись славилася 
:країна Согд, яку греки називали 
Согдіана, найдавніші давньоперсь
:кі написи - Sиguda, а "Авеста" -
Sиgda. У тій же "Авесті" Согд має і 
назву Gava "!\раїна Бика". Gava й 
gаи "бик" добре відоме індійцям, 
воно відбите в імені (аутам, у Буд
ди, засновника решш, нині най
більшої в світі за числом віруючих. 
Ім' я (аутам, воїнське, бо Будда по
ходив з воїнського стану й царської 
сім'ї, воно означає "Найяріший 
Бик", досл. "Найбичіший". Семан
тичний двійник його- ім'я ірансь
кого епічного богатиря Рустам,, де 
Рус теж "Бик", а там, - суфікс, що 

творить прикметники найвищого 
ступеня і відповідає українському 
префі:ксу най- (найвищий, найпра
щий, наймудріший тощо). Втім, 
прямий відповідник імені Рустам, є 
і в індійців, тільки тут воно трохи 
довше й первісніше - Врішотта.м,, 
але так само означає "Найяріший 
Бик", дослівно "Найбичіший". 
Тож найдавніше означення Сог

ду-Согдіани - Sиguda, а воно роз
кладається на sи+guda, де sи в сан
скриті - префікс, який надає ос
новному слову (guda) вищої якості, 
тобто відіграє ту саму роль, що й су
фікс tат в іранському імені Ру
стам, та індійському (аутам,, (о
там,. А guda, gd у Sиguda, Sиgd - те 

ж (тільки з нарощеним d) go, gu, gau 
"бик, тур". Воно відповідає шумер
ському gud "бик", яке :клинописні 
тексти часто вживають і в значенні 
"богатир, герой". Тобто етнонім су
гуди-согди означає "справжні би
ки", інакше "могутні богатирі", 
"незрівнянні герої", позаяк порів
няння воїна з биком-туром власти
ве багатьом епосам: шумерському, 
грецькому, с:кандинавсь:кому, ін
дійському, іранському, сJюв'янсь
:кому, українському (яр-тур, буй
тур на означення доблесних князів 
у "Слові"). У такому разі назва Су
гуда-Согд-Согдіана - "!\раїна Би
ка", як і її друга назва - fава. 

І назва Судап у І\ риму постала з 
Су+tьд+ап і означає "Місто Мо
гутнього Бика", "Могутньобиків". 
І\омпонент gьd наявний у ба
гатьох слов' янських назвах: tдов, 
(дансьп, (диня, Суздаль (первісно 
Су+tьд+ ль), які містять стягнений 
варіант gud - gьd. Цікавий факт 
подає польський документ XV ст., 
який пояснює назву села (ути на 
Білосточчині: Gиthi alias Karwowo, 
тобто (ути, або Бипово. Польське 
діалектне karv якраз і споріднене з 
етнонімом правенці "Велесової 
:книги", воно, як і індійське go-gu
gaи, означає і "бик", і "корова". А 
ще- "земля", відбите і в грецько
му geo. Оrож назви Согд, Сугдея, 
Гдов, Гдиня, Гдансьп, Суздаль спо
ріднені й сходять до спільного дже
рела. Як і етноніми согди-согдійці, 
сугдейці-сурожці, суздальці, сагу
дати, гуди (означення білорусів у 

розділ ІІІ ·~~в· слов'янська індааріка 



литовців) і гуцули- всі вони озна
чають бичичі або .могутньобичичі. 
Щодо гуцулів, української етнічної 
групи на Гуцульщині - історико

етнографічній області Нарпат у 
Бескидах обабіч Чорногори, най
вищого ланцюга Нарпат (займає 
східну частину Івано-Франків
ської, Чернівецької і південно
східну- Закарпатської областей), 
то таке тлумачення підтримується 

винятковою роллю худоби в їхньо
му житті. Втім, у слові худоба наяв
не те ж гуд, гут "бик" тільки у фор
мі худ. Що цілком у дусі фонетич
них особливостей різних мов (інд. 
gosayin "власник корів, худоби" -
рос. хозяин, укр. хазяїн, рос. /'і,то -
укр. хто тощо). Прикметно, що в 
Україні є річка ГдансьІ'і,, притока 
Стиру, тож можна припустити, що 
назва Стир споріднена з назвою 
Острава. Та чи справді ці назви 
споріднені? 

3. Уструшана, Заратуштра й 
українські факти 

У (аві-Согді "Нраїні Бика" або 
"Нраїні бичичів-туричів", як при
пускають, народився Заратуштра 
(детальніше про нього в статті 
"Чого не сказав Заратуштра", ІТУ, 
426-440), творець зороастрійської 
релігії (зороастризму), який жив 
приблизно в той самий час, що й 
Гаутама Будда (VII ст. до н.е.). 
Водночас гірська частина Согду, 
історичний регіон, називається 
Уструшана. І в назві Уструшана, і 

в імені Заратуштра прозирається 
спільний компонент устру-ушт

ра. Зважаючи, що шана-шан-сан 
означає "край, країна" і присутнє в 
багатьох іранських назвах (Зерав
шан, Бадахшан, Хорасан), назва 
Уструшана, в такому разі, означає 
Устру-Уі,раїна. Ім' я Заратуштра 
розкладається на Зарат+уштра, 
де уштра - те ж, поки що невідо

ме устру, а на zarat проливає світ
ло санскр. jarat "старий". Сан
скрит знає словосполученняjаrаd
gаvа, де gava означає "віл, бик", а 
Гава, як ми вже знаємо, інша наз
ва Согду в "Авесті". Оrож санскр. 
jarad-gava означає "старий, му
дрий віл", а його іранським відпо
відником і є zarat-иshtra. Іранське 
словосполучення і стало знаменит
им ім' ям - Заратуштра. І в імені 
Заратуштра, і в назві Уструша
на спільний компонент уштра

устра (санскр. ушра-усра) озна
чає "самець, бик", щоправда, в іме
ні він - другий, а в назві - пер

ший. Перші компоненти в них то
тожні етимологічно (мають спіль
не походження й однакове зна

чення), а другі- семантично (ма
ють однакове значення). Ім'я За

ратуштра, отже, означає "Муд
рий Віл", а назва Уструшана -
" Нрай-Нраїна Бика". Оскільки 
насельники У струшани - устру

шани-уструшанці, то вони й жи
телі "Нраїни бика", тобто бичичі, 
туричі. А водночас - семантичні 
двійники назв согди, согдійці, суг
дейці, Уі,равенці-у/'і,раїнці . 
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Зороастризм і його міфологія ба
гаті на реалії, героїв та імена, 
пов'язані з биком. Проповіді Зара
туштри, за переказами, записані 
золотом на 12 ООО бичачих шкір, 
зороастрійські жерці мали жезли з 

головою бика, що символізувало 
їхню рішучість протистояти непра
вді й злу. Ціла низка персонажів і 
назв "Авести" й іранського епосу, 
тією чи іншою мірою причетних до 
Заратуштри і його вчення, мають 
імена з компонентом, який означає 
"бик": Руста.м і Сіявуш, tопат
шах, Геуш Урван, Геуш Ташан, Га
во.чард, Тура, Туран. І загинув За
ратуштра від меча затятого ворога 

зороастризму, який звався тур Вра
тар-вахш, де вахш - знову-таки 

"бик". Вахш - давня назва Аму
Дар'ї (грец. о,.с), священної ріки 
хорезмійців, сусідів согдійців, а 
назва Хорезм теж означає "1\раїна 
Бика". Оrож іран. Братар і санскр. 
bhartar "воїн, цар" вочевидь тотож
ні, хоча ще є і санскритське bhratar 
"брат", споріднене з чеським bratr. 
Тобто ім' я Вратар-вахш у такому 
разі означатиме "Воїн-бик, Воїн
тур", а Вгратар-вахш - "Бик-за
хисник", бо слов' ян ський термін 
брат, ЯК і батЬJІ,О, СХОДИТЬ ДО ДіЄ
СЛіВНОЇ основи із значенням "захи
щати, охороняти, берегти"; обидва 
терміни мають численні індоіран
ські паралелі. 

Санскрит знає важливий со ці
альний термін purogava, первісно 
- "передній бик", "бик-ватаг у 
череді", який згодом став означа-
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ти "найперший воїн", "ватажок, 
вождь, цар" (СРС, 399). Воно то
тожне іранському воїнському імені 
Пур-гау, синонім якого- Пур-ту
ра. Ім' я Пур-гау іраністи тлумачать 
як "Син бика" (ЗМ, 496), хоча нас
правді йому більше підходить сан
скритське значення, тобто "Перед
ній Бик", "Бик-ватаг", "Вождь". 
"Авеста" згадує про поділ індоіран
ців в давні часи на аріїв і турів "би
ків", через що їхні країни назива
лися Аріан і Туран. Назвою тури 
або туранці нині незрідка означу
ють тюркські народи, що тільки 
вносить зайву плутанину, бо нас
правді тюрки не мають стосунку до 
турів-туранців. Тюрків іноді нази
валитуранцями десь із VI ст., коли 
почалася експансія тюркських пле
мен спершу до Середньої Азії, а то
ді й далі на захід. Як на істориків, 
тури - ті ж арії. Принаймні, в епо

сі іранці воюють з туранцями, ту
ранці-тури виводяться як гілка са
ків-скіфів, не дуже дружніх до 
іранців. Серед туранців-турів на
певне були скіфо-індоарійські пле
мена, до яких належали хозари, пе

ченіги й половці, які виявллють 
мовну й етнічну спорідненість 3 ін
дійськими rуджарами, джатами й 
раджпутами. Ім' л відомої принцеси 
Турандот означає Турансь,.а дочка, 
Турансь,.а діва (іран. duht, санскр. 
duhitar, слов. дщерь "дочка, дівчи
на"), воно і структурно, і лексично 
не тюркське, а індоєвропейське. 

Отже, іран. ushtra "самець, бик" 
відбите в імені Заратуштра й наз-
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ві Уструшапа. Назва Уструшапа 
(гірська область у верхів'ях ріки 
Зеравшан, частина Согдіани) оз
начає "І\ раїна Бика" й виявляєть
ся семантичним двійником укра
їнської назви Остерщипа, утворе
ної від міста Остер на Чернігівщи
ні, назва якого в такому разі озна
чає "Бик". Назви Остерщипа й 
Уструшапа не лише мають одна
кову граматичну структуру, вони 

тотожні й етимологічно, тобто ма
ють спільне походження і однако
ве значення - "1\рай Бика". Ін
шими словами, Остер, як і Устру
Уштра, означає "Бик", а щипа, як 
і шапа-шап- "край, країна". Сю
ди ж стає і чеська Острава. 3 наз
вами Уструшапа, Остерщипа, Ос
тер та іменем Заратуштра ( грец. 
Зороастр) співвідносяться укра
їнське Стир, чиєю притокою є річ
ка Гдапсьr>, і чеське Острава. 

Індоіран. иshtra, иshra, иsra -
"бик" у деяких іранських мовах 
має форму иhra, иkra, що скеровує 
увагу до уr>рів-уr>рапів, які в тако
му разі теж r>оровичі, бичичі, тури
чі. Отож іще один можливий варі
ант назви Yr>paїna: від Ukra+yana, 
де yana "край, країна" (пор. Арі
ана, Согдіана, Маргіапа, Драпгіа
па, Bar>тpiana). Тобто назва Ukra
yana знов таки означає "І\ раїна 
Бика-Тура". Назва Уструшапа на 
означення частини Согдіани озна
чає "1\раїна Тура-Бика". Тобто 
назва частини Согдіани й дві за
гальні назви країни ( Согд, Гава) 
мають однакове значення, вони -
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семантичні двійники, хоча лек
сично й різні. Те ж саме і в У краї
ні, тільки в значно масштабнішо
му й показовітому вигляді: назви 
її окремих давніх і сучасних тери
торій (Тавриr>а, С/'і,іфія, Русь, Суг

дея, Вористеп, Волинь, Ву/'і,овипа, 
Войr>івщипа, Гуцульщина) і за
гальна назва країни - також се
мантичні двійники. Бо У/'і,раїпа й 
усі інші назви означають "1\рай-
1\раїна Тура- Бика". Назва Yr>paї
na виявляє спорідненість як з ін
доіранським ушра-усра-ухра-уr>ра 
"самець, бик", різновидом яких є 
етнонім у/'і,ри-у/'і,рапи, так і з поль

ським діалектним karv "самець, 
бик", спорідненим з етнонімом 
/'і,равепці "Велесової книги"- дав
ньої форми сучасного етноніма уr>
раїпці. 

4. Інші українські й 
індійські факти та деякі 
фонетичні особливості 

Таким чином, іранське уштра
устра означає "самець, бик", йому 
тотожне індійське ушра-усра; втім, 

форма уштра засвідчена і в індій
ців, саме в значенні "бик, буйвіл", 
про що свідчить чоловіче ім' я Уш
траджіхва в "Махабгараті", яке 
мав шанувальник Сканди (бог вій
ни й син Шіви) і яке означає "Би
коязикий", "3 язиком, як у бика". 
Із ними споріднені численні укра
їнські й інослов'янські гідроніми 
та топоніми, серед яких і чеська 
Острава: вже згадуване Остер 
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(річка й місто, літоп. Вострь, Вь
стрь; під 987 р. - по Устрьи!), 
Устриця, Остриця, Остра, Осте
реч, Острил"'а, Остроуш"'а, Стир 
(д.-англ. steor, суч. англ. steer, гот. 
stiиr "бик", билинне Ставр Годи
нович),Стири"',Стирець,Стириця, 
Стрий, Стриш, Стриж, Стрижень, 
Стриб, Стрипа, Струг, Струга, 
Струж"'а, Стримба, Стривігор, 
Простирпь тощо. А також Дніс
тер, що його назва, як і назвиДпі
про, Дупай, Донець, Доп означає 
"Бик-ріка". Назву Дністер-Дапа
стер складають компоненти danи 
"ріка" +иstra "бик". У санскриті 
обидва и на стикові двох слів зли
ваються в одне, тож назва приби
рає вигляду Danиstra-Danиstr, 
звідки й сучасне Дпістр-Дпістер. 
Значення всіх цих назв, як і назви 
Дністер, Дніпро, досі задовільно 
не пояснені, іноді більш-менш 
умотивовано тлумачиться лише 

один якийсь компонент. Але нас
правді численні й загадкові Устр, 
Востр, Остр, Стир, Стр у назвах 
означають "Бик", а бик нерозрив
но пов' язаний із водою, поняття 
би"' невіддільне від понять вода, 
волога, роса. Небесний Бик за
пліднює Норову-Землю дощем, що 
дає врожай, добробут, заможність. 
Іпостассю Небесного Бика є 
слов'янське божество Стрибог 
"Бик-бог", його ім'я - семантич
ний двійник імені Влес-Велес, що 
його має "скотій" бога, ім'я якого 
етимологічно тотожне імені Вріш 
"Бик" у Шіви-Рудри- "скотьєго" 
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бога вже індійської міфології. 
Тобто Стрибог і Влес-Велес - два 
імені одного божества, різні лек
сично, але однакові значенням і 

тотожні функціями. 
Назва Уструшапа має і форму 

Усрушапа, тобто перша назва має 
іранську форму, а друга - індійсь
ку. Іранському устра-уштра "бик" 
відповідає санскритське ушра-усра 

із тим самим значенням. Таку фо
нетичну відмінність дослідники 
пояснюють тим, що звукосполу

чення sr, zr іноді набуває протетич
ного (вставного) t й тоді воно при
бирає вигляду str-zdr, на зразок 
рос. зря-здря, правиться-пдра

виться, срам-стра.м, болг. среща
рос. встреча, санскр. sruti "шлях, 
дорога" - англ. street "вулиця", 
санскр. saranik "мандрівник, подо
рожній" - рос. страппи"', санскр. 
shrapana "готування їжі" - рос. 
стряппя тощо. 

Санскритське слово сходить до 
дієслівної основи sar-sri "іти, біг
ти, текти, литися, струменіти" 
(СРС, 210,710, 746), від якої утво
рено численні похідні: srava 
"який тече, ллється; течія, потік, 
плин; витікання, стікання; водос
пад; сік; піт; фізіол. виділення, се
ча", sravana "течія, потік", sravat, 
sravanti "ріка", sravin "який тече, 
здатний текти; вологий, мокрий", 

srut "текучий, плинний", srotas 
"течія; потік, ріка; канал; srota
vaha "ріка, потік", досл. "потока
ноша" (пор. річку на Черкащині 
Золотопоша, назва якої має ее-
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мантичного двійника в Індії - Хе
маваха, Хемавахін,і ( санс:кр. hema 
"золото") тощо (СРС, 761). Від ос
нови sar утворені слова sarana "б і
жучий, текучий", sara, sarani 
"струмінь, струмок, потік", sarni
ka "вода", sarit "річка, потік", sa
rasi "ставок, :калюжа, болото", sa
rasija, saroruhini "лотосовий ста
вок" і sarojnetra "лотосоо:кий", sa
ras "ставок, водойма, озеро", sara
sa - "журавель, лебідь; лотос" 
(досл. "озерний, ставковий"). 

Відбита ця основа у назвах та 
іменах міфічних і епічних персо
нажів: Сраван,ті - назва давньої 
річки, Saritpati "Владика річок"
Океан, Море ( санскр. pati тут спо
ріднене з латис. pats, рос. батя, 
укр. батьпо), Сраван,а-Шраван,а 
- назва одного з 27 сузір'їв Мі
сячного неба й термін на означен
ня дощового сезону (липень-сер
пень), Сраван,і-Шраван,і - день 

повного місяця в місяці сраван,
шраван,; Saritsuta "Народжений 
рікою, Син ріки"- у "Махабгара

ті" епітет могутнього воїна Бгішми 
"Грізного", який вважається си
ном священної ГанГи і ім'я якого 
тотожне українському прізвищу 

Бушма, Сарасван,т - владика не
бесних водойм, Сараю - річка, на 
якій стояла Айодг'я, столиця Ра
ми, Сарасваті "Повно вода" - мі

фічна підводна ріка, яка біля 
ПраяГа (нині Аллахабад) нібито 
зливається з ГанГою і Джамною 
(до речі, назва Прага дуже нагаду
вала Джавахарлалові Неру назву 
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Праяrа), і сарасвати - людність 
по берегах цієї священної ріки. А 
також Сарасваті-дружина бога
творця Брахми (уособлює в тризу
бі праве, чоловіче вістря), вина
хідниця санскриту, покровитель

ка мистецтв і музики. Численні 
давні й сучасні жіночі імена, зо
крема, Saroj і Sarojini "Лотос" 
(досл. "Народжений у воді") теж 
стають сюди. 

Чимало подібних термінів пе
рейшло з санскриту в сучасну мо

ву хінді, нині державну в Індії: 
sravan, srot "течія, потік, джерело, 
криниця", srut "пролитий, витек
лий; дистильований", sravan-kshe
tra "басейн (ріки)", sravi, sravit 
"вилитий, виділений, витеклий", 
sravak "виливач, зрошувач, об
бризкувач", sar "сік". Укр. сіп, у 
свою чергу, споріднене з сан
с:критською дієслівною основою 
sinch (сінч) "зрошувати, поливати, 
мочити,кропити,бризкати,зволо

жувати", від якої утворені sinch 
"зрошення, полив", sikti "потік", 
sikta "зрошений, зволожений". 3 
ними споріднені укр. сапавитий 
(повний соку, вологи), просяпа
ти, просяпн,утий, сеча (пор. sra
va, sravana), рос. иссяпать "виси
хати" (про воду) тощо. 
У деяких іранських мовах, як 

мовилося, ушра-усра "бик" має 
форми ухра й ynpa. Що важливо в 
світлі того, що назви Упраїн,а та уп
раїнці тлумачаться відповідно як 
".Країна Бика" або ".Країна бичи
чів-туричів" "коровичі-бичичі-
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туричі" (ІТУ, 21-28). А індоірансь
ке ushra-usra-uhra-ukra підтвер
джує таке тлумачення, бо воно і оз
начає "самець, бик". Чим цілком 
незалежне й неслов'янське джере
ло підтверджує, що назви УІ'Ораїпа 
й І'Оравепці-уІ'Ораїпці містять компо
нент із значенням "бик". Бик-тур 
відігравав виняткову роль в уяв
леннях стародавніх народів, він 
має світотворчі якості, уособлює 
віру-дгарму, праведність, закон, 

на бикові-дгармі-вірі-законі три

мається світ. Бик на царському 
стязі засвідчував відданість дгармі, 
готовність оберігати й захищати її, 
він - поборник неправди й злих 
сил. Зороастрійські священнослу
жителі під час посвячення в жер
цівський сан тримали жезл, увін
чаний головою бика - свідчення 
того, що вони стають на неприми

ренну прю з темними силами, за 

праведність і віру. Це давнє уяв
лення про захисну, охоронну 

функцію бика збереглося в україн-
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ців і нині, щоправда, його роль зій

шла до рівня оберега оселі. Як роз
повідала мені Валентина Коротя
Ковальська зі знаменитого співо
чого тріо "Золоті ключі", в старому 
батьківському будинку її чоловіка 
на Дніпропетровщині верх даху і 
нині прикрашає голова бика, що
правда, вже тільки з одним рогом. 

Таким чином, назва річки Ос
травиця, на березі якої розкину
лася Острава, може означати і 
"Водавиця", тобто "Повновода", і 
"Биковиця, Бичавиця". Іншими 
словами, "Щедродайна, Добро
дайна, Благодайна", бо поняття 
вода, роса, волога невіддільні від 
понять са.мець, бu/'0, врожай, добро
бут, благополуччя, як і в випадку 
з назвою Варшава (див. окрему 
статтю). Назва Острава "Водава" 
або "Бичава" виявляється семан
тичним двійником назв Варшава, 
Русава, Іршава - вони всі й побу
довані за однаковим принципом, і 

несуть однакове значення. 
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СЛОВЕНСЬКА НАЗВА MULJAVA Й УКРАІНСЬКЕ 
ПРІЗВИЩЕ МУЛЯВА 

1. Деякі українські, молдав
ські й словенські* факти 

У Словенії на широкому гірсь
кому перевалі є село Мулява (Mиl
java), відоме церквою Святої Ма
рії, зведеної у XV ст., у якій із1674 
року зберігається золотий вівтар. 
А ще- музеєм-садибою, де жив і 
творив відомий словенський пись
менник Йосип Юрчич ( 1844-
1881) і де нині любительський му
зичний ансамбль виконує для ту
ристів його твори. Джерела свід
чать: 1475 року тоді велике й люд
не село захопили турки, багато йо
го жителів вбили, а понад 4 тисячі 
забрали в полон. 
В Україні назви Мулява нібито 

не засвідчено, але є річкаМулавиця 
на Волині, у запорозьких коза.ків 
побутувало, а в сучасних українців 
побутує прізвище Мулява. Най ві
доміший носій його нині - гене
рал-майор Володимир Савелійо
вич Мулява (нар. 12.ІХ.1937 р.), 
.коза.к з діда-прадіда, я.кий у не
залежній Україні п'ять разів оби-

*Щиро вдячний словенському історику 
Матьясу Анжуруза надані .матеріали про 
свою країну, детальну карту і за те, що 
люб'язно звернув .мою увагу на численні 
словенська-українські топоні.мно-гідро

ні.мні паралелі й надихнув .мене на цю 
статтю. 
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рався гетьманом у.країнсь.кого 
.козацтва. 1\озаць.кі реєстри фі.к
сують у запорожців і прізвища 

Молява, Малявка, Мулявченко. 
Був у.країнсь.кий шляхетсь.кий 
рід Малявки, родовий герб я.ких 
- пронизана мечем голова чор

ного тура. 

Назва й прізвище Мулява с.кла
дають Муля+ва, де ва суфі.кс, наяв
ний у багатьох у.країнсь.ких і сло
в' янсь.ких назвах (Росава, Полта
ва, Влтава, Варшава, Острава). 
Тобто основою назви й прізвища 
виступає елемент Муля, Муль. У 
такому разі сюди долучаються 

пото.ки Мулейки, Мулувата й Му
луватий на Івано-Фран.ківщині; 
на Рівненщині були хутори Му
лики й Мульчине, а нині є село 
Мульчиці. 
У цьому плані привертають ув а

гу та.кі, я.к на нас, по.казові гідро
німні фа.кти: у басейні Західного 
Бугу на Волині є річ.ка Мулавиця, 
і в цьому ж басейні, вже на Львів
щині (м. Бусь.к) - річ.ка Молдова 
і поті.к Молдавський. Лівою прито
кою вже Південного Бугу є річка 
Молдавка, а правою - Корениха. 
У 1\осівсь.кому районі на Івано
Фран.ківщині бачимо пото.ки Му
лейки і Корнівка, у Тячівському ра
йоні 3а.карпаття - пото.ки Мульний 
і Коренистий, у Свалявсь.кому -
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Корнянтщ у Рахівському - Молдо
вапип. Прикметно, що Молдовапип 
- ліва притока річки Крайня Ріка, 
яка, в свою чергу, є правою прито

кою річки Шопурки. А назва Шо
пурr;д цікава тим, що ім' я Шапур

Шопур мали іранські царі і сходить 
воно до первісного шахрпухр, де 
шахр- "царський", апухр- "син". 
Тож первісне шахрпухр, що з нього 
постали пізніші шахпур-шахпур і 
шапур-шопур, означає "царський 
син, царевич". Так що в порівняно 
вузькому ареалі засвідчені потоки 
Мульпий, Корепистий, Корняпrоа і 
Молдовапип; з останнім пов' язана 
назва Шопурrоа, яка в іранському 
ареалі відзначається високим, цар
ським статусом. Іранський термін 
шапур - семантичний двійник ін
дійського терміна раджпут, де 
радж "цар", а пут (первісно путр) 
"син", причомуінд.риtrа "син" (pи
tri "дочка") відбите в назві річки на 
Закарпатті - Путреда, у назві се
ла Путрівrоа на Київщині і низці 
українських прізвищ - Путра, 
Путря, Путро, Путраrо, Путриrо, 
Путрепrоо, Путричепrоо. 3 іншого 
боку, раджпути, "царські сини" й 
індійські "козаки", виявляють мов
ну, отже, й етнічну спорідненість з 

українськими половцями, сліди 
яких виразно простежуються у 

прикарпатському й закарпатсько
му ареалах. Іще одна особливість 
деяких назв та, що до них причетні 
назви, які містять компоненти із 

значенням "бик, віл": річка Мула
виця й струмок Молодепсьrое на Бо-
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лині (сама назва Волипь містить 
значення "віл"), потік Мулувата 
біля села Устерівкана Івано-Фран
ківщині, де назва Устерівrоа пов'я
зана з іран. устра-уштра "бик, віл" 
(воно наявне в імені Заратуштра 
- zarat+иshtra - "Мудрий Віл", 
річка Молдова біля міста Буськ на 
Львівщині, а назва Бусьrо сходить 
до слова бус, бос "бик" тощо. 
На Івано-Франківщині (бас. 

Лімниці-Дністра) біля нп Лолин 
(Долинський р-н) є річка Молода 
(наголошене друге о), а село Осмо
лода - в сусідньому Рожнятів
ському р-ні. Притокаю Молоди в 
тому ж селі Осмолода є річка Мо
лодипець (наголошене е), а на За
карпатті (Хустський р-н) є річка 
Малотипець (наголошене и), що
правда, як бачимо, наголоси в 
обох назвах різні. На Берестейщи
ні є село Молодове, за 5 км від 
станції Ясельда (до 1955 р. -Го
родище) на залізниці Пінськ-Лу
нинець (є річка Ясельда, ліва при
тока П рип' яті, витікає з Біловезь
кої пущі, довжина 242 км). Моло
довим почергово володіли Досто
євські, Бойни, Скирмунти, воно 
відоме Молодівсьrоою rоаплицею -
пам' яткою мурованої архітектури, 
зведеною 1908 р. А ще Молодів
сьrои.м дзвопо.м - пам'яткою мід
ноливарного мистецтва, відлитим 

у Каунасі 1583 року, який призна
чався для православної церкви се
ла Молодова, згодом вивезений у 
Мінськ. 3а 45 км від Пінська є і се
ло Молодільпиці (СБ, 201). 
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У зв'язку з назвами Молода, Ос
молода, Молодове, Молодинець 
привертають увагу і шість боліт 
Молодець~а (з них 5 - у басейні 
Дніпра), які, судячи з назв у жіно
чому роді, колись були річками, 

струмки Молодепсь~е на Волині й 
Молодеча на Київщині. Річка Мо

лодяп~а є на Житомирщині, а в 
басейні Сіверського Дінця - бо
лота Молодець~а та Молодичин і 
річка Молодцева; остання пов'яза
на з назвою Лугапь, а потік Муль
пий на Закарпатті - притока Лу
жап~и. Назви Молода (наголоше
не друге о), Осмолода, Молоди
пець, Молодець~а, Молодепсь~е, 
Молодеча, Молодяп~а, Молоди

чин, Молодцева, судячи з усього, 
споріднені з назвою Молдова, яка 
не має переконливого тлумачення 

і вважається успадкованою від іс

торичної території Молдова. А во
на, в свою чергу, нібито отримала 
назву від ріки Молдова - правої 
притоки Сирету (Серету). Одна з 
пропонованих етимологій гідроні

ма Молдова - з давньонімецького 
тulde "ущелина, яруга, яр" і 

слов'янського суфікса -ова (ШТС, 
126). Слід зазначити й таке: до 
складу Молдови 1940 року вклю
чена Бесарабія, а одна з назв по
ловців, за Татищевим, беси. Якщо 
це справді так, то в молдаван-беса

рабів простежується половецький, 
тобто індоарійський слід. І недар
ма, певно, в піснях (українських 
теж) відбите словосполучення ци
гап~а-молдавап~а, бо цигани вже 

безперечно походять з індоарійсь
кого кореня. 

Складається враження, що всі 
ці назви (Мулавиця, Мулей~и, 
Мульпе, Мульпий, Мулувата, Му
луватий, Молдова, Молодова, 

Молдав~а, Молдовапип, Молдав
сь~ий,Молода,Осмолода,Молоди
пець-Молотипець, Молодець~а, 
Молодепсь~е, Молодеча, Молодяп
~а, Молодичип, Молодцева) спо
ріднені, пов'язані спільним похо

дженням. Водночас показове й те, 
що поряд із деякими з цих назв 
(Молдав~а, Молдовапип, Мулей
~и, Мульпий) бачимо й назви Коре
пиха, Корепистий, Корпів~а, Кор
пяп~а, вже більш прозорі й зрозу
мілі, з чого напрошується висно
вок, що назви на Мул-Мол - дав
ніші, а назви на Kopen-Kopn пізні
ші, і цілком можливо, що це 
слов'янські переклади їх. Це пев
ною мірою підтверджує і те, що 
назви Молдав~а, Молдовапип, Му

лей~и, Мульпий є семантичними 
двійниками назв Kopenuxa, Коре
пистий, Корпів~а, Корпяп~а. 
У зв' язку з назвами Молода 

(наголошене друге о), Осмолода, 
Молодеча,Молодичип,Молодяп~а 
привертають увагу й балканські 
факти. Чеський дослідник Людвік 
Нідерле пише, що серби первісно 
мешкали на річці назвою Мульда; 
він уточнює, що до сербів тут від
носили племена між Заале й Ель
бою (Лабою). Центр сербської те
риторії знаходився на Заале, а між 
річками Сала й Мульда жило 
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плем'я, до якого й при:кладалася 
назва серби. На другому березі 
Ельби, між Заале й низів'ями 
Мульди, простягалася область 
Жир.мупти, поряд із якою або й у 
ній мешкали коледичі і жити чі (з 

якими дехто пов'язує назву Жи
томир); південніше жирмунтів 
були пелетичі й пудичі, укріпле
ний центр яких - Вітіп ( Wettin) 
стояв на Заале. На північ від неле
тичів жили сисли чи евіели (siиsli), 
між низів' ями Мульди й річки 
Чорний Ельстер - піжичі, між се
редньою течією Сали і Мульди, аж 
до її притоки Ка.мепіца - худичі, 
або шкудичі (СД, 117-119). Мож
на гадати, що остання назва (шку
дичі) є слов'янським реліктом, що 
відбиває давню назву скіфів - су
гуди-скути-скоти-скотичі, тобто 
бичичі-туричі. Що, до речі, під
тверджує і друга назва ш:кудичів 
- худичі, де худ теж означає 
"бик", воно наявне в укр. худоба. 

Отже, назву Mиljava маємо в 
Словенії, річку Мульда - в Сербії, 
а прізвище Мулява й низку похід
них від нього назв і прізвищ - в 

Україні. Що не випадково, судячи 
з тих численних сходжень, які 
простежуються між Словенією і 
Україною хоча б на гідронімно-то
понімному рівні. В Україні, на
приклад, маємо Жерев, Мокрець, 
Бистрець-Бистриця, Брест, Тере
бовля, Тетипець, Трояни, Рокит
не, Тустапь, Тухля, Са.мбор, Шеп
ковиця, Чаква, Марківці, Підлуби, 
Неділище (на Житомирщині, де 

народилася Ніна Матвієнко), а в 
Словенії - Жер 'яв, Мокрец, Ви
стрец-Бістріца, Брест, Требовля, 
Тотовец, Трояпе, Ракітпа, Ту
стань, Тухля, Са.мобор, Шепr>о
вец, Чаковец, Марковци, Подлю
бель, а неподалік словенського 
:кордону, вже в Хорватії - Неде
лище. І ще багато інших спільних 
назв, що їх усі наводити тут не бу
демо. Зазначимо тільки, що подіб
ні сходження простежуються не 
лише між Житомирщиною і Сло
венією, а й між Житомирщиною і 
Новгородщиною, землею історич
них повгородських словеп, отже, і 
між Новгородщиною і Словенією. 
Численність цих сходжень промо
вляє за невипадковість їх, за спо
рідненість і давні етнічні зв' язки 
древлян, новгородських словен і 
словенців на певному часовому 
відтинку, допоки історична доля 
не розвела їх по різних ареалах, 
іноді досить віддалених один від 
одного. 

2. Індійські факти й 
українське тло 

В Індії є річка Мула, притока 
Годаварі - найбільшої і найдов
шої ріки Південної Індії, інша 
назва якої - (аута.мі. При впа
дінні Мули в Годавар і, мовлять 
перекази, осів зі своїми учнями ві
домий брахман Баварі, :коли поли
шив столицю й став відлюдником. 
Давньоіндійсь:кі джерела знають 
:країну Мулака, людність якої -
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.мула,.и, плем'я, споріднене з пле
менем аш.ма,.и. Пурани (давньо
індійські билини) мовлять, що му
лаки й ашмаки походили з одного 
роду, а родоначальник мулаків -
Мула,.а, син царя Ашмаки. Свя
щенна Годаварі, що її притокою є 
річка Мула, якраз і відмежовувала 
землі ашмаків і мулаків. 

Прикметно, що й діда царевича 
Рами, героя "Рамаяни", по бать
кові звали Мула,.а. І саме на бере
зі Годаварі, у священному лісі 
Дандака, в тій його частині, яка 
називалася Папчаваті, під час 
свого 14-річного вигнання певний 
час жив й щодня купався в її бла
годатних водах Рама. Назва Пап
чаваті, як і назва Папти,.апей 
(нинішня 1:\ерч), столиця Бос
порського царства, в яке входили 

й сінди-інди, містить у собі чи
слівник "5", тож Папчаваті тлу
мачиться як "П'ятвиця", а Пан
тикалей - як "П'ять Гір", "П'я

тигорськ". Геродот у Скіфії знає 
річку Папти,.ап, а вона - мо
жливий український двійник наз
ви Пепджаб "П'ятиріччя" (panch 
"5"+ аЬ "вода, ріка"), відома "Бе
лесовій книзі" (ІХ ст.) як Папдеб. 
Що ж до священного лісу Дан

дака, то на зламі двох ер Птолемей 
(11 ст.) і Амміан Марцеллін (lV ст.) 
знають у 1:\риму квітуче місто 
Дапда,.а. Назва ця виявляється 
семантичним двійником назви 
Київ, а на Південному Бузі й Ну
бані (обидві річки античні джере
ла називають Гіпапіс) жили індо-
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арійці-дапдарії - "києдержці, 
жезлодержці, кияни". Назва дав
ньої держави в долині Ганrи, де 
правив батько Рами - Кошала, 
матір Рами звали Каушалья "1:\о
шалійка". А жіноче ім' я Кассалія 
(грецька передача) на теренах 
Давньої України містить боспор
ський напис іще lV ст. до н.е. саме 
з Сіндики - країни сіндів-індів 
біля Боспору 1:\імерійського (ни
нішня 1:\ерченська протока). При
чому у виразно індоарійському 

контексті: "1:\ассалія, дочка Посія, 
присвятила Афродиті Уранії при 
Перісаді, архонтові Боспору й 
Феодосії та цареві сіндів, меотів, 
фатеїв, досхів" (1:\БН, М 972). І 
династичне ім' я боспорських ца
рів Перісад, і сіпди та фатеї (та
теї) мають прямі відповідники в 
Індії. Так, у нижній течії Інду
Сінду поряд із сіндами жили 
тхатти, а столицею Нижнього 
Сінду була Тхатта (нині місто 
Татта в Пакистані). Вони вия
вляють певну дотичність до назви 
Тетіїв на 1:\иївщині, що її народні 
перекази пов' язують з половець
ким князем Тетіє.м. Навряд чи та
ке пов'язування назви Тетіїв з 
половецьким князем випадкове, 

воно, очевидно, відбиває якісь іс
торичні події і має під собою ре
альний грунт. А половці якраз і 
виявляють мовну, отже, й етнічну 
спорідненість з індійськими "ко
заками" - раджпутами, назва яких 
означає "царські сини". А в скіфів 
найбільш могутню і впливову вер-
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ству Геродот називає царсь'fіи.ми 
Сrііфа.ми. Сама ж "Рамаяна" має 
численні перегуки з українськи
ми звичаями, обрядами, фолькло
ром (ТРС, 210-221). 

Хорезмійський учений Абу 
Рейхан Біруні у своїй енциклопе
дичній праці "Індія" мовить, що 
індійські астрономи ділять світ на 
лунарні станції (доми, стоянки), 

тому всі країни розміщені в них за 
дев'ятьма лунарними станціями. 
Графічне зображення такого поді
лу нагадує черепаху, тому й має 
назву Уіур.ма-чаrіра "черепашаче 
коло", "черепашачий круг". За 
схемою давньоіндійського мате

матика й астронома Барахаміхіри, 
яку Біруні наводить, країни роз
поділені так: 

перша, основна, корінна. Бона пе
ребуває в центрі, її оточують 8 
найголовніших країн за сторона
ми світу (йдучи посолонь, за сон
цем): Маrадга- друга (схід), Ка
лінrа - третя (південний схід), 
Аванті - четверта (південь), Ан
анта (Анарта) - п'ята (півден
ний захід), Сіндгу-Саувіра - шос
та (захід), Харахаура - сьома 
(північний захід), Мадра- вось
ма (північ), Кулінда - дев' ята 
(північний схід). 

У наведеній схемі кожна зона 
представлена однією, найголовні

шою країною, хоча насправді країн 
у кожній зоні багато, й Біруні їх 
перераховує ((Бируни, 270-271) . 
.Кожна зона містить назви, так чи 
інакше дотичні до України. Так, 

північ 
(Мадра) 

8 

північний захід (Харахаура) 
7 

захід (Сіндгу-Саувіра) 
6 

південний захід (Анарта) 
5 

ПАНЧАЛА 
1 

південь 
(Аванті) 

4 

північний схід (Кулінда) 
9 

схід (Maraдra) 
2 

південний схід (Калінrа) 
3 

.Країна Панчала, назва якої оз
начає "П'ятерична", "Складена з 
п'яти (племен, країн, частин)" -

серед країн південної зони знача
ться Віндг 'я.мулі й Мулі'fіа, поряд із 

країнами Шавара (пор. козацьке 
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прізвище Саварсь".ий, назву Савур
.могила), Дапда".а, Папдья (річка 

Папда в Криму, прізвище Папдай 
на Закарпатті), Абгіра (пор. літо
писне обри), Дурrа, Відарбга (Ві -
префікс, а дарбга-далбга спорідне

не з дуліби); інша назва Відарбги 
- Бгоджа, її жителі - бгоджапи, 

що перегукується з етнонімом бу
жапи. А цар Відарбги-Бгоджі мав 
ім' я Бгіш.ма".а, тотожне українсь
кому прізвищу Буш.ма".а. 
У центральній, панчалійській 

зоні (пор. укр. Папталія) бачимо 
країни Куру (Курустхапа), Шаль
ва, Кулья, Куптала, Кошала, Врі
".а, назви яких мають перегук з 

українськими та слов'янськими 
назвами, іменами й прізвищами: 
Курустхапа перегукується з на
звою Коростепь, Кулья-з етноні
мом с".олоти й іменем скіфського 
першоцаря Кола".сай, Врі".а "Вовк" 
- з численними "вовчими" назва
ми й прізвищами в Україні, річ

кою Лі". та іменем скіфського царя 
Лі". у Геродота, Кошала - з на
звою польського воєводства Коша
ліп, Шальва - з грузинським іме
нем Шалва, українськими прізви
щами Шала".а, Шала"., Шелбир, 
етнонімом шелбири в "Слові"; кра
їну Шальву населяли шальви -
"списники" (санскр. shala "спис"), 
а очолював їх цар на ім' я Шальва 
"Списник". Жителі країни Кунта
ла (".уптії, ".уптали)- теж "спис
ники" ( санскр. kиnta "спис"). 
Купті звали тітку Крішни по ма
тері, Купті "Списниця" - одне з 
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імен богині-воїтельки Діви-Дур
rи, яка на боспорських монетах 
зображається саме зі списом у 
руці. 
У східній зоні маємо країни Ва

".а (Ба".а) "Журавлина" (пор. в Ук

раїні прізвища Ба".а, Баглай, наз
ви ва".ота, Журавсь".ий ва". та 
ін.), Малава (Мальва), Малавар
ті".а, Та.мраліпті".а, tовіпда. У 
західній - знову Бгоджа й Коша
ла, а також Трайпура (пор. Трипіл
ля), Xyna (гуппи), Дарва (древля
ни), Малава, То.мара. Етнонім то
.мари, як і ".уптії та шальви, озна
чає "списники", а То.мара, як і 
Купті, ім'я Дурrи-Деві й теж 
"Списниця". Є українська щляхта 
половецького походження - То
.мари, а за Гімалаями - їхні прямі 
родичі, царська династія То.мари, 
вихідці саме з раджпутів - ін
дійських "козаків". 
У північній зоні цікаві назви 

Вахлі".а (Ба".трія, Балх, пор. в Ук
раїні історичну Болоховсь"'у зе.млю 
і болоховців), Пахлава (Парфія, 
інд. Партхава й укр. Полтава), 
Явана (іонійці-греки), Сіпдгу, Сау
віра (пор. в Україні сіпди і "'і.мери
сівери), Ша"'а (с",іфи), Літта 
(летти, литва), Кодара ("'озара, 
хозара), Шулі"'а ( санскр. shиla 
"тризуб") тощо. 

3. Що означає санскритське 
mula 

Санскр. тиlа, хінді тиl (вимо
вляється .муль) означає "первіс-
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ний, першопочатковий, корінний, 
аборигенний, основний, головний, 
основоположний, визначальний", 
"первородний, справжній, істин
ний, чистий (про породу)", "ко
рінь, основа, підгрунтя, фунда
мент, базис", "первісність, оригі
нал" (СРС, 518). 
Мула "Корінь" називається 19-

те місячне сузір'я (європейське 
С/'і,орпіон), подвійна зірка, яка в 
"Атхарваведі" називається Вічрі
тау "Дві відстебнуті (зірки)". 3а 
ведійською астрологією люди, на
роджені під цим сузір'ям, наділе
ні потужним філософським ми
сленням, та й саме слово .мула за

діяне у великій кількості філо
софських та інших важливих сус
пільно-політичних термінів, про 
що мова далі. Щоправда, тут ні
бито має місце деяка хронологіч
на невідповідність, бо Володимир 
Мулява народився у вересні, асу
зір'я Мула пов'язане з груднем. 
Втім, цієї невідповідності може й 
не бути, якщо зважити, що ін
дійський рік починається з сере
дини березня, як, до речі, й дав
ній український. Тобто різниця 
між початками року в сучасному 
європейському календарі й ін
дійському складає 2.5 місяці. І 
якщо Володимир Савович наро
дився дев'ятого місяця, у вересні, 
то при зміщенні на 2.5 місяці ця 
дата припадає якраз на грудень, 

що з ним і пов'язується сузір'я 
Мула. Втім, самі назви листопада 
й грудня англійською - november 
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і december, а російською ноябрь і 
де/'і,абрь, засвідчують, що це нас

правді 9-й і 10-й місяці року (ла
тин. де/'і-а "десять"), а не 11-й і 12-й, 
ЯК ВИХОДИТЬ НИНі. 

Так чи інакше, все сказане без
посередньо стосується українсь

кого прізвища Мулява: воно може 
означувати і того, хто народився 
під місячнимсузір'ям Мула, і того, 
хто має філософські нахили, наді
лений філософським баченням 
світу й дошукується першопри
чин, першовитоків, першокоренів 
усього. Що повною мірою прита
манне українському носієві пріз
вища Мулява: у Київському уніве
ритеті він вивчав юриспруденцію і 
філософію, на кафедрі філософії 
цього ж університету закінчив ас
пірантуру, у вищих навчальних 

закладах викладав філософію й іс
торію філософії, вів у Вінниці мі
жобласний філософський диску
сійний клуб "Істина", докторська 
дисертація його називалася "Лю
дина в індивіді. Національне як 
реалізація людського роду в інди
віді". А в незалежній Україні став 
автором концепції соціально-пси
хологічної служби нових Зброй
них Сил, очолював її, був началь
ником управління і членом коле
гії Міністерства оборони України, 
де творчо, плідно й невтомно 
працював із перших днів Неза

лежності. 
У санскриті mula - корінь, пер

шопричина, суть, сутність чогось і 
квадратний корінь, певна позиція 
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пальців в індійському класичному 
танці, особисті володіння царя і 
священне дерево ашока (Erythro
psis colorata), що цвіте темио-оран
жевими й червоними квітами. Це 
слово творить величезну кількість 
філософських, фінансових, літера
турознавчих, граматичних, медич

них, математичних, військових та 
інших термінів, понять і реалій. 

Перераховувати їх усі немає змоги 
та й не місце тут, тому вкажемо на 

найбільш істотні й цікаві: 
філософські: тula-padartha -

один із 4-х основних елементів 
світобудови (земля, повітря, во
да, вогонь), тula-rupa - пер
вісна форма, тula-sidhanta -
головна засада, основний прин
цип, тula-sиtra - основне по
ложення (засада, принцип), 
тиla-dhara - основа, тиla-ka
ran - основна причина, тиla
tattva - основний принцип (те
орії, вчення), тиla-prakriti -
першоматерія, первісна приро

да, першопричина матеріально
го світу, sатиlа, saтul - який 
має коріння, причину, атиlа, 
атиl - який не має коріння, 
причини, підстав, атиlаkа -
безпричинний, безпідставний, 
нереальний; 

фінансові: тиla-dhana - основ
ний капітал, сума, дана в борг, з 

якої нараховуються відсотки, 
тиla-phala (досл. "корінь і 
плід") - приріст від основних 
засобів, тиlуа - ціна, цінність, 
вартість, майно, статки, атиlуа 
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- безцінний, неоціненний, до
рогоцінний, коштовний, тиlу

ап, тulyankan - оцінка, оціню

вання, тulyanиsar - за варті
стю, тиlya-vriddhi- підвищен
ня цін, тиlya-hras - падіння 
цін, тиlya-pakarsha - знеці
нення, тиlya-niyantran - кон
троль над цінами, тиlya-nird
haran - встановлення цін, ти

lyavan - вартісний, цінний, 
коштовний, дорогий ( санскр. -
van тотожне -ван у слов' янсь
ких іменах Йован, Радован, Ми
лован, Селіван, Коливан тощо); 

граматично-мовознавчі: тиla-dha
tи - первісна основа, тиla
dhvani - фонема ( санскр. 
dhvani "звук" споріднене з укр. 
дзвонити, дзвеніти, дзвін), ти
la-bharatiy - протоіндійський, 
тиla-bhasha - мова оригіналу, 
тиla-shabda - основа слова; 

релігійні: тиla-тantra - головна 
мантра чи молитва, наприклад, 

священний звук аит, от, (хри
стиянське амінь, а.мен, ісламсь

ке о.мен) або головна словесна 
формула шіваїтів - naтah shi
vaya "хай славиться Шіва", ти
la-sиtra "головні сутри" - ос
новні джайнські трактати на 
пракриті, що їх джайни-шве
тамбари ("вдягнуті в біле") вва
жають канонічними, тиlashin, 
тиla-vrati - який харчується 

самим корінням (наприклад, 
під час посту); 

літературознавчі: тaиlikta - само
бутність, своєрідність, тиlа-
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ragini - основний мотив, лейт
мотив, тиlakar - автор книги, 
тиlakarika - віршований ко
ментар до сутр (санскритські 
праці з філософії, граматики й 
інших наук у вигляді коротких 
формул і правил), тиla-granth 
- оригінал твору, основний 
текст, тиlа-sисhі - основний 
перелік, справжній список, ти

la-srota - першоджерело, ти
lа-rира - прототип; 

медичні: тиla-vyadhi - основне 
захворювання, тиla-shodhaka 
-радикальний, помічний (про 
ліки), тиla-chakra - головна 
чакра, що відповідає за пам' ять, 
тиlаkа - різновид отрути, ти
lіkа - цілющий корінь, тиla
dhara - містичне коло довкола 
статевих органів, тиladhara
chakra - коренева, основна, 
опорна чакра, чотирипелюстко

вий центр-лотос біля основи 
хребта, що управляє пам'яттю. 
Санскр. chakra "коло, круг" то
тожне грецькому kyklos і ла
тинському cyclos, відбите в ук
раїнських словах ча~уп, ча
~лувати, прізвищах Чигрип
Чигирип та назві Чигрип-Чиги
рип, яка має свого індійського 
двійника- місто Чухир~ап (~an 
"місто") біля якого народився 
fypy Нанак, засновник релігії 
сікхизму в Пенджабі. 
А також терміни юридичні 

(тиla-patra- оригінал докумен
та, тиla-hara - марнувач бать
ківського спадку), етнологічні 

розділ ІІІ 

(тиlа-риrиshа- родоначальник, 
тиla-nivasi - корінний житель, 
абориген), математичні (mula
guna - коефіцієнт кореня), гео
графічні (тиla-srotas - основне 
русло), архітектурні (mиla-dvara 
- головний, парадний вхід), бо
танічні (тиla-keshara - цитри
на, тиlіп, досл. "наділене корін
ням" - дерево, тиlап, mulaja -
рослина, що росте від кореня, 
тиlаkа, тиlak-potika, rnulabha, 
тиlahva - редиска) і навіть во
рожбитські (тиla-karman - во
рожіння по корінцях цілющих 
трав) тощо. 

Сучасні індійські (т. зв. новоін
дійсь~і) мови черпають із сан
скриту лексику, з якої творяться 

різноманітні наукові й технічні 
терміни, і активну участь у цьому 
процесі бере санскр. тula (хінді 
тиl - .муль): тиl-уапа - орбі

тальний відсік космічного кораб
ля, тиl-tattva - хі.м. елемент, mu
lik-nyayalay - суд першої інстан
ції, тиlаk - хі.м. радикал, mul
bhasha - ліпгв. прамова, mul-svar 
- ліпгв. монофтонг, mиl-sutra -
директива тощо (ХРС 11, 403-
404). У терміні saтul parivartan 
"докорінна зміна" parivartan то
тожне укр. перевертання, тобто 
термін дослівно означає "докорін
не перевертання". А у виразі sа
тиl nashtate "нищити до кореня" 
укр. нищити й санскр. nashtate й 
собі тотожні. 
Миlа має різновид mulak або 

тиlаkа, яке в складних словах 
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виступає другим компонентом 

означає "який коріниться в ... ", 
"закорінений в ... ", "який похо
дить від ... ", "який грунтується на 
... ", напр., sanskrit-mulak shabd 
"слово, похідне з санскриту". Mu
lak, як уже мовилося, означає і 
"редиска", в зв'язку з чим слід 
сказати, що індійська міфологія 
знає дві групи зичливих і незич

ливих божеств нижчого рівня і 
двоїстої природи, які чинять лю
дям перешкоди і водночас усува
ють їх - так звані вінаюш. Ін
дійські пам' ятки ще VII-V ст. до 
н.е. мовлять, що нінаяки вселя
ються в людей і прирікають їх на 
невдачу - царевич, до прикладу, 

не отримує трону, дівчина не ви
ходить заміж, заміжня жінка не 

народжує дітей, полководець не 
знає перемог. Тексти мовлять, що 
вмилостивити нінаяків найкраще 

редискою - мула"'а і солодоща
ми - мода",а. Ватажок нінаяків 
- слоноголовий бог Ганеша, син 
Шіви, він має ім'я Віная"' і вва
жається усувачем перепон, богом 

мудрості, покровителем учнів і 
студентів. В індійському епосі по
чет Шіви складають raнu - дві 
групи добрих і злих духів, яких 
слід усіляко задобрювати. Уяв
лення про добрих і злих духів са
ме у зв'язку з Шівою відомі Дав
ній Україні: на Молдаванці! (не 
виключено, що і в цій назві при

хований корінь mul- у формі mol
) в Одесі знайдено напис ІІІ ст. з 
іменем Бутанат, що відповідає 
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індійському імені Шіви - Бгу
танатх "Владика бгутів", де бгу
ти - інша назва вінаяків. А не
подалік Одеси, у Білгород-Дні
стровському знайдено інший на
пис ІІІ ст. з іменем Махадава, яке 
тотожне іншому імені Шіви -
Махадева "Великий бог". Ще од
не ім'я Шіви Вріш "Бик" -пря
мий відповідник імені, що його 
має слов'янське божество- Влес, 
причому і індійський Вріш, і 
слов'янський Влес- "скотії" бо
ги в своїх міфологіях. 

Місто Сарнатх, де Гаутама Буд
да здійснив свою першу пропо
відь, називають і Мула-fандга",у
ті, де tандга",уті - "Запашно
вершинна". Буддійська "Мула
пар'яя джатака" (притча про жит
тя Будди) оповідає, що за царя 
Брахмадатти у Баранасі майбут
ній Будда (бодгісатва) був відо
мим учителем-гуру і мав 500 уч
нів. Якось учням здалося, що й 
вони знають стільки ж, скільки і 
їхній учитель, тому почали пропу
скати уроки. Аби довести, що во
ни помиляються, вчитель загадав 

їм загадку: "Час поглинає все, але 
що поглинає час, куди він діваєть

ся?" Учні цілий тиждень думали, 
але так і не знайшли задовільної 
відповіді. Тоді вчитель сказав, що 
все просто, розгадка криється в 

самій загадці: оскільки час погли
нає все, то він поглинає і сам себе. 
Після цього присоромлені учні з 
новим завзяттям узялися за нав

чання. 
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4. Індійські mulasthana, 
Mulasthana-Multan і 
північнопричорноморська 
Minmana 

У санскриті є термін mula-stha
na, який дослівно означає "голов
не, корінне місце", але може озна
чати і "прабатьківщина", і "столи
ця". Термін mula-sthana також то
тожний термінові garbha-griha 
"спальня", досл. "оселя зачаття, за
родження, запліднення", де санскр. 
garbha "плід, зародок" споріднене 
з укр. горб, пагорб і простонарод
ним означенням щодо вагітної 

жінки - горбата. В індуїстському 
храмі rарбгаtріха-.муластхапа -
святая святих, тут міститься образ 

бога - mulamurti (досл. "голов
ний образ, головний лик"). Це ма
леньке темне приміщення, ква

дратне в плані, форма якого схо

дить до глиняної кубічної посуди
ни, в якій переносили вогонь ще у 
ведійському ритуалі - ukha "глек" 
(очевидно, споріднене з рос. 
ушат). Над І'арбгаІ'ріхою-мулас
тханою зводиться основне тіло 
храму - ві.мапа, сприймана як 
світова вісь, що проходить через 

І'арбгаІ'ріху. В деяких храмах під 
нею споруджується ще одна І'арб
гаІ'ріха-муластхана, підземна, ціл
ковито недоступна, що символізує 

абсолютну божественну сутність, 
недосяжну простому смертному. 

Mulamurti - зображення бога - в 
різних храмах можуть предста
влятися по-різному. Так, Сканда-
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Муруган- Картікея, син Шіви й бог 
війни, іконографічно зображаєть
ся як юний воїн зі списом у руці. У 
храмах Південної Індії він зобра
жений із жезлом у руці і має ім' я 
Дапда-юдгапапі "Озброєний жез
лом". Що й собі має певну дотич
ність до України, де, по-перше, 
побутують прізвища Моруга й Мо
ружчеющ по-друге, на Південно

му Бузі жили індоарійці-дапдарії 
"жезлодержці, києдержці", і, по
третє, в Криму було місто Дандака 
- семантичний двійник назви Ки
їв (ТРС, 18-27). 

Місто в нижній течії ріки Інд 
(первісно Сіпдгу, Сіпд) і область 
довкола нього в середні віки нази
валися Мультап. Його арабський 
мандрівник XIV ст. Ібн- Баттута 
називає "столицею сіндської зем
лі", а класичні автори згадують як 
Kaspapyros і Kaspeira. Китайські 
прочани до Індії у своїх подорож
ніх нотатках називають його Mou
lo-san-pu-lu і розташовують за 900 
лі східніше Сінду. Хорезмійський 
енциклопедист Абу Рейхан Біруні 
у фундаментальній праці "Індія" 
(ХІ ст.) наводить такі слова каш
мірського коментатора Утпали: 
"Назви країн змінюються ... Муль
тап колись називався Каш 'япа
пура, потім Ха.мсапура, Багапура, 
Са.мбгапура, а тоді Муластхапа, 
тобто "Корінне місце", позаяк му
ла означає "корінь", а mana -
"місце" (Бируни, 271). Пура в цих 
назвах означає "місто" (первісно 
"фортеця"), його бачимо в укра-
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їнських назвах Бориспіль, Виш
піль, Вишнопіль, Костопіль, Ми
ропіль, Тернопіль, Ямпіль тощо. 
Kaspapyros і Kaspeira античних ав
торів - різновид передачі назви 
Каш 'япапура, яка пов' язана з іме
нем знаменитого мудреця-ріші 
Каш' япи, який в індійській міфо
логії виступає чоловіком богині 
первозданних вод Дану (тотожної 
українській Дані) і батьком 27 до
чок, дружин Місяця-Чандри, які 
уособлюють 27 сузір'їв місячного 
неба, одним із яких, дев'ятнадця
тим, і є сузір'я Мула. Китайське 
Мои-lо-sап-ри-lи відбиває назву 
Mиlasthaпapиra, що її також мало 
місто Муластхана-Мультан. Як 
на відомого індійського історика 
Дамодара Косамбі ( 1907-1966), 
Мультан-Муластхана - давній 
осередок поклоніння Сур'ї-Сон
цю. Перший арабський похід на Ін
дію 712 року якраз і досяг Муль
тану. 

Нині місто Мультан -у Паки
стані (до 1947 року було в складі 
Індії), адміністративний центр у 
провінції Пенджаб, важливий 
економічний центр великої обла
сті, що охоплює південь і півден

ний захід Пенджабу, північ Сінду, 
частину Белуджистану й П3ПП 
(Північно-Західні Прикордонні 
Провінції). Одне з найдавніших 
міст цього регіону, воно 712 р. бу
ло завойоване арабами, пізніше 
входило до держави Газиевидів і 
Гуридів, було центром напівне
залежної держави, провінційним 

Степан НАЛИВАЙКО .пт 
37-7-1148 

центром Великих Моголів і аф
ганської імперії Дуррані. 1818 р. 
його захопив махараджа (вели
кий цар), творець незалежної 
сікхської держави Пенджабу Ран
джіт Сінх (ім'я Ранджіт відбите в 

запорозьких козаків як Ранджи
да), а в 1849-1947 рр. - центр 
області провінції Пенджабу Бри
танській Індії. 

Є жультанська мова, яка нази
вається жультані, або сірайкі (у 
запорозьких козаків маємо й 
прізвища Ширай, Ширяй, Шира
єнко, Шириєнко, Широєнко), яка 
належить до індоарійської групи 

індоєвропейської мовної сім'ї і 
поширена в південній частині 
провінції Пенджаб (Пакистан), 
число мовців 15-20 млн. чол. До
недавна вона трактувалася як 

один із західнопенджабських діа
лектів, але в останні кілька деся
тиліть розпочався національно
культурний рух за визнання її 

локальною мовою і за розвиток 
літератури на ній (окремі зразки 

якої на мультані простежуються 
з XVIII ст.). Для неї використо
вується арабське письмо з низ
кою додаткових знаків. Струк
турно жультані дещо різниться 

від пенджабі, її морфології вла
стива низка архаїчних рис, які 
зближують її з мовою сіндгі, по
ширеною переважно в провінції 

Сінд, а також в індійських шта
тах Махараштра, Гуджарат і Ра
джастхан (8П, 97, 142). А Ра
джастхан "Країна царів", як заз-
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началося, батьківщина раджпу
тів - індійських "козаків", роди
чів українських половців. 

Таким чином, давня форма наз
ви Мультап - Mиlasthana, де stha
na "місце, місцевість, край, краї
на", відбите й нині у назвах ба
гатьох країн (Дагестан, Хіпду
стап, Казахстан, Па.,.истап, Уз
бе.,.истап), а також в українсько

му -щипа (Київщина, Чер.,.ащипа, 
Одещина, Остерщипа). Тож Му
ластхапа означає "Корінне міс
це", "Головне місто", "Столиця". 
Давня Муластхапа-Му ластхан
апура розташовувалася на двох 

островах на річці Раві в Пенджа

бі, давня назва якої - Іраваті 
"Іравиця". А в зв'язку з Іраваті

Рані привертають увагу численні 
українські річкові назви на Ір: Ір
пінь, Ірдипь, Ір.,..п,ія, Ірша, Іршава 
тощо. 

Геродот біля Керченської про
токи знає країну Сіпди.,.у, тому 
прикметно, що поряд з іменами 

Сіпд, Сіпдо.,. і Сіндей боспорсь
кий напис ІІІ ст. знає і чоловіче 
ім' я Іравадій. У цьому ж написі 
зафіксовані імена Gosak і Balo
dey, де перше споріднене з укра
їнським прізвищем Roaa.,. (у за
порожців побутувало й ім' я Ro
aa.,.), іменем половецького князя 
taa.,. і винятково важливим для 
вітчизняної історії терміном l'i,O

aa.,. (ІТУ, 83-89). Ім'я ж Валодей 
через 13 століть (у "Реєстрі" 1649 
р.) відбите як козацькі прізвища 
Волудей і Вілдей, а в сучасних 
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українців - і як Вільдей, Бель
дій, Вільдій, Вільдієп.,.о тощо. 
Валодей, Волудей та інші назва
ні імена - українські різновиди 

санскритеького імені Baladeva 
(хінді Baldev, Baldey) "Могутній 
бог", "Білобог". Його мав стар
ший брат Крішни- Чорнобога, 
землеробське божество, атрибут 
і зброя якого - рало, плуг, тож 

іще одне його ім' я перекладаєть
ся Плужпи.,.. Інше ім' я Баладеви 
- Balavira (хінді Balvir, Balbir) 
"Могутній герой" теж відбите в 
козацьких і сучасних українсь
ких прізвищах як Валвір, Валь
вір, Валбир, Валбиреп.,.о (ІТУ, 
106-125, 185-196). 
У "Природничій історії" Пліній 

згадує квітуче торгове місто Аиtо
тиlа. "І ще одне місто у них,- ка
же автор, - користується славою 

- Аиtотиlа - зі знаменитим рин
ком, розташоване там, де п'ять рі
чок зливаються воєдино". Мова 
тут, поза сумнівом, про Пенджаб
П'ятиріччя, бо якраз там, де ці рі
ки зливаються, і містився тодіш
ній знаменитий центр міжнарод

ної торгівлі - Мультап, давня 
Муластхапа. Дослідники припу
скають, що в грецькому оригіналі 

Плініл було два слова, з яких ли
ше останнє - назва міста, а в ла

тинському тексті внаслідок по

милки вони сполучилися в одне -
Аиtотиlа (ИАМ, 234-235). 

Проте, як виявляється, свої 
Сіпд і Мультап були і в Північ
ному Причорномор'ї, причому, 
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як і в Давній Індії, теж розташо
вувалися поряд. Геродот у V ст. 
до н.е. фіксує на берегах Боспору 
Кімерійського (Керченська про
тока) народ сінди і їхню країну 
Сіндиrоу. А в написах, що їх зали
шила по собі тисячолітня Бос
порська держава, ранньодержав

не утворення на півдні Давньої 
України (V ст. до н.е. - lV ст. н.е.), 
три десятки разів згадуються сін
ди і відетнонімні імена Сінд, Сін
доrо, Сіндей. 

Набагато пізніше, вже у XVIII ст., 
турецько-татарські джерела пода
ють нині цілковито забуту назву -
Мінтана. турецький трактат про 
османські фортеці в Північному 
Причорномор'ї знає півострів Та
мань і півострів Мінтана, між 
якими лежали фортеці Те.мрюrо і 
Та.мань, а місце, де стоїть фортеця 
Ачу, називали Мінтана адаси 
"Мінтанський острів". Німецький 
географ Криму (XVIII ст.) 'fУн
манн пише про "острів Тамань": 
"Татари називають його Ада ( Ос
трів), місцеві жителі - Мінтана. 
Він дуже гористий і морський, бе
рег високий і крутий ... Жителі -
яси (цихи), розмовляють по-чер
кеськи" (КХ, 67). 

Відомий російський мовознав
ець і дослідник індоаріки в Пів
нічному Причорномор'ї, академік 
Олег Трубачов вважає, що деяка 
неузгодженість щодо приурочено
сті назви Мінтана ажніяк не за
перечує достовірності її, вочевидь 

не татарської і не черкеської, бо 
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назва й слово .мінтана цим мовам 
невідомі і з них не пояснюються. А 
коли зважити на неодмінні фоне
тичні зміни в іномовному середо
вищі, то можна припустити, що 

Мінтана - видозміна значно дав
нішої назви Mиltana. Вчений ука
зує при цьому якраз область Mиl
tan у низів'ях Сінду-Інду, назва 
якої сходить до давньоіндійського 

Mиla-sthana "Корінне, Основне 
місце". І цитує прикметні слова 
Ібн-Баттути, що "Мультан сто
лиця сіндської землі". Приазов
ська ж Мінтана розташовувалася 
в античній Сіндиці або поряд із 
нею. Звичайно, додає вчений, мо
же викликати сумнів новоіндійсь
ка чи "народна" фонетична форма 
mиltana, реконструйована для 
приазовського Мінтана, оскільки 
етимологічно вона пояснюється з 
д.-інд. Mиla-sthana. Але подібні 
пракритизми ( просторічні форми) 
не рідкісні в індоарійських даних 
із Північного Причорномор'я. І 
якщо припущення щодо утворен

ня Мінтана з Мультана-Миlа
sthапа справді слушне, то його 
слід брати до уваги при вирішенні 
питання про природу давньоін
дійського mиla "корінь" в основі 
цього слова (індоєвропейське во
но чи дравідійське). 

Від mиla утворений важливий 
військовий термін - maиla, ним 
означувався найголовніший різ
новид давньоіндійської армії, яка 
поділялася на корінне, основне 

військо - maиla, наймане - bhri-
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ta, ополченське- shreni (шрепі) й 
союзницьке - тitra; іноді сюди 
додавалося військо, яке перейшло 
від ворога - aтitra й лісове (з лі
сових племен) - atavi. Корінне, 
або основне військо було найна
дійніше й найвідданніше цареві 

чи князеві при зовнішніх війнах, 
хоча при внутрішніх чварах могло 
підтримати вороже їхньому цареві 
угруповання. Це військо складали 
в основному кшатрії - професійні 
воїни, вихідці з окремої воїнської 
верстви, пов'язані зі своєю краї
ною різноманітними міцними уза

ми. Це найбільш кваліфікована 
частина війська, бо кожен воїн 
змалку виховувався у воїнському 
дусі, засвоював воїнські традиції і 

тонкощі військової справи, воло
дів різноманітною зброєю і мав на
лежну психологічну підготовку. 

"У зв'зку з цим Олег Трубачов 
свій етюд про приазовську Мінта
ну завершує постановкою пробле
ми, яка ще не ставилася в науці. 
Він звертає увагу на порядок роз

ташування областей і племен у 
давньому меотському Приазов'ї. 
Найближча до Сіндики або 
область, яка з нею співпадає, це 
Міптапа-Мультапа-Муластха
па. Далі, аж до Актара (нинішній 
Приморсмо-А.",тарсь.",) відзна ча

ється особливий народ буртапі 
(бритапі) - "плем'я, одмінне від 
черкасів і ногайців". Тому дослід
ник пов'язує з ними боспорське 
місто Britani, згадане в Равеннсь
кого Аноніма. Він звертає увагу і 
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на географічну назву Mitrayun ori 
"гори (племені) тitraia" дещо ос
торонь від Меотиди (Азовського 
моря). Порядок цей не видасться 
випадковим, зазначає вчений, ко
ли зважити, що давньоіндійська 

армія мала різні джерела форму

вання і за характером поділялася 
на основні - тaula, наймані -
bhrita й союзні - тitra. Історики 
час від часу піднімають питання 
- чи існував союз меотських пле
мен і якщо існував, то під чиїм на
чалом, але обговорення його нев
довзі само собою згасає через об
маль фактів. А цей реконструйо
ваний ланцюжок нібито засвідчує, 
що меотський союз із центром у 
Сіндяці справді існував. Можливо 
навіть, що в давньому Приазов'ї 
ветановямі зачатки індоарійської 
військово-адміністративної систе
ми з використанням найму й со
юзництва (ІА, 95-97). 

Зазначимо також, що ім' я Мула, 
схоже, відбите і в боспорських на
писах. Так, напис І ст. до н.е. (нині 
в московському Історичному му
зеї), знайдений у Керчі, згадує "Мо
ла, сина Мала" (чи "Мула, сина 
Мула"). Ще давніший (IV ст. до 
н.е.) боспорський напис (.М210) із 
тієї ж Керчі, знає ім' я Мольпат, 
яке може бути тотожним індійсько
му імена Мулапаті "Верховний 
владика". А напис .М19 (теж із 
Керчі, датований часами царюван
ня Спартака ІІІ) - ім' я Мольпагор. 

Таким чином, є підстави ствер
джувати спорідненість словенської 
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назви Mиljava, українського пріз
вища Мулява, назв Мулавиця, Му
лувата, Мулуватий тощо. Можна 
було б думати, що дві останні річ
кові назви пов' язані зі значенням 
мул (намул), а не ~орінь, якби не 
численні "кореневі" річки: Коре
нів~а на Чернігівщині, ліва при
тока Десни, Корепиха на Микола
ївщині, притока Південного Бугу 
(тут і населені пункти Вели~а й 
Мала Корениха), Коренець~а на 
Полтавщині, притока Ромни (бас. 
Сули-Дніпра), потоки Коренів~а і 
Корний у басейні Дністра, Корени
стий у басейні Дунаю, болота Ко
ренева (бас. Дніпра), Коренева і 
Корнева (бас. Сіверського Дінця), 
Корепиха на Одещині, Корінна бі
ля Азовського моря. Причому 
назви боліт стоять у жіночому ро
ді, З ЧОГО ВИДНО, ЩО ВОНИ КОЛИСЬ 
були річками (СГУ, 270-272). 
Давня Індія знає країни Мула і 
Мула~а, сучасна Польща має воє
водство Korzen "Корінь". 

Схоже, тут простежується ще од
на цікава індійсько-слов' янська 
паралель. Від індійського тиlа "ко
рінь" утворені нажливі соціальні 
терміни тиlеrа, таиlіп "цар, пра

витель" і таиlі "корона". Це наш
товхує на думку, що й на українсь
кому, а ширше - на слов'янському 
грунті, можливі такі самі взаємо
спорідненість і взаємозв'язок. Тоб
то що українські слова ~орінь, ~о
роль, ~орана теж пов' язуються 
спільним походженням і близьким 
внутрішнім змістом. 
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6. Індійські імена з mula, 
mulaka, mulya 

Від іменника тиlа утворені 
прикметники тиlіk "первісний, 
першопочатковий" і таиlіk "ко
рінний, основний, самобутній, 
оригінальний, непідробний, іс
тинний", від якого, в свою чергу, 
утворено абстрактний іменник 
тaиlikta "первісність, первород
ність, справжність", де санскрит
ський суфікс ta й український су
фікс та тотожні, тож тaиlikta до
слівно означає "первіснота, пер
шота". Є низка чоловічих та жіно
чих імен із компонентами тиlа, 
тиlаkа, тиlуа, що їх мають міфо
логічні та епічні персонажі. 

6.1. Імена з тula ( хінді тиl, 
вимовляється муль) "корінь, при
чина": 
А.мула (а "не"+тиlа) "Без почат

ку", "Без коріння", "Безпри
чинний", "Який не грунтується 
на чомусь". 

Мулабгадра (тиla+bhadra "благо
словенний, благодатний") "Бла
гословенний Мулою (сузір'ям)". 
Ім'я-епітет царя Канси, дядька 
Крішни по матері, сестри Кан
сп. В Індії є річка Вгадрасома, а 
в Криму- річка Вадра~, прито

ка Альми. 
Муладева (тиla+deva "бог") ''Го

ловний бог", "Верховний бог". 
Інше ім' я Канси. 

Мулараджа (тиlа "корінь"+rаjа) 
"Корінний цар", "Первісний 
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цар", "Першокорінь, Первінь". 
Означає також "Владика тво
рення", тобто "Бог". Таке ім' я 
мав засновник династії Чалук' я 
в Гуджераті (942-994). 

Мулатапі (mula+tani "-тіла"), 
хінді Мультапі "І\оріннотіла", 
"Первіснотіла". Інше ім' я Г аурі, 
богині-воїтельки, дружини Ші
ви, що важливо, бо інші імена її 
- Діва-Деві, Махеші-МоІ'іоша, 
Тіргатао-Дургадеві, Обида-Апі
да, Партепос ,дія- рясно відби
ті на теренах Давньої України, 
причому деякі з них іще в V 
(Обида-Апіда), lV (Дургадеві) й 
ІІІ (Діва-Деві) ст. до н.е. Особли
во рясно відбите Діва-Деві у чи
сленних "дівиних" і "дівочих" 
назвах як по всій Україні, так і 
по всьому слов'янському світі. 

Папча.мула (pancha "п'ять"+ти
lа) "П'ятикорінний, П'ятикоре
невий". Ім' я шанувальника бо
гині Дурr'и. '!Ут наявне число 
"5", теж рясно відбите як на ін
дійському (етнонім папчали, 5 
ведійсьІ'іих племеп, Пепджаб
П'ятиріччя), так і на українсь
кому грунті (печепіги, n'ять 
племеп у "Велесовій книзі", які 
входять у збірний етнонім І'іра
вепці-уІ'іраїпці, а також Пanmu
l'ian, ПапmиІ'іаnей, П'ятигори, 
Бешташ тощо). 

6.2. Імена з mulaka: 
Баху.мулаN-а ( bahu "багато" +mu

laka) "Багатокорінний", "Бага
тосутній", "Наділений всіляки-
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ми доблестями, чеснотами", 
"Чия доблесть має багато коре
нів (джерел, витоків)". Таке 
ім' я мав змій, син божественно
го мудреця Наш' яли і його дру
жини І\адру, яка вважається 
праматір'ю змій. У назві Каш'я
папур на означення міста Му
ластхап-Afuльman і відбите ім' я 
Каш'япа. Иого в індійській мі
фології мав чоловік Дану, жіно
чого божества первозданних 
вод і матері первісних богів -
асурів; вона тотожна слов' ян сь
кій Дані, яка теж пов' язана з 
водною стихією. Імена обох 
первісних, матріархальних бо
гинь відбиті в назвах Доп, До
пець, Дупай, Дпістер, Дпіпро. 
Індійське Каш 'япа, Каш 'яп, 
яке означає "Черепаха", має 
своїх українських і молдав
ських родичів - прізвища Ка
сапа, Kacan, Kaccan. 

МулаN-а (mula+ka, зменшуваль
ний суфікс), хінді Mulak "Па
гін, Паросток, Відгалуження 
від кореня". Таке ім' я мав у 
"Махабгараті" син царя Ашма
ки, а в "Рамаяні" - внук змія
демона Равани. Равап, ім' я яко
го означає "Ревун", викрав Сі
ту, дружину Рами й заточив на 
своєму острові -столиці Ланці, 
де царівна і вбила Мулаку. 

Мулащаджа (mulaka+raja "цар") 
"Первісний, Корінний, Пер
шородний цар". Чоловіче ім' я, 
що постало з однойменного тер

міна. 
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6.3. Імена з mulya: 
Від тиlа утворене тиlуа "вар

тість, цінність, ціна", з яким є іме
на: 

А.мулья (а "не"+тиlуа "ціна") "Без
цінний, Неоціненний, Винят-

V" 
ково коттовнии . 

Баху.мулья (Ьаhи "багато"+тиlуа 
"ціна, вартість") "Безцінний, 
Дорогоцінний, 1\оштовний". Чо-

. . ' 
лоюче ІМ я. 

Маха.мулья (таhа "великий" +ти
lуа "вартість") "Великоцінний, 
Дорогий". Означення коштов
ного каміня - рубіна, через що 
й ім'я Маха.мулья означає "Ру
бін". 

Мульяван (тиlya+van, суфікс) 
"Дорогий, Цінний, Дорогоцін
ний", "1\оштовність, Скарб". 
Чоловіче ім'я. Суфікс ван та
кож наявний у слов' янських 
іменахЙован (Йван, Іван), Ра
дован, Коливан, Селіван та ін. 

Мульяваті (тиlya+vati, суфікс) 
"Дорога, Цінна, Дорогоцінна, 
Ноштов на". Жіноче ім' я. Су
фікс -vati тут той самий, що і в 
українських гідронімах Мулу
вата й Мулуватий, які тотожні 
індійським тиlavata "корін
ний" і тиlavati "корінна"; -vata 
й -vati - санскритські суфікси, 
тотожні українським -вата й 
-ватий, щоправда, у санскриті 

-vata вказує на чоловічий рід, а 
-vati - на жіночий. 1\рім того, 
-vati (зокрема, в назві річки й 
богині Сарасваті) тотожне -ви
ця в українських назвах (Хоре-
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виця, Ще1<>авиця, Роставиця, 
Мутвиця, Мулавиця). Тож ін
дійське Мульяваті споріднене 
з українським Мулавиця ( точ
ний індійський відповідник 
якого - Mиlavati) - назвою 
річки на Волині, де, до речі, 
простежується могутній індоа
рійський пласт на топонімно
му, гідронімному, антропонім

ному й теонімному рівнях. Сло
ва із цими суфіксамн виража
ють наявність якоїсь ознаки чи 
якості (інд. Сарасваті "Повно
вода", укр. Комишувата "По
росла очеретом") або частину її 
(білуватий, синюватий, .мулу
ватий, тобто не зовсім білий, 
замулений). 
Санскр. тиlуа "ціна, вартість" 

має і форму тоlа, тому є також 
імена: 
А.мола (а "не, без"+тоlа "ціна, 

вартість") "Безцінний", "Най
дорожчий". Чоловіче ім' я. Як
що зважити, що індійська запе
речна частка а відповідає укра
їнській заперечній частці не і 
що індійське ім' я Аджай "Непе
ремажнии відповідає укра
їнському прізвищу Нечай (пер
вісно Неджай), то ім'яА.моль на 
слов'янському грунті матиме 
форму Не.моль (пор. укр. пріз
вище Не.мола, Не.моляй, рос. Не
.моляєв). 

А.мола1<>а (a+тolaka "ціна") "Без
цінний". Чоловіче ім' я. 

Моліна (тоl+іп+а-довге, показ
ник жіночого роду) "Наділена 
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корінням", "Яка має коріння". 

Жіноче ім'я (наголошене а), 

постало з терміна на означення 

дерева, яке росте від кореня. Ос
кільки mol "корінь" може озна
чати й "рід", то ім'я означає і 

"Родовита, Високородна, Шля

хетна, Знатна". 

6.4. Імена з mauli: 
Від mиla утворене maиla "ко

рінний, місцевий, туземний", "ос

новний, предковічний, споконвіч-
u" " u u" 

нии , спадковии, спадкоемнии . 
А також maиli "діадема, вінець, 

корона", "ватажок, вождь, прави

тель", "найперший, найкращий". 

Із maиli є імена: 

Маулі (maиli) ''Глава, Ватажок, 
Вождь"; "Найперший, Найліп

ший, Найкращий"; "Корона, 

Вінець, Діадема, Тіара". 
Маулі.м,а.n,а (mauli+mala "вінок, 

гірлянда") "Корона-вінець". 

Маулі.м,аліІ'tа (mauli+malika "па
ні, правителька") "У вінці-ко

роні", "Увінчана короною", "Ца
риця". Жіноче ім' я. 

Маулі.м,апі, Мауліратпа (mau
li+mani, ratna "коштовність") 
"Коштовність у короні". 

Мауліп (mauli+in, суфікс) "У ко
роні", "Укоронований", "Який 
має корону", "Правитель, Цар". 

Є чимало імен, де mauli "коро
на" виступає другим компо
нентом, особливо на означення 
Шіви - Іпду.маулі, Чапдра
.маулі, Чапдра.мауліп, Шаші
.маулі, де Іпду, Чапдра, Шаші 

означають "Місяць". Тож усі 
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імена означають "Місяцеко

ронний", "3 Місяцем у короні", 
оскільки зачіску Шіви прикра

шає півмісяць, який, за міфа

ми, дістався йому, коли боги й 

асури сколочували Молочний 

океан, і з нього повернулися 

скарби, затонулі під час все

світнього потопу. Чапдра "Мі

сяць", до речі, відбите і в Укра

їні: на Київщині є річка й село 
Шандра, в українців побутує 

таке ж прізвище і низка похід

них від нього (Шандру~'>, Шапд

ровсьІ'>ий, ШапдаровсьІ'>ий). На 

багатьох гербах українських 

шляхетських родів, надто поло

вецького походження (Рожип

сьІ'>і, Рожиповсмі, Ружипсмі, 

Томари) присутній півмісяць. А 

половці мовно й етнічно спорід

нені з раджпутами - "ін

дійськими" козаками, які й по

клонялися Шіві. 
На означення Шіви є і ім'я 

Чапдрапіда, синонім до Чапдра
.маулі, але тут значення "корона" 

передає слово apida. У Геродота 
ім' я Опіда мала одна з двох дів
чат-гіпербореянок, які зі скіфсь

ких країв несли дари до святи

лищ Аполлона й Артеміди у Дель
фах. У "Слові о полку Ігоревім" 
- це загадковий для дослідників 

жіночий персонаж Діва-Обида, а 

у "Велесовій книзі" - Обидопо
сиця. Імена ці дослідники пов'я
зували з кривдою-обидою, хоча 

насправді Діва-Обида (Деві-Апі

да) означає "Богиня-в-короні", а 
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Обидоиосиця - "Вінценосн а" 

(ІТУ, 335-342). Поклоніння їй 
рясно відбите в численних "діви
них" і "дівочих" назвах по всій 
Україні. Задовго до нової ери во
на була покровителькою і захи
сницею Херсонесу Таврійського 
(літописний 1\орсунь), звідки че
рез понад тисячоліття великий 

київський князь Володимир -
Хреститель Русі- приніс до Ни
єва християнство, привів христи-
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янських священиків і привіз 

християнські регалії. Богиня Де
ві-Діва зображалась у своєрід
ній, так званій баштовій коропі 
- апіді, яка обрисами нагадува
ла зубчасті фортечні мури. До
християнський 1\иїв знав її під 
іменем Мох:оша, яке тотожне ін
дійському Махеші "Велика Боги
ня". Саме богиня Мо коша була 
Захисницею, Берегинею, Матір'ю
Покровою 1\иєва. 
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УКРАІНА ПІД ЗНАКОМ ДІВИ 11УРА 

Українська мова - усна й пи
семна - зберігає надзвичайно ар
хаїчні слова, які народ проніс 
:крізь тисячолітгя і які містять уні
кальну, винятково важливу й зна

чущу інформацію. Коли ці слова 
належно прочитати й витлумачи
ти, то вони проливають яскраве 

світло на етногенезу, історію, уяв
лення і вірування, філософські, 
суспільно-державні й морально
етичні засади українців. Таких 
слів багато. Але ми проілюструємо 
сказане лише двома з них - /'і,ра

венці й тривіди з "Велесової :кни
ги", давньоукраїнської дохристи-.. .. ' 
янсь:коr писемноr пам ятки. 

На дощечці 7 є "Велесова :кни
га" містить унікальні й виняткової 
ваги слова: "Дажбог нас народив 
од :корови Замунь, тому ми - /'і,ра
венці: скіфи, анти, руси, боруси й 
сурожці". Що ж це за :корова За
мунь і чому від неї ведуть свій ро

довід скіфи, анти, руси, боруси й 
сурожці? В іранських мовах zamin 
- "земля", тож Корова За.мунь
це Корова-Зе.мля. Таким чином, 
сини Корови Замунь-Землі й Даж
бога - /'і,равенці, тобто /'і,Оровичі. 

Батько їх - Дажбог, уособлю ва
ний у подобі Небесного Бика-Ту
ра. Тобто по матері вони /'і,равенці, 
/'і,Оровичі, зе.мляни, а по батькові -
туричі, бичичі, небещани. Що, 
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власне, одне й те саме, бо польське 

діалектне karv, відбите в етнонімі 
/'і,равенці, означає і ":корова", і "бик, 
тур, віл". 

Слова "Велесової :книги" про ко
ровичів-кравенців-землян під

тверджує "Ріrведа", яка містить 
прикметні й значущі слова, що їх 
давні мудреці-ріші, творці вед, 
звертають до Землі: 

Mata bhumi putro aham prithi
vya. Тобто: Зе.мля - Мати, а я -
син Зе.млі! 
Цей санскритський вислів із 

"Ріrведи" має прямий стосунок до 
слів "Велесової :книги" про кра
венців. Він містить низку слів, 
властивих давній і сучасній укра
їнській мові: mata - "мати", aham 
"я є" (давнє єс.мь), bhumi - "зе
мля" (від основи bhu - "бути"), 

putra "син", рясно відбите в укра
їнських прізвищах Путра, Путря, 
Путро, Путра/'і,, Путри/'і,, Путрен
І'і,О, ПутричеНІ'і,О, назвах Путрів/'і,а 

на Київщині й Путреда на Івано
Франківщині. Містить вислів і 
слово prithvi, у санскриті - теж 
"земля". Цю назву ведійсь:ка тра
диція пов'язує з легендарним пер
шоцарем Прітху. 

Етнонім /'і,равенці - найдавніша 
писемна фіксація (до ІХ ст.) суча
сного етноніма у/'і,раїнці. Автор 

"Велесоної :книги" недвозначно 

виступи, інтерв'ю, 
подорожні нотатки 



самоідентифікує, самоототожнює 
себе і свій народ з коровичами
кравенцями-українцями. І робить 
він це упевнено, без вагань і засте
режень, даючи зрозуміти, що вже в 
його часи це був етнонім сформо
ваний, усталений, загальновідо
мий. Водночас "Велесова книга" 
наочно ілюструє, яких історичних 
глибин сягає етнонім /'і,Оровичі-r;ра
вепці-у/'і,раїтщі. Бо на теренах Ук
раїни тільки писемна історія знає 
скіфів, теж кравенців, щонаймен
ше зі зламу 11- І тис. до н. е. Хоча, 
звісно, етнонім С/'і,іфи існував і до 
цих перших писемних фіксацій. 
Те саме можна сказати й про русів
таврів, які згадуються ще за Тро
янської війни. Бо саме до русів-та
врів перенесла Діва-Артеміда юну 
Іфігенію, доньку мікенського царя 
Агамеми она, який очолював грець
ке військо в поході на Трою. Арте
міда ж у паписах і на монетах ти
сячолітньої Боспорської держави, 
спадкоємицею якої стала держава 
Києворуська, має ім'я Партепос 
"Д' " ша . 

Вона посідала чільне місце в 
херсонеському пантеоні, була по
кровителькою міста, мала своє лі

точислення, на її честь відзнача
лися свята-партенії, виготовля
лися статуї, карбувалися монети, 
які зображали її із сагайдаком, 
луком і сарною, з розмаяними ку
черями, у пов' язці або зубчастій 
короні- апіді, тому вона ще йДі
ва-Апіда "Діва-в-короні", а у "Бе
лесовій книзі" Апідоносиця -
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"Вінценосна". Її храм у центрі міс
та був головною святинею херсо
несців, які в ІІІ ст. до н.е. кляли
ся оберігати шаетри - священні 
книги. Кримська Діва-Деві має 
архаїчні риси матері-корови. Те
ракотова пластинка, знайдена 
1946 року в Херсонесі Таврійсь
кому, зображає жінку з головою 
корови. Там же знайдено й моне
ти з богинею Дівою на одному бо
ці і биком на другому. Боспорські 
написи знають імена Партепа 
(жіноче) й Партен,о/'і,Л (чолові
че), утворені від імені херсонесь
кої богині. Культ її добре знали в 
Боспорському царстві, бо написи 
з цими іменами знайдено в Пан

тикапеї ( суч. Керч), столиці Бос
порської держави, спадкоємицею 
якої стала Києворуська держава 
зі столицею в Києві. 

Ім' я Партепос споріднене з ве
дійським Прітха - "Широка", 
що теж є означенням Землі. У 
"Махабгараті" Прітха "Земля" -
тітка Крішни по батькові, вона на
роджує дитину від бога Сур'ї-Сон
ця не втративши своєї цноти. Тоб
то маємо ту саму ідею непорочного 
зачаття. А Крішну "Велесова кни
га" знає під ім' ям Кришень, яке в 
сучасних українців стало прізви
щем. Терміном партхава індійсь
кі джерела означують парфян і 
стародавню державу Парфію. Ан
тичні автори свідчать, що родона
чальники парфян і бактрійців -
скіфи, що парфяни-партхави -
вихідці зі Скіфії. А "Велесова кпи-
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га" до коровичів-кравенців-укра
їнців відносить скіфів і сурожців
сугдейців. Давня ж Согдіана, кра
їна согдів, як і Бактрія, країна бак
трійців-сусідки Парфії-Партха
ви. У Бактрії і Парфії правили 
легендарні царі-кеї - Кеяніди 
(VIII ст. до н.е.), з яких походив 
герой іранського епосу Сіявуш 
"Чорний Бик-'JУр", що його ім'я 
відбите в давньочеському імені 
Києвит та українських назві й 
прізвищі Сиваш. 3 парфянської 
династії Артакідів походив вір
менський цар Валаршак, у якого 
знайшли притулок 1\уар, Мелтей і 
Хореан з області Палунь - троє 
братів, що їх співвідносять із по
лянськими князями Ниєм, Щеком 
та Хоривом. Ім'я Партатуа "Син 
богині Прітхи-Землі" мав скіфсь
кий цар, якому ассірійський цар 
Асархаддон (680-669 рр. до н.е.) 
мусив віддати в дружини дочку, 
аби вберегти свою країну від скі
фів, які 28 років приводили в тре
пет народи Малої Азії. 

Вся історія Трипілля проходить 
під знаком Землі- .Корови- Матері 
й Неба-Бика-Батька. Це відбиття 
землеробської міфології, і вона 
повною мірою властива Трипіллю, 
яке знало парний орний запряг 
волів ще в ІІІ тис. до н.е. Три
пільська культура відбиває кален
дарну, тобто землеробську міфоло
гію праукраїнців, таку ж міфоло
гію відбиває найдавніший укра
їнський фольклор - веснянки, 
колядки, щедрівки, казки, народ-
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ні танці весняного циклу, обрядо
ві й весільні пісні. Ці найдавніші 
уявлення сходять до ведійсько-кі
мерійсько-трипільських часів. Ар
хеологічні знахідки й реконструк
ція уявлень трипільців відповіда
ють уявленням "Ріr'веди". А це оз
начає, що трипільська космогонія 
- індоєвропейська, що в Три
пільської цивілізації - індоєвро

пейські витоки. 
Друге слово - тривіди. Воно 

зрозуміле кожному без перекладу, 
як без перекладу зрозуміле кожно
му й санскритське triveda "три
знання". Укр. три й віда та санскр. 
tri й veda тотожні, у них спільне по
ходження й однакове значення. Ві
да-веда означає "знання, відання, 
наука" й утворене від дієслівної ос
нови від- "відати, знати", спільної 
для індійських і слов' янських мов. 
Українська мова від цієї основи 
має величезну кількість слів, як і 
мови індійські. У білорусів і чехів 
АІ'І:аде.мія Нау,. - АІ'І:аде.мія Вед. 

Наявність у "Велесовій книзі" 
слова тривіди, тотожного сан
скритському triveda, має винят
кове значення насамперед тому, 

що недвозначно засвідчує: давні 
украінці знали веди. Водночас 
цей термін - і своєрідний часо
вий індикатор, бо засвідчує й ін
ше: "Велесова книга" знає і пише 
про часи, коли термін тривіди 

превалював, мав однаковий ужи
ток і в давніх індійців, і в давніх 
українців. Наша пам' ятка пише 
про часи, коли до трьох каноніч-

вистуnи, Інтерв'ю, 
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них вед ще не входила четверта -
" Атхарваведа". Вона додалася зго
дом, через що поряд із терміном 
тріведа постав і термін чатурве
да - "чотири веди". Термін три
віда-тріведа відбиває найрані
ший період індоєвропейської іс
торії, бо ведійські арії (арії, які 
створили веди) спершу знали ли
ше три веди. Світогляд і міфоло
гія вед знаходять прямі паралелі 
в Трипільській культурі й укра
їнському фольклорі, що не раз від
значали авторитетні вітчизняні й 
зарубіжні дослідники, серед них і 
російські академіки Борис Риба
ков та Олег Трубачов. Тому є всі 
підстави казати, що "Велесова 
книга" містить подієві пласти, 
які сходять до ведійсько-кіме

рійсько-трипільських часів. 
Веди в стародавніх індійців, 

слов'ян, балтів, українців - за
гальне означення вищих, священ

них знань, що відбивають найдав
ніші уявлення і вірування. Усього 
вед чотири, а найвідоміша й най
важливіша з них - "РіІ'веда", наз
ва її означає "Відання проказува
ти, промовляти, прорікати" -
мається на увазі насамперед сло
весний супровід богослужінь, об
рядів і ритуалів. Де компонент rig, 
що має і форму rich (річ), спорід
нений з українськими peri,-, piri,- у 
словах ре"'ти, прорі"'ати, npopori,, 
речення, річ (мова) тощо. А ще рі
"'а й рі"', бо і мова, і ріка, і час з фі
лософської точки зору - категорії 
плинні. 

Стеnан НАЛИВАЙКО 

На ведах базуються священні 
книги - шастри, веди складають 

їх найвагомішу й найголовнішу 

частину. А шастри, як і веди, теж 
знали давні українці. У ІІІ ст. до 
н.е., тобто за 1200 років до ство
рення "Велесової книги" (ІХ ст.), 
жителі Херсонеса Таврійського у 
своїй присязі клянуться "охоро
няти для народу састер і не роз
голошувати нічого потаємного ні 
еллінові (!), ні варвару". Оце са
стер і є шаетри-священні кни
ги давніх індійців. Отже - й дав
ніх українців. А богинею-захи
сницеюХеросонеса-Норсуня, йо
го Матір'ю-Покровою і була Деві
Діва-Партенос, яка в Ниєві зва
лася Мо"'оша (інд. Махеші "Вели
ка богиня"). 

Херсонес Таврійський - сто
лиця таврів-русів, їх "Велесова 
книга" разом зі скіфами включає 
до збірного етноніма rі,равенці. Ет
нонім "'равенці - семантичний 
двійник етноніма таври, який ви
водиться з грецького tavros "бик". 
А візантійський автор ХІІ ст. Іоан 
Цец каже: етнонім таври тотож
ний етнонімові руси. Тобто назви 
таври, руси, "'равенці - семан
тичні двійники, вони означають 
"коровичі, бичичі, турячі". Таври 
-ті ж руси, а таври-руси й поля
ни-руси - одне й те саме плем'я, 
для візантійських авторів таври
руси й поляни-руси - одне ціле. 

І якщо таври-руси знали шаетри 
й веди, то їх знали й поляни-руси. 
Таврика-Нрим і материкова Русь-
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Україна географічно й історично 
невіддільні, зв' язки відомих ще 
за Троянської війни таврів-русів і 
подніпровських полян-русів, лі
тописного Норсуня і Ниєва -
споконвічні й неперервні. Не ви
падково через 13 століть після 
Херсонеської присяги саме з 1\ор
суня, давнього Херсонесу, ни
нішнього Севастополя, столиці 
таврів-русів, прийшло християн
ство до Ниєва, столиці полян-ру
сів і Ниєворуської держави. А 
Херсонес-Норсунь прийняв хри
стиянетво ще в V ст. 
Шаетри формують основопо

ложне філософське поняття - ар
та-ріта-лад, відоме згодом під на
звою дгар.ма. Арта-дгарма означує 
світолад, вселенський закон, непо

хитність космічних процесів і 
трактується як лад, віра, закон, 
обов'язок. На арті-дгармі трима
ється організований, упорядкова
ний, справедливий і праведний 
світ, арта-дгарма - це моральні й 
етичні норми, релігійні й суспільні 
устої такого світу. Шаетри закли
кають непохитно дотримуватися 

арти-дгарми - законів і приписів 
свого суспільства, племені, стану, 
роду, сім'ї. Людина має беззасте
режно дотримуватися традиційної 
дгарми, а це - правдивість, чес
ність, незлобивість, непричинення 
зла живому, чистота помислів. 

Власна дгарма вища загально
людської моралі чи етики. У кож
ної людини своя дгарма, залежна 

від походження, соціального ста-
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тусу, віку. Для жерця-священно
служителя дгарма-обов' язок вив
чати й доносити до людей веди -
священні знання, здійснювати по
жертвини, обряди й ритуали. 
Дгарма -обов' язок воїна - захища
ти країну й народ від ворога, спра
ведливо правити державою, дгар

ма-обов'язок селянина - обробі
ток землі, тваринництво, торгівля. 

На першій стадії життя (усіх ста
дій 4) дгарма-обов'язок людини
освіта, на другій - одруження, 
чесний заробіток, утримання сім'ї, 
неухильне відбування обрядів і 
ритуалів. Життя давньої громади, 
общини, суспільства регламенту
вали приписи, викладені в ша
страх. Ці приписи сукупно і твори
ли морально-етичні засади сус
пільства - арту-дгарму-віру-обо
в 'язо".-за".оп-лад. 

Арту-дгарму-закон-лад уособ
лював бик, тур. Як на опорах три
мається міст, так і впорядкований, 
організований, налагоджений світ 
тримається на бикові-дгармі. Ви
щий вияв дгарми - держава, вона 
- оплот і гарант дгарми, яку спо

відує, оберігає і захищає. Санскр. 
дгар.ма й укр. держава - спорід

нені слова, в обох них спільна ос
нова dhar- "держати, тримати". 

Бик на царських стягах і гербах 
країн засвідчує відданість правед

ності-дгармі, справедливому пра

вуванню, боротьбі зі злом. За дав
німи уявленнями, край чи країна, 
де шанувався бик-тур, вважалися 
праведними. Назва Край-Країна 

виступи, інтерв'ю, 
подорожні нотатки 



Тура-Би,.а була рівнозначною наз
ві Край-Країпа Ладу-Поряд,.у
Справедливості-Праведності, 
людність її вважалася чеснотли
вою і набожною. Саме за таку ха
рактернстику для Давньої Украї
ни промовляють факти. Бо скіфн
еколоти й таври-руси не тільки 
жили в Скіфії чи Тавриді-Русі
Україні, назви яких і означають 
"Нрай-Нраїна тура-Бика", а й зна
ли веди, шаетри та арту-дгар.му. 
За суттю ці три взаємопов'язані 
поняття індоєвропейські, хоча за 
назвами й індійські. Але вони й 
слов'янські, тож і українські. 

І це не мусить дивувати, бо на 
теренах України виявлено чис
ленні сліди давньоіндійської мо
ви. Отже, тут жив і відповідний ет
нос - індоарійський, ареал про

живання якого - від Північного 
Навказу до Закарпаття. Досі дав
ньоіндійська мова в її архаїчній 
формі була відома за текстами, 
створеними в Індії і за реліктови
ми залишками мови індоаріїв на 
Близькому Сході, в державі Мі
танні (11 тис. до н.е.). Третій, за
хідний ареал цієї мови охоплює 
Україну. Геродот іще в V ст. до н.е. 
на півдні історичної України, біля 
Нерченеької протоки, знає країну 
сіндів-індів - Сінди,.у, а в ни
зів' ях Дніпра пізнішим античним 
авторам відома Сіпдсь,.а с,.іфія. 
Індоарійські племена писемно за
свідчені тут із початку І тис. до 
н.е., вони входили до Боспорсько
го царства, ранньодержавного 
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утворення на півдні України зі 
столицею в Пантикапеї (нині 
Нерч). Держава ця проіснувала ці
ле тисячоліття (V ст. до н.е. - lV ст. 
н.е.) і справила величезний і різ
номанітний вплив на довколишні 
народи й ареали. Наступницею і 
спадкоємицею Боспорської дер
жави, на монетах якої бачимо три
зуб, стала Ниєворуська держава. 

Таври-руси знали шастри, от
же, дгарму й веди, тому вони пра

ведні. Таври-руси й поляни-руси 
-одне й те саме плем'я, і якщо та
ври знали шастри, дгарму й веди, 

то їх знали й поляни. І це підтвер
джує наше літописання, де поля

ни-руси мають виразний ореол 
праведності. Вся історія Трипілля 
проходить під знаком тура-Бика, 
а це означає - і трипільці знали 
закон, праведність, арту-дгарму

лад. 

Знали шастри, дгарму та веди й 
скіфи-сколоти, за "Велесовою 
книгою" - теж ,.равепці-у,.раїпці. 
Священні книги-шаетри утвер
джують віковічність і непоруш
ність поділу суспільства на 4 ста
ни - жерців, воїнів, землеробів і 
залежних общинників. А такий 
поділ скіфи знали ще до Херсо
неської присяги. Що засвідчує Ге
родот у V ст. до н.е., коли передає 
скіфську легенду про 4 магічні да
ри, які впали з неба й далися до 
рук наймолодшому з трьох братів 
- Нолаксаєві, котрий і став пер
шим скіфським царем, родона
чальником скіфської царської ди-
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настії. Чотири небесні дари - зо
лоті чаша, сокира, плуг і ярмо. 
Символіка їх прозора навіть для 
пересічного сучасного індійця, хо
ча деякі вчені мужі й досі ламають 
довкола цього списи: чаша симво

лізує жерців, сокира - воїнів, 
плуг - землеробів, ярмо - залеж
них общинників. Тож скіфи-ско
лоти знали чотиристановий сус
пільний поділ, а це, за священни

ми шастрами, неодмінна ознака 
праведності, закону, дгарми-арти

ладу. Такий поділ знали предки 
українців - навіть у їхніх суча
сних прізвищах відбиті ті ж самі 
чотири терміни на означення цих 
станів, як і в індійців та іранців. 
Та воно й зрозуміло: адже таври
руси-поляни й скіфм-еколоти -
~'>равепці-у~'>раїпці, про що недвоз

начно й мовить "Велесова книга". 
Оrож веди, шаетри й дгарму-ар

ту-лад-віру-закон-обов'язок коро
вичі-кравенці-українці знали що
найменше три тисячоліття тому. 
Але три тисячоліття тому ці понят
тя лише зафіксовані писемно. На
тоді вони вже були вироблені, уста
лені й навіть мали легендарний ха
рактер, як у випадку зі скіфською 
легендою про чотири магічні дари, 

що впали з неба. Ці дари мають бо
жественний характер, як і веди, що 

вважаються почутими з небес, тоб-
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то сходять до сивої давнини. Самі ж 
веди, шаетри й арта-дгарма твори
лися задовго до цих перших писем

них згадок. Бо перш ніж їх зафік
сували, був тривалий 114Jріод їх.за
родження, розвитку, становлення 

й утвердження. А це процес не од
ного тисячоліття. 
Отож лише два слова - ~'>равен

ці і тривіди. А які глибинні пла
сти нашої історії вони підніма
ють, які обшири духу наших 
предків відкривають, які високі 

ідеали засвідчують! Украінці без
посередньо причетні до того огро

му світоглядно-філософських, ре
лігійних, морально-етичних, сус
пільно-політичних уявлень, які 
містять веди й шастри. І чим ско
ріше ми це усвідомимо й донесе
мо до учня й студента, тим благо
творніше буде для них і для всіх 
нас, для української історії та ук
раїнської освіти, для виховання 
справжнього українського па
тріота. Патріота, який відчувати
ме гордість за свій давній народ, 
свою давню мову, свою давню 

державність. Який відчуватиме 
гордість - але й відповідальність. 
Відповідальність за теперішню і 
за майбутню Україну. 
Ну що, здавалося б, слова ... А в 

них - сконденсована пам' ять на
роду про свої правитоки. 

виступи, Інтерв'ю 
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ТРиПІЛЬСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: 
ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ ВИТОКИ 

Скіфія на давніх картах розта
шована під знаком Тельця, тобто 
Бика, Тура. Через це У:r<раїна, ко
лишня Скіфія, для стародавніх 
народів- Країна Тура-Би/'і,а. А я 
вже висловлював думку, що назви 

Таври/'і,а, С/'і,іфія, Русь, У/'і,раїна, 
Волинь (як і Бу/'і,овина, Гуцульщи
на, Бой/'і,івщина) - семантичні 
двійники й означають "Край-Кра
їна Тура-Бика". 

"Велесова книга" на дощечці 7є 
мовить: "Ми - коровичі: скіфи, 
анти, руси, бо руси, сурожці". Тер
мін /'і,Оровичі означає і бичичі, ту
ричі, бо, зокрема, польське діал. 
karv, споріднене з назвою /'і,Орови
чі, означає і "корова", і "бик", що 
засвідчує виняткову давність цьо
го слова. Коровичі - передача ет
ноніма, який у цій пам' ятці ІХ ст. 
звучить /'і,равенці; це - найдавні

ша писемна фіксація сучасного 
етноніму у/'і,раїнці. Водночас кож
не з означених терміном /'і,Оровичі 

племен - теж /'і,Оровичі, бичичі, 
туричі, вони - семантичні двій-
ники. 

Автор "Велесової книги" впев

нено самоідентифікує, самоото
тожнює себе і свій народ з корови
чами-кравенцями-українцями, 
чим дає зрозуміти, що вже в його 
часи то був етнонім усталений і за
гальновідомий. Водночас рядок із 

"Велесової книги" ілюструє, яких 

історичних глибин сягає етнонім 
х:равенці-ух:раїнці. Бо на теренах 
Давньої України тільки писемна 
історія знає скіфів, теж кравенців, 
щонайменше зі зламу 11- І тис. до 
н.е. Хоча, звісно, етнонім сх:іфи іс
нував і до цих перших писемних 
фіксацій. 
Що ж до русів-кравенців, то пи

семні згадки про них іще давніші. 
Візантійський автор Іоан Цец 
прямо каже, що етноніми руси й 
таври тотожні, грец. tavros і лат. 

taиrиs означають "бик". Тобто та
ври - ті ж бичичі, туричі, а їхня 
країна Таврих:а- Таврида - "Краї
на Бика, Тура". А що етноніми ру
си й таври тотожні семантично, то 
й руси - бичичі, туричі, русичі. 

Назви Таврих:а або Таврида- зна
ченнєві двійники назви Русь. Руси 
- ті ж таври, а писемна історія 

знає таврів іще за Троянської вій
ни. Саме до таврів перенесла боги
ня Артеміда юну Іфігенію, доньку 
мікенського царя Агамемнона, 
який очолював грецьке військо в 
поході на Трою, саме в таврському 
храмі Іфігенія стала жрицею Ді
ви-Артеміди. 3 Орестом, своїм 
братом, якого спершу не впізнала 
й хотіла принести в пожертву су
ворій богині, вона згодом перене
сла дерев' я ну статую Артеміди до 
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Греції. Де й запровадила покло
ніння їй і стала жрицею в її храмі. 
Що свідчить і за те, що до Греції 
культ Діви-Артеміди був занесе
ний з Тавриди-України. 

Ці події, відбиті в грецьких мі
фах і творах античних авторів, як і 
сама Троянська війна, відбували
ся в середині 11 тис. до н.е., отже, в 
трипільські часи. Тобто вже тоді 
таври-руси були добре відомі. 3 
ними пов' язаний і загадковий на
род рош у "Книзі І єзекіїля", одній 
із пророцьких книг Біблії, де він 
згаданий в етнічному контексті з 
кімерійцями й скіфами. Тобто в 
прив'язці до одного й того самого 
ареалу - Північного Причорно
мор'я, Давньої України. 
Найдавнішим санскритським 

відповідником польському karv є 
go (gu, gаи), яке теж означає і "ко~ 
рова", і "бик". Тому в санскриті 
"країна бика-тура-корови" - ro
paшmpa, rо-радж 'я або rо-деша, 
тобто rо-.,.раїпа. У в у.,.раїпа - за
лишок первісного go, gu, gаи (пор. 
англ. сош) "бик, корова". Що така 
трансформація можлива, засвід
чують мовні факти. Санскр. go, gu 
в українській мові відбите як ха, 
хо, ху, го, гу: хінді gosayiп "госпо
дар" (досл. "власник корів") і укр. 
хааяїп, санскр. gudabha і укр. ху
доба, індійські імена Gopta, Goptar 
"Воїн, Цар" (досл. "Охоронець ко
рів") і українські прізвища Хоп
та, Гоптар, орестижне в індійців 
воїнське ім' я Gomиkha "Биколи
кий" й українське прізвище Хо.му-
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ха, ім'я бога-пастуха й бога-воїна 
Rрішни Гопа.л, Гопала "Воїн, Цар" 
(досл. "Охоронець корів, Пастух") 
і українські прізвища Гупа.л, Гу
пало, Гупалю.,., Гупалеп.,.о, назви 
Гупали, Гупалів щипа, Гопло ( озе
ро в Польщі). 
Тож (о-.,.раїпа могло мати й 

форму Гу-.,.раїпа, звідки й У-краї
па. А Гу-.,.раїпа могло мати різно
вид Ву-.,.раїпа, звідки і B-l'lpaїna. 
Приклади підтверджують і це. Наз
ва У .мань у просторічному мовленні 
звучить і як Гу.мапь, і як Ву.мапь, а 
жіноче ім' я Устя - як Густя і Ву
стя. Подібні приклади дають інші 
мови: укр. горобець, гострий - рос. 
воробей, вострьtй, іран. Гураз і Ва
раа "Вепр", іран. Віштасп- грец. 
Гістасп, санскр. удра "вода"- лат. 
hydros - укр. видра ("водна твари
на"), санскр. віра "богатир" -
грец. heros "герой" - іє. wiros "чо
ловік, муж" тощо. 
У багатьох народів бик, тур -

живе втілення досконалої краси, 
нездоланної могутності й боже
ственності, а в давніх уявленнях 

вони посідали першорядну, навіть 
світотворчу роль. Це видно і з ук
раїнського фольклору. Наші ко
лядки згадують корів золотохво
стих із зірками на боках і турів зо
лоторогих. За "Атхарваведою", 
бик тримає розпросторені землю, 
небо й повітряний простір між ни
ми. Божество, правитель чи могут
ній воїн - теж бик, тур. Монети 
індійських царів містять напис 
джаяті єрішах - "хай славиться 
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бик", зображають бика біля стов
па-юпи, який уособлює місце жер
твоприносим і центр усесвіту. Дав
ньоіндійські трактати закликають 
віддано служити корові-бикові, 
всіляко яшановувати їх: вішати на 

шию мелодійні дзвіночки, змащу
вати й фарбувати роги, прикраша
ти вінками й гірляндами, обдавати 
запашними куривами, підносити 
найкращий корм. Благоговійне 
ставлення до худоби й досі відчут
не на Гуцульщині, назва якої і оз
начає "Край Бика, Тура". 
Бик - уособлення праведності, 

закону, дгарми. Дгар.ма (у ведах 
арта) - основоположне поняття 
індійської філософії, що означує 

світолад, вселенський закон, не
похитність космічних процесів 
(зміна зими весною, дня ніччю, 
рух небесних світил, плин річок 
тощо). На арті-дгар.мі тримається 
впорядкований, організований, 
справедливий світ, його моральні, 

етичні, суспільні, релігійні устої. 

Як на опорах тримається міст, так 
і світ тримається на бикові-дгармі. 
Мостова опора в українській мові 
би1>, що якраз і сходить до давніх 
уявлень про бика - опору світу. 
Санскр. вріша "бик" і дгар.ма в ін
дійському епосі синоніми. 
Вищий вияв дгарми - держава, 

санскр. раштра, ратта. Вона -
гарант дгарми, яку сповідує, по
кріплює, оберігає, захищає, а за 
порушення її - і карає. Країна, 
яка не сповідує дгарми - а-дгар

.ма "безвірна", а-раштра, а-рат-
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та- "не-держава". Бик- царсь
кий символ, настягах царів він за

свідчує їхню відданість дгармі. 
Бик і дгар.ма-ча1>ра - "колесо 
дгарми" прикрашають герб суча
сної Індії, дгарма-чакра - цен

тральний елемент і її триколірного 
державного прапора. Дгарма не
віддільна від Істини, Правди, Са
тьї ( санскр. сатья й укр. суть то
тожні), тому на гербі бачимо й 
санскритський вислів з упанішад: 
сатья.мева джаяте "тільки істина 
перемагає". Чим давня країна й 
нині засвідчує прагнення іти шля
хом істини, праведності, дгарми. 

За давніми уявленнями, назва 
"Країна Тура, Бика" була рівноз
начною назві "Праведна країна", 
"Країна Дгарми-Арти", "Артанія". 

Саме за таке значення для Давньої 
України промовляють факти: скі
фи-сколоти й таври-руси-поляни 
- вони ж коровичі-кравенці-ук

раїнці - сповідували дгарму. Та й 
для деяких античних авторів скі
фи-кравенці - найсправедливі
ший і найправедніший народ. 
Трипільську культуру в Україні і 
рівночасну їй Хараппську культу
ру в Індії найбільше споріднює 
культ Священного Бика. Харап
пські печатки знають три різнови
ди биків: .махо1>ша, у1>шап і raypa. 
Найчастіше зображуваний .махо1>
ша: з горбом, сильним тулубом, 
розлогими рогами й довгою шер
стю під шиєю, що звисає до перед

ніх ратиць. Іноді в нього гірлянда 
на шиї- отже, його неабияк ша-
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нували. Із ним пов' язаний своє
рідний елемент паховальної обря
довості: на 13-й день по смерті 
арія, когось із трьох вищих станів 
(брахмана, кшатрія чи вайш'ї), 
бика-махокшу таврували - ста
вили знак тризубця, потім відпу
скали на волю, і він міг безкарно 
пастися, де й скільки захоче. 

У~>шан, або у~>ша (пор. англ. ох) 
менший за махокшу, безгорбий, 
але теж із розлогими рогами. Це 
звичайна тяглова тварина для за
прягу й оранки, традиційний укра
їнський віл. У ведах у~>шан везе ко
лісницю, в якій сидить Уша- Бра
нішия Зоря. У~>шан - ім' я Сонця, 
Місяця, Агні-Вогню, Марутів (.ма
риці "Влес-книги", "вітри, Стря
божі внуки" "Слова"). Індійське 
воїнське ім'я У~>шан "Бик, Цар" 
тотожне українському імені О~>сен 
(жіночий варіант О~>сена, О~>сана 
"Правителька, Цариця"). Інше во
їнське ім' я, У~>шіта, тотожне ук
раїнському прізвищу О~>сюта. 

taypa - короткорога, могутня, 
люта на вигляд тварина, іноді зо
бражувана перед коритом чи ясла
ми з кормом для вмиротворення її. 
Це дикий бик, тур, важко приру
чуваний. Саме з ним різні епоси 
порівнюють царів і могутніх вої
нів, коли треба підкреслити ярість 
і бойову снагу. Шіва і його дружи
на у нойовничих іпостасях мають 
імена taypa й taypi - Тур і Туриця. 
У "Слові" воїнську доблесть озна
чують епітети яр-тур і буй-тур. 

Gиd-gut "бик" відбите в етнонімах 
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гуди, сагудати, сугуди-согди, суг
дейці, гуцули, шумерські клино
писні тексти вживають його в зна
ченні "богатир, герой". 
Тож усі три вищі стани (арії) 

давньоіндійського суспільства ма
ли своїх биків: у брахманів - .ма
хо~>ша, у кшатріїв- raypa, у вай
ш'їв - у~>шан. Для кожного стану 
його бик і був головним об'єктом 
поклоніння. Загальна назва сам
ця, бугая - санскр. вріша (хінді 
вріш), досл. "зрошувач, заплідню
вач". Шіва має ім' я Вріш, тотожне 
імені Влес; яким із прийняттям 
християнства означується святий 

Власій, покровитель худоби. Із 
вріш споріднене санскр. врішті 
"дощ, вода", основа вріш означає 
"осипати дарами" й "дощити" (пор. 
укр. роса, росити, зрошувати), а 
початкове в у санскриті, як і в ук
раїнській, може випадати. Поси
лати дощ, отже, дарувати добробут, 
багатство - одна з функцій Врі
ши-Влеса. Бо він і Небесний Бик, 
що запліднює Корову-Землю своїм 
сім'ям-дощем. Тому Влес і стояв у 
Києві на березі Почайни. Санс
критська назва сузір'я Тельця, під 
яким розміщена Давня Україна -
Вріш, тобто Би~>. Зв'язки Києва й 
літописного Корсуня, кримських 
таврів і подніпровських русів не 
випадкові, вони споконвічні й не

перервні. Недарма через тринад
цять століть після Херсонеської 
присяги великий князь Володи
мир саме з Корсуня, колишнього 
Херсонесу, приніс до Києва хрис-
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тиянство, привів християнських 
священиків і привіз християнські 

регалії. Захисницею і покрови
телькою, Матір'ю Херсонеса-Кор
суня, за тією ж Херсонеською 
присягою, була богиня Діва, то
тожна індійській Деві "Богині". 
Така ж захисниця-покровителька 
була і в Києві, в язичницькому 
пантеоні Володимира, жіноча іпо
стась Влеса-Велеса- Моrюша, то
тожна індійській Махеші "Вели
кій богині". Махеші й Дев і або 
Махадеві в Індії - одне з імен дру
жини Шіви-Вріши. Мокоші зав
дячує крилатий вислів про "Матір 
міст руських". Він побутував іще в 
ІІІ ст. до н.е., бо й Херсонес-Кор
сунь- таврське, тобто руське мі
сто. Подніпровські руси, очолюва
ні своїми князями, не раз добува
лися літописного Корсуня, де жи
ли таври-руси-кравенці. Вони не 
забували своїх предковічних зе
мель і святинь, своїх кровних ро
дичів, спорідненість з якими, су
дячи з усього, ще добре відчувала
ся й усвідомлювалася за часів Киє
воруської держави. 

Саме з вріш споріднені етноніми 
руси, русичі, русипи й назви Русь, 
Рось, Росава тощо. Візантійський 
автор ХІІ ст. Іоан Цец прямо каже, 
що назва таври тотожна назві ру

си. "Велесова книга" багато уваги 
приділяє ареалові сучасного Кри
му, давньої Таврики, але 3tШЄ тут 
не таврів, а русів. Тобто таври -
руси, етнонім таври - грецький 

переклад місцевого етноніму руси. 

Стеnан НАЛИВАЙКО 

Візантійські джерела називають 
русів таврами або тавроскіфами. 

Великий київський князь Свято
слав для візантійців - ватажок 
тавроскіфів. Візантія не розрізняє 
Русь Причорноморську й Русь 
Подніпровську- для неї це дві ча
стини одного цілого. І слова Іоана 
Цеца підтверджує "Велесова кни
га", мовлячи про коровичів-кра
венців-українців, невід'ємною ча
стиною яких були руси, тобто та
ври. Назва Таври10а тотожна назві 
Русь,.а етнонім таври тотожний ет
нонімові руси. Назви Таври10а й 
Русь - семантичні двійники, вони 
тотожні назві У10раїпа й означають 
"Країна 'fУра-Бика", а насельники 
Таврики й Русі - таври-тавріапи 

й руси, русипи, русичі. Тобто ті ж 
таки 10оровичі, бичичі, туричі або 
10равепці- у10раїпці. 

І назва Бористеп в античних 
авторів на означення Дніпра -
первісне Вріш+дапу, де Борис 
грецька передача санскр. vrish 
"бик". А теп - іще ведійське da
nи "потік, ріка" (грецька назва 
Дону - Тапаїс). Тобто гідронім 
Бористеп, як і Півдеппий Буг-Гі
папіс, і Кубапь-Гіпапіс, і Е10са.мпей 
та Рось, означає "Бик-ріка". 

Давня Ольвія теж називалася 
Бористеп. Але топонім Бористеп 
- грецька передача санскр. vrish+ 
sthan, де sthan - "місце, місце
вість, край, країна", тотожне укр. 
етап (від стояти, санскр. stha) й 
споріднене з українськими суфік

самн місця -ще (селище, городище, 
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І'>аnище, за.мчище, річище) і -щина 
(Київщина, Одещина, Чер~'>ащина, 
Гуцульщина, Троєщина тощо). 
Тож топонім Бористен означає 
"Нрай-Нраїна Бика", а бористені
ти- "жителі !\раїни Бика", тобто 
ті ж бичичі, туричі, І'>равенці-у~'>ра
їнці. Етноніми бористеніти й у~'>
раїнці тотожні структурно і зна
ченнєво, вони - семантичні двій

ники. Фіксований античними ав
торами із середини І тис. до н.е. ет
нонім бористеніти, безперечно, в 
своєму етнічному середовищі і в 
первісній формі існував задовго до 
своїх перших писемних фіксацій. 
І має сходити щонайменше до три

пільських часів. 
А поклоніння Бикові- Норов і 

особливо властиве Трипіллю. Роз
писна скульптура засвідчує пар
ний орний запряг волів на Подні
провському Правобережжі ще в 
ІІІ тис. до н.е. У трипільських ша
рах на Росі знайдено глиняну мо
дель храму, прикрашену бичачи
ми рогами. Роги взагалі характер
на риса трипільської образотвор
чості. Про це свідчать численні на
ліпи на посуді, ручки ложок і чер
паків у вигляді рогів, посуд з вуш

ками-рогами, на посуді - бики в 
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запрягу. Трипільці закопували під 
долівками черепи з рогами биків, 
тримали їх у хаті на покуті. Ноетя
на пластинка у формі бичачої го
лови пунктирно зображає жіноче 
божество. Знайдена 1946 року в 
Херсонесі Таврійському теракото
ва пластинка зображає жінку-бо
жество з головою корови. Там же 
знайдено й монети, де з одного бо
ку бик, а з другого - богиня Діва, 
захисниця Херсонесу, тотожна 
київській Мокоші, захисниці Киє
ва і міст руських. Так що й Три
пілля, як свідчать факти, "Країна 
Бика". 

Зі сказаного випливає низІш 
значущих і недвозначних виснов
ків, а серед найголовніший висно
вок той, що назви УІ'>раїна й у~'>ра
їнці - набуток найдавніших істо
ричних часів. У формі своїх се
мантичних двійників, однакових 
із ними структурно, але різних 
лексично, етнонім у~'>раїнці й наз

ва У~'>раїна існували на наших те
ренах упродовж тисячоліть - у 
трипільські, скіфські, долітописні 
й літописні часи. Існують і нині. 
Вони, як і сам народ, як і краіна 
цього народу, котрі собою означу
ють, незнищенні. 

виступи, Інтерв'ю, 
подорожні нотатки 



ТРИПІЛЬСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ І "РІfВfДА'' 

Минулого круглого столу сюи 
виступ я присвятив назвам Уr.раїна 
та уr.раїнці. І на конкретних при
кладах показав, що ці назви набу
ток не порівняно недавніх, як дехто 
стверджує, а найдавніших історич
них часів, що у формі своїх семан

тичних двійників вони існували на 
наших теренах у трипільські, скіф
ські, долітописні й літописні часи. 
А деякі з них існують і нині. Семан
тичні двійники назви Уr.раїна це: 
Тавриr.а, Сr.іфія, Бористен, Русь, 
Волинь, а також Буr.овина, Бойr.ів
щина, Гуцульщина. Ці назви, хоч і 
різні лексично, проте структурно й 
значеннєво однакові, вони всі озна
чають Край-Країна Тура-Биr.а. Що 
цілком узгоджується зі словами 
"Велесової книги" про те, що "ми
r.равенці: скіфи, анти, руси, боруси, 
сурожці". Де r.равенці, тобто r.оро
вичі, туричі, бичичі - давня форма 
сучасного етноніму уr.раїнці. І най
головніший висновок, що мовно всі 
ці назви - індоєвропейського по

ходження, що на давніх українсь
ких теренах жила індоєвропейська 
людність. Оrже, й Трипілля має ін
доєвропейську основу. 

Сьогоднішній виступ я хочу 
присвятити духовному, світогляд
ному аспектові нашої теми, який 
уже на іншому рівні підтверджує 

висновок про індоєвропейське ко-
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ріння Трипільської цивІЛІзації. 

Недвозначно й писемно засвідче
но, що людність Давньої України 
знала веди, шаетри й дгар.му, які 
за назвами хоча й індійські, але за 
суттю - індоєвропейські, вони 

сягають трипільських часів. 
Веди - загальне означення ви

щих сакральних знань, їх містять 4 
збірники стародавніх індійців, що 
відбивають їхні найдавніші уяв
лення і вірування. Із них найвідо
міша "Ріrведа", яка по праву вва
жається і найдавнішою культурною 
пам' яткою всіх індоєвропейських 
народів. А світоглядні уявлення, мі
фологія "Ріrведи" знаходять вираз
ні паралелі в Трипільській культурі. 
"РіІ'веда" - найавторитетніша з 
чотирьох вед, вона склалася в XV
Х ст. до н.е. Гімни з неї переклада
ла Леся Українка, родоначаль
ниця української індології (разом 

з Іваном Франком), яка в грудні 
1890 року писала з Луцька своєму 
дядькові Михайлу Драгоманову: 
"Та от ще напишіть мені, прошу, 
чи не знаєте, може, який є пере

клад ведичних гімнів на францу
зькій або німецькій мові, може б я 
його собі купила, бо страшно мені 
сподобалися тії гімни ... " Є у "РіІ'
веді" й гімн до лісової феї, образ 
якої дивовижно перегукується з 
образом Мавки у Лесиній "Лісовій 
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пісні". Перекладав гімни "Ріrве
ди" й Павло Ріттер (1872-1939) -
перший український санскритолог 
і родоначальник української нау

кової індології. 
"Ріrведа" винятково цінна для 

України своїм основним міфом -
про битву громовержця Індри ;зі 
змієм Врітрою, який перегородив 
ріки й не дає їм текти. Індра долає 
злого Врітру й відроджує природу 
до життя, спричинює настання 

весни й прихід Нового року. Цей 
міф у різних варіаціях обігрується 
в самій "Ріrведі" безліч разів, на 
ньому побудовані сюжети обох 
давньоіндійських епосів, надто 
"Рамаяни". Цей своєрідний сцена
рій відтворює приурочений до Но
вого року перехід тієї критичної 
миті, коли космос повертається до 
свого первісного, хаотичного ста
ну. І особливий ритуал має заново 
створити космос, повторивши всі 
етапи його становлення. Давньоін
дійська драма - відтворення саме 
цієї космогонії і ритуальне дійство, 
в основі якого - міф про битву Ін
дри й Врітри. Новорічне свято -
космогонічний ритуал, що відтво

рює перемогу Індри над Брітрою й 
символізує відновлення з хаосу 
упорядкованого, організованого, 
праведного світу. Номпозиція цьо
го прадавнього індоєвропейського 

міфу проста: божество родючості 
опиняється в полоні злих, темних, 

потойбічних сил, на його пошуки 
вирушає чоловік-божество чи ца
ревич, долає демонів-крадіїв і по-
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вертає, "воскрешає" жертву. Ця те
ма відбита в українських казках, 
де царевич, часто наймолодший із 
братів, іде походом на викрадача 
царівни й після численних пригод 
і подолання всіляких перешкод 

карає зловмисника, визволяє ца

рівну, а часто й одружується з нею. 

Міф про битву Індри з Брітрою і 
досі зберігають наші веснянки, 
колядки й щедрівки, деякі народ
ні танці весняного циклу, як-от 
"Воротар" чи "Ворон" - вони ся
гають найдавніших глибин нашої 
духовної і культурної історії. Як
що Індра виступає в них як Громо
вик-воїн, Іван Царевич, Іван l\ня
жевич, Іван Громовик, Громовик
пастух, Громовик-хлібороб чи 
Громовик-ловчий, то Врітра ви
ступає під своїм первісним іменем 
-як злий цар Ворот або Воротар. 
Це завважив іще Іван Нечуй-Ле
вицький. У праці "Світогляд укра
їнського народу" ( 1876) він пише: 
" ... колядчаний цар Во рот змінив
ся в веснянках на царя Воротаря. І 
Воротар і Ворот то царі якогось 
ворожого города, котрі держать у 

себе якесь срібне чи золоте боже
ство. В них можна бачити давньо
го індійського лихого Врітру, бога 
холоду й темних сил, ворога світ

лого громовика Індри". Аналізую
чи весняну гру "Воротар", пись
менник відзначає, що ця сама тема 

звучить і в тих колядках, де Гро
мовик-Іван Царевич руйнує воро
жий город царя Ворота й здобуває 
собі царівну, заполонену Воротом. 

виступи, інтерв'ю, 
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І додає, що дівчина-царівна - то 
Сонце на небі весняної пори, а 
Іван Царевич - то Громовик, тоб
то Індра чи Перун, котрий визво
ляє Сонце, розігнавши важкі зи
мові хмари. 

Цей сюжет бачимо і в "Рамаяні", 
яка взагалі має багато паралелей з 
українським фольклором, про що 
ми свого часу вже писали. Тут злий 
демон Раван ("Ревун") викрадає 
Сіту, дружину царевича Рами, кот
рий після багатьох пригод урешті
решт визволяє її. У "Ріrведі" Сіта 
виступає як дружинаІндрий боги
ня ріллі, "польова царівна", а Індра 
не тільки невтомний воївник з тем
ними силами, а й "господар поля". 
У "Рамаяні" Сіта народжується з 
борозни, яку з ритуальною метою 
проорав цар Джанака, який і став 
їй батьком. Та й саме ім' я Cima оз
начає "Борозна". У фіналі "Рамая
ни" Сіта знову повертається в лоно 
матері-землі. Символіку землеро
бського міфу в "Рамаяні" підкре
слюють численні описи того, як 
в'яне й ціпеніє природа, коли Ра
ван викрадає Сіту. І навпаки, виз
волення Сіти й повернення її додо
му знаменується оживанням і пиш

ним буянням природи. 
Тож битва Індри з Брітрою і 

Рами з Раваном - відбиття ка
лендарної, тобто землеробської 
міфології. А саме календарна, зе
млеробська міфологія властива 
Трипіллю, де зображення парно
го орного запрягу волів датується 
ІІІ тис. до н.е. Археологічні зна-
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хідки й реконструкція уявлень 
трипільців відповідають уявлен

ням, зафіксованим у "Ріrведі". І 
не так істотно, уявлення трипіль
ців відбивають космогонічні уяв
лення "Ріrведи" чи "Ріrведа" від
биває космогонічні уявлення три
пільців. Зараз для нас важливіше 
інше: що трипільська космогонія 
- індоєвропейська і що в три

пільської культури - індоєвро
пейські витоки. 
У "Ріrведі" діють царі, імена 

яких побутують у сучасних укра
їнців як прізвища. Матір'ю того ж 
Врітри була Дану, тотожна нашій 
Дані - ці обидва жіночі божества 
пов'язані з водною стихією. У 

"Ріrведі" слово danu означає "рі
ка", "потік", проте воно там уже 
реліктове й маловживане. 3 чого 
дослідники слушно висновують, 

що це слово надзвичайно давнє, 
що на довгому шляху до Індії воно 
зблякло і втратило колишню зна
чимість, що найбільше поширен
ня воно мало в місцях попередньо
го проживання ведійських аріїв. А 
саме таким ареалом є Давня Укра
їна, де й досі пам' ять про ведійсь
ку Дану й українську Дану збері
гають назви її найбільших водних 
артерій - Доп, Допець, Дупай, 
Дпістер, Дпіпро. 

І як тут не згадати образне ви
словлювання українського індо
лога Михайла Налиновича про те, 
що в Індії ведійські арії лише дос
півували пісень, які вони склали 
на своїй прабатьківщині. 
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"СЛОВО О ПОЛКУ IfOPEBIM" ТА ІНДІЯ 

В Індії "Слово о полку Ігоревім" 
перекладено аж двома мовами -
хінді й бенгальською, мовами кла
сиків індійської літератури Прем
чаяда й Рабіндраната Тагора. Іні
ціатором цих перекладів був все
світньовідомий індійський мовоз
навець Суніті 1\умар Чаттерджі 
(1890-1977), сам бенгалець, який 
1964 року побував в Україні на 
урочистостях з нагоди 150-річчя 
Великого 1\обзаря. Завдяки цьому 
видатному вченому з' явилась і 
перша індійська п'єса про Тараса 
Шевченка (автор Монмотхо Рой), 
яка звучала й по Всеіндійському 
радіо. 

Автор бенгальського і першого в 
Індії поетичного перекладу "Сло
ва" ("ІІ'ор-І'атха") - ДжоІ'оннатх 

Чокроборті (нар. 1924 р.), профе
сор Джадавпурського університе
ту в 1\алькутгі, сучасний індійсь
кий поет і літературознавець. Він 
теж побував в Україні, на 800-річ
ному ювілеї "Слова". Пам' ятка 
вразила його так, що він навіть 
присвятив їй дослідження. Де від
значає, що давньоукраїнська й 
давні та середньовічні епічні па

м' ятки Індії виявляють неабияку 
подібність, що в "Слові" багато 
слів, схожих на санскритські, що 
чимало слів пам'ятки зрозумілі ін
дійцеві при співставленні їх зі 
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словами сучасних індійських мов, 

серед них і бенгальської. "Робота 
над "Словом" була для мене від
криттям нової країни, напрочуд 
схожої на мою Батьківщину", -
так індійський перекладач-дослід
ник підсумував свою працю над 
давньоукраїнською пам' яткою. 

Неабияку подібність він знахо
дить і в українських та індійських 
весільних піснях. "У Чернігові, -
ділиться враженнями перекладач, 

- я почув весільні обрядові пісні 
українців, такі далекі від сучасних 
мелодій, але такі близькі до пі
сень, що й досі лунають на ін

дійських весіллях! І я запитав се
бе: чи випадково це?" 

Звісно ж, не випадково. Про чи
сленні сходження українського 
весільного обряду з весільним об
рядом, описаним у "РіІ'веді", каже 
Хв. Вовк у праці "Студії з укра
їнської етнографії та антрополо
гії''. А звичай, коли дівчина сама 
вибирає собі чоловіка, такий ча
стий в індійському епосі, ще в 
XVII ст. існував в українців - про 
нього розповів француз Боплан у 
своїх "Описах України". 
Тож недарма індійські перекла

дачі бачать у "Слові" стільки спіль
ного з індійськими мовами, божест
вами, уявленнями, звичаями, мі

фологією, іменотворенням. Тому 

вистуnи, Інтерв'ю, 
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не дивно, що індійський матеріал 
проливає світло на реалії і персо

нажі "Слова". Про погляд на Діву
Обиду, половців і деякі інші реалії 
"Слова" саме під цим кутом зору я 
вже писав. Тому тут заторкпу ще 
деякі аспекти пам' ятки. 
У допитливого, уважного читача 

"Слова" постають принаймні два 
запитання: чому новгород-сівер
ського князя Ігоря вабила далека 
й загадкова Тмуторакань і чому на 
престол у Тмутораканському кня
зівстві сідали саме чернігівські 
князі? 

Все стає зрозумілим, якщо зва
жити, що Тмуторакань була біля 
Керченської протоки, колишньо
го Боспору Кімерійського. Саме 
тут відома країна Сіпди",а, до 
якої, за Геродотом, через замер
злу протоку перебиралися взимку 
кримські скіфи. Етнонім сіпди 
відлунює сьогодні в назвах краї
ни за Гімалаями - Хіпдустап, 
Іпдостап, Іпдія. Геродотона Сін
дика - це наша маленька Індія. 
Ще одна Індія, так звана Сіндема 
с",іфія, була в низів' ях Дніпра. 

Тож історична Україна знає на 
своїх теренах аж дві Індії. Ще 
давніше, певно, це була одна Сін
дика-Індія. 

Сінди в індійському епосі зо
вуться і сувіри, індійська традиція 

ототожнює сіндів і сувірів. Назва 
сувіри тотожна назві сівери, а сіве
ри, в свою чергу, тотожні назві "'і

.мери, "'і.мерійці. Із санскриту етно
нім сувіри-сівери означає "могутні 

Степан НАЛИВАЙКО 

мужі", "доблесні богатирі", інак
ше - "могутні бики", "доблесні 

тури". Слова богатир, .муж, би",, 
тур у багатьох епосах - шумерсь
кому, індійському, українському 
- синоніми, семантичні двійни

ки. Яр-тур, буй-тур у "Слові" ви
щий епітет воїна і його воїнської 
доблесті. 

Назва сувіри-сівери, як уже було 
згадано, тотожна назві "'і.мери. Ча
сова відстань від першої згадки 
про кімерів-кімерійців і до остан
ньої про сіверів-сіверян, історія 
яких триває і сьогодні, становить 
майже три тисячі років. Хоча, зви
чайно, вони існували задовго до 
перших писемних згадок про себе. 
Це засвідчує Гомер у VIII ст. до 
н.е., коли каже, що кімери мали 
своє царство- тобто свою держа
ву, своє місто - тобто свою сто
лицю. Це засвідчує і Геродот, коли 
мовить про могили кімерійських 
царів на Дністрі. Що мусило зай
няти не одне століття, становлення 
усього цього потребувало часу - і 
немалого. 

Зі сходу на захід територія кі
мерійців простягалася принайм
ні від Таманського півострова до 
Дністра. Про їхню ж територію 
на північ казати важче, хоча самі 
за себе промовляють назви Сівер
щипа, Новгород-Сіверсмий, Сі
версь",ий Діпець, які грецькою ча
сів Геродота мали звучати Кі.ме
рія, Новгород-Кі.мерсь",ий, Кімер
емий Діпець. Геродотові Боспор 
Кі.мерійсмий, Кі.мерійсмі вали, 
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Rі.черійсь,.і переправи, Rі.чері,., у 
свою чергу, мали звучати по-міс
цевому як Боспор Сіверсь,.ий, Сі
версь,.і вали, Сіверсмі переправи, 
Сіверсь,.. Сама назва Т.чутора
,.ань тотожна назвам Чернігів і 
Вороніж. Вона має компоненти 
Т.чу "темний, чорний", тор "тур, 
бик" і ,.ань "місто". Тобто Т.чуто
ра,.ань- "Місто Чорного Бика". 

Те саме означають назви Чернігів 
і Вороніж. 

Тмутораканей у різних ареалах 
України зафіксовано близько де
сятка: на Ворсклі, біля Перекопу, 
біля Скадовська, в гирлі Дону. І 
що особливо важливо для нашої 
розмови - на Чернігівщині. Це 
свідчить про виняткову вжитко
вість і важливість цієї назви в 
Давній Україні, про зв' язок Чер
нігівщини з Сіндикою, а Черніго
ва - з Тмутораканню. І водночас 
- про надзвичайну поширеність 
культу Чорного Бика-'!Ура, відби
того в численних українських наз
вах, іменах, прізвищах, оспівано

го в наших найдавніших колядках 
і щедрівках: 

Поїдемо ж ми ... за чорним ту-
ром ... 

Та єк надибав чорного тура, 
Чорного тура, грубого звіра; 
І сніпок стрілочок не долітає, 
І тугий лучок не дострілює, 

Ясна шабелька не дорубає ... 
Із чорним биком-туром пов'я

зані українські прізвища Чорно
віл, Чорнотур, Чорнобай, Чорно
гуз, Чорноус, Чернега, Черниш, 
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Кала,.ура, Калатура, Калпиш, 
Калнавіл, Сиваш, назви Тмуто
ра,.ань, Чернігів, Чорнобиль, Во
роніж, Калатура, Калуш і Галич, 
етноніми .челанхлепи, савдарати, 
сіверяни, галичани, малоруси, 

чорноруси ... 

m 

Борис Смирнов (1891-1967) -
академік медицини, індолог і відо
мий перекладач "Махабгарати", 
вихідець із села Козляничі на Чер
нігівщині, відзначає виняткову 
давність культу Чорного Бика. Він, 
зокрема, пише: " ... вже в епоху дру
гої династії (середина lV тис. до 
н.е.) було встановлено культ Bak
ha (Чорний Бик) у Какамі, тобто в 
місті "Чорного Бика". Отож Бапх 
-чорний (krishпa) бик, є Діоніс, 
"покровитель Індії" ... Чимало єги
петських царів любили називати
ся "могутніми биками". Шкурі 
чорного бика надавалося великого 
ритуального значення ... " 
В Україні принесення в пожер

тву чорного бика зафіксовано во
станнє 1520 року. У Давній Індії 
самців чорної масті жертвували 
Варуні, богові-охоронцю косміч
ного закону й західної сторони 
світу, згодом владиці водних про

сторів, тотожного грецькому По

сейдону й іранському Ахурамазді. 
Варуна-і покровитель воїнсько
го стану, з ним ототожнювався 

племінний ватажок, князь, цар, 

які посвячувалися на престол 
тільки вночі. Слов' ян ський аналог 
Варуні - Дажбог, а русичі, княжа 
дружина в "Слові" - Дажбожі 

виступи, інтерв'ю, 
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впуІ'Ьи. Варуна асоціюється з нічним 
небом, як Мітра- з денним. "Бару
на - це ніч" мовить давній текст. 
Санскр. varuпa й укр. ворапий -
етимологічні двійники, у них спіль
не походження й однакове значен

ня. Слово ворапий має назва Воро
піж, тотожна назві Черпігів. 

"У "Слові" є загадковий вираз бу
сови врапи. Його відомий російсь
кий дослідник індоаріки в Північ
ному Причорномор'ї академік 
Олег Трубачов перекладає бусові 
воропи. Він вагається лише щодо 
значення слова бусові, тому й ста
вить біля нього знак запитання. 
Слово ж врапи у нього сумнівів не 
викликає: це іменник у множині 
- воропи (птахи). 

Насправді ж це прикметник во
ропий, у деяких і нинішніх сло

в' янських мовах - врапи. Бусови 
не гіпотетичний прикметник бусо
вий, що його тлумачили з тюрксь
ких мов то як босий, то як сірий чи 
сиао-рудий, а множина від цілком 

реального іменника бус, тобто бусо
ве. Форма множини з -ове властива 
українській мові: папове, сватове, 
братове, у "Слові" - хипове, тар
го.ІWве. І сьогодні в карпатських се
лах чути колядки й щедрівки, в 

яких "межи го рове два яворове", 
"попід борове лежать снігове", де 
"по городцях ростуть макове", а 

"по толойці цвітут ружове". Ціл
ком український і порядок слів у 
реченні, коли за іменником іде 
прикметник: биІ'Ьи половії, І'Ьопі во

ропії, гостопьІ'Ьи любі. 
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Тож бусове врапи - буси воропі, 
тобто чорпі буси. А що таке буси, 
збагнути неважко: це биІ'Ьи, тури. 
Латин. bos - "бик", воно ж у наз
ві Боспор "Переправа Бика". Тур 
латиною - bos рrітіgепіиs "пер
вісний бик". Автор "Слова" зга
дує вре.мя Бусово - чи не часи 
Боспорської держави, яка проіс

нувала на півдні "України майже 
тисячоліття, починаючи з V ст. до 
н.е? Бусове поле й гора Бусовиця 
- історичні місцевості на Печер
ську в Києві виводяться від імені 
антського князя- Бус (Бос, Боа). 
Але таке пояснення нічого не дає, 
воно - звичний виверт, коли не

має чого сказати, який не робить 
честі дослідникові. 3 тим же успі
хом можна стверджувати, що й 
ім' я Бус походить від назви Бусо
виця чи Бусове поле. Бо ж і кня
зівське ім' я мусить від чогось по
ходити й щось означати. Насправ
ді ж обидві назви й ім' я антсько
го князя сходять до бус - "бик, 
тур". 
А бик-тур посідав виняткову 

роль в уявленнях і віруваннях на
ших предків, був важливим магі
ко-соціальним терміном і високо

статусним іменем. На Либеді в Ки
єві була Турова божпиця. На Гали
чині у вересні відзначали Туриці -
свято тура, коли селом водили мо
лодого бичка й співали: "Ой туре
туре, туре-небоже, ой повернися 
та й подивися. А в господаря пана 
Івана, в оборі прибуток, честь йому 
й шана ... " Купальської ночі тур 
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виходив із кам'яної гори, ревів, аж 
земля двигrіла, й ішов випасати 
цвіт папороті, аби не втрапив до 
людини, яка тоді збагне мову при
роди. 

Волинський письменник Вік
тор Лазарук пише в екологічному 
романі "Світязь": "Давня Волинь і 
Полісся - то край вічних дощів, 
невловимих ятвягів і диких турів. 

Тур був поширений по всій Європі 
й особливо на Волинському По
ліссі. В Затурцях, Typonuni, Тури
чанах, Туровичах, Турі й ТурійСЬУі,У 
легендарні буй-тури водилися ма
сово. Звір пасся на березі Тур-озе
ра й Туречепсьfі,ого, пив шовкову 

воду з тихоплинної Турії. Такої гу
стоти турової топонімії не знає 
жодна європейська країна ... " Ці 
слова стосуються не тільки Волині 
й Полісся, а й Закарпаття, Криму, 
Київщини, Чернігівщини. Тобто 
всієї України. 
Між індійськими сувірами й ук

раїнськими сіверами констатуєть
ся не лише етимологічна тотож
ність етнонімів, а й етнічна спорід
неність. Ця спорідненість, судячи з 
усього, ще відчувалася за Київ
ської Русі. Тому недаремно саме 
чернігово-сіверські князі сідали 
на престол у Тмутораканському 
князівстві, а сіверського князя Іго
ря так вабила далека й загадкова 
Тмуторакань. Шлях туди, схоже, 
добре знало не одне покоління чер
нігово-сіверських князів до й пі
сля Ігоря. Для новгород-сіверсько
го князя шлях із Чернігово-Сівер-
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щипи до Німерії-Сіндики-Сівер
щини, до її Т.мутораУі,ан,і- "Міста 
Чорного Бика", то шлях до землі 
предків і предківських святинь. 
Саме біля теперішньої Тамані, ко
лись Тмуторакані, ще до XVIII сто
ліття височіли велетенські статуї, 
які, поза сумнівом, відігравали не

абияку роль у віруваннях сіндів
сувірів-сіверів-кімерів. Бо хоча 
"Слово" й написане в ХІІ ст., у 
ньому фігурують язичницькі боже
ства, винятково близькі до індійсь
кого пантеону. Зазначимо прина
гідно, що божества Вишень іКри
шень, у яких неважко впізнати 
Вішну й Крішну, а ще Індра, Су
р' я, Тваштар, Яма згадуються у 
"Велесовій книзі", створеній ІХ ст. 
І автор цієї пам' ятки ніде не прохо
пився бодай словом, що це чужі 
для слов' ян боги. 
Тож кімери-сувіри-сівери- ав

тохтонні, споконвічні на теренах 
Давньої України. Бо тільки писем
ні джерела знають їх на одній і тій 
самій території упродовж при
наймні трьох тисячоліть. В усяко
му разі, в 11 тис. до н.е., в три
пільські часи вони вже тут жили. 

Магічно-притягальна сила "Сло
ва" в тому й полягає, що воно не 
замикається зі своїми подія мп і ге
роями у власному просторі й часі, 

а випромінює і ширить довкола 
себе потужні імпульси-спонуки до 
безнастанного наукового й твор
чого пошуку, перекидає містки від 

сивої давнини до нашого непро
стого сьогодення. 

виступи, Інтерв'ю, 
подорожні нотатки 



ПРОСПЛИЛАСЬ ДО ІНДІ І СТЕЖКА МОЯ ... 

Ніщо ніби не віщувало, що ко
лись я ступлю на індалогічну 
стезю. Був звичайним собі сільсь
ким хлопцем, щоправда, любив 
читати, і коли гнав на пашу ко
рів, то неодмінно з книжкою, 
якою іноді зачитувався так, що 

череда моя розбредалася чи й за
ходила в шкоду, і за це мені ча

сом перепадало. Та ще в старших 
класах вчителька англійської ра
дила вступати до мовного вузу, бо 
в мене нібито виявлялася схиль
ність до мов. Проте після школи 
мені забаглося побачити світу, 
що й не дивно, бо доти далі Рів
ного, свого обласного центру, я 
ніде не бував. Тож і потягло мене 
в далекі світи, і то не куди-не
будь, а туди, де сходить сонце. 
Будував залізницю в Казахстані, 
в Узбекистані зводив гідроелек
тростанцію, працював такелаж
ником у Ташкенті - словом, піз
навав світ, а заодно й призбиру
вав необхідний (3 роки) стаж для 
вступу у вуз. 

Саме в Ташкенті 1962 року мій 
товариш і колега по роботі, кон

тейнерних справ майстер, як і я, 

підбив мене вступити до тутеш
нього університету. Я саме зби
рався у відпустку додому, вже мав 
на руках проїзні документи, бо 
працював на станції Ташкент-то-

варний і мені належавен безплат
ний проїзд залізницею в обидва 
боки. Я віднікувався, але прия
тель переконував мене, що я нічо

го не втрачаю: проїзні документи 
дійсні 3 місяці, тож коли я навіть 
не складу іспитів, то все одно змо
жу з'їздити додому. Я піддався на 
його вмовляння, тільки сказав, 
що хочу на романо-германський 
факультет, а не на історичний, як 

він. Наслідком усього цього було 
те, що я став студентом, а він - ні. 
Отож додому тоді я так і не потра
пив, лише повідомив батькам, що 
не приїду, бо вступив до універси
тету. Ті, звісно, не повірили, бо 
вважали таку високу науку недо

сяжною для своїх п'ятьох дітей, 
серед яких я був якраз середуль
шим. Не раз потім мати просила в 
листах повернутися додому: мо

вляв, твої ровесники вже поодру

жувалися, мають дітей, стали ха
зяями, а ти десь неприкаяно ни

каєш по світу, голодний і холод

ний. 
Отут і почалася моя індалогіч

на стезя. А якщо вдатися до заліз

ничної термінології, то якийсь 
невидимий стрілочник несподіва

но для мене перевів стрілки мого 
життя прямісінько на Індію. Бо 
одного дня усіх хлопців романо
германців зібрали в актовій залі, 

39-7-1148 ••• ~GFHIHШH ІПдDПfІПП Степан НАЛИВАЙКО 



й перед ними виступив декан фа
культету східних мов. Він запро
понував перейти навчатися до 

нього, намалювавши райдужні 

перспективи в майбутньому й 
неодмінне стажування в країні, 

мову якої студент вивчатиме. На 
таке важко було не спокуситись, 
та невдовзі виникло невеличке 

ускладнення: мене зарахували на 

афганське відділення, а я хотів 
лише на індійське. Чим було ви
кликане таке моє бажання, я і сам 
до пуття не збагну, бо доти навіть 
слів індологія, хінді, урду чи caн

CI'Opum я ніколи не чув. У сі мої 
знання про Індію були почерпну

ті виключно з індійських фільмів, 
нечастих тоді на нашому кіное

крані, але популярних, як-от 

"Бродяга" чи "Пан 420". Мені пі
шли назустріч, і так я став сту
дентом російської групи мови 
хінді (була й узбецька група). У 
ній було 10 студентів (9 хлопців і 
дівчина), половина яких - росія

ни з Сибіру, Північного Навказу, 
Туркменії, Узбекистану, але... з 

українськими прізвищами! 
Навесні 1965 року в Узбекиста

ні відбулася Декада української 
літератури й мистецтва. Для ме
не, вже студента-третьокурсника, 

то була рідкісна нагода побачити 
українських митців і українську 
книжку, почути українську піс
ню й рідну мову. То була ніби ви
нагорода мені за кількарічну роз

луку з Україною, яка, мов та ма
ти, що зачекалася свого блудного 

сина, сама вирішила провідати 
його в чужому краї. Бо доти мені 
ніяк не вдавалося вирватися до

дому: то через вступ до універси

тету пропав мій безкоштовний за
лізничний квиток, то 22 карбо
ванці студентської стипендії було 
замало на прожиття і проїзд не те 
що в плацкартному, а й у загаль

ному вагоні, яким тільки до Мос
кви треба було трястися майже 
чотири доби. 

Та декада відіграла чи не визна
чальну роль у моєму житті. Бо на 
ярмарку-виставці українських кни

жок, де наші письменники спіл
кувалися з ташкентцями й дару
вали їм свої автографи, я позна
йомився з Іриною Вільде, Васи
лем Большаком і Станіславом 
Тельнюком, відомими прозаїками 
й поетами, з якими мені навряд чи 
вдалося б отак просто познайоми
тися в самій Україні. Дізнавшися, 
що я студент і майбутній індолог, 
що через два роки завершую нав

чання і ще не знаю, куди занесе 
мене доля, вони в один голос пере

конували мене повертатися на 

батьківщину й відроджувати ук
раїнське сходознавство. Виявило
ся, що й син Ірини Вільде, Ярема 

- теж майбутній сходознавець, 
вивчає перську й арабську мови. 
У сі троє подарували мені свої тво
ри з теплими дарчими написами. 

А від Ірини Вільде я взагалі отри
мав справжній скарб- два солід
ні томи її знаменитих "Сестер Рі
чинських"! 
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Потім був відомий Ташкентсь
кий землетрус і літні канікули в 

рідному містечку, де я познайо
мився зі своєю майбутньою дру
жиною. Саме вона на одному з 
наших побачень розповіла свій 
тривожний сон, який нібито про
віщав нам розлуку. Я обернув усе 
на жарт, але то був таки віщий 
сон, бо наступного дня надійшла 
телеграма, щоб я терміново по
вертався до Ташкента: мене й іще 
кількох студентів чекала ман
дрівка в Індію, на стажування. 
Отож своє навчання, свій 5-й 
курс я завершував за Гімалаями, 
кілометрів за 300 від Делі, в уні
верситеті міста Лакхнау, столиці 
штату Уттар-Прадеш, за населен
ням утричі більшим за Україну. 
Саме тут вуличний астролог, об
кладений давніми манускрипта
ми, коли я одного разу звернувся 

до нього, що там мені віщують зо
рі, бо маю вирушати в подорож по 
країні, вразив мене заявою, що я 
народився в Індії. Це неабияк 
збентежило мене, проте я не 
сприйняв тоді його слів поважно, 

а пояснив усе тим, що зоречитові, 
певно, сподобалося те, що я, євро
пеєць, розмовляв із ним його мо
вою, і він просто вирішив сказати 
мені приємне. 

Через 10 місяців я повернувся в 
Ташкент і невдовзі знову був удо
ма, де мене чекала кохана дівчина, 
де роздав родичам барвисті, аж 
вбирали очі, індійські подарунки, 
де видав заміж молодшу сестру й 
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одружився сам. А на осінь знову 
повернувся в Ташкент, бо треба 
було ще відбути місячні військові 
збори в Алма-Аті, доскласти не
обхідні іспити й заліки за 5-й курс 
й отримати диплом. Коли ж усе, 
нарешті, було відбуто й доскладе
но, переді мною постало невідво
ротне питання: як бути далі? Їхати 
за призначенням, як мені пропону

валося, у Пакистан або на Близь
кий Схід, де гриміла арабсько-із
раїльська війна, чи взяти вільний 

диплом. Отоді знову згадалася ук
раїнська декада й настійлині пере
конування Станіслава Тельнюка й 
Ірини Вільде повертатися в Украї
ну. Та декада взагалі стала для ме
не ніби тим чарівним євшан-зіл
лям, що його на чужині бодай раз 
полюхаєш і вже постійно відчува
тимеш тугу за рідним краєм і нез
бориме бажання повернутися до
дому. 

Тож без жодної певності, що в 
Україні мені добре поведеться і 
знайдеться робота за фахом, я все 
ж наважився: узяв вільний ди
плом і подався додому. Тим біль
ше, що мене там чекала молода 

дружина, яка зі своєї скромної 
платні призбирала й надіслала 
грошей, щоб я не тягся додому чо
тири доби поїздом, а прилинув на 
повітряній колісниці, як казковий 

принц. Я і прилинув зі свого те
плого Ташкенту до батьківської 
оселі якраз на Новий, 1968 рік, 
коли землю вкривала снігова ква
ша, що чвиркала з-під ніг на всі 
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боки. Я ішов з маленького аеро
дромчика по тій сльотавиці й не 
вірив, що попередній, 1967 рік зу
стрічав на півдні Індії, у спекотно
му Мадрасі, де від 40-градусної 
жари рятувався в прохолодних, 

зеленавих хвилях БенГальської 
затоки. 

Але слова вуличного зоречита 
не стиралися з пам'яті, вони бен
тежили, не давали спокою. Невже, 
думав я собі, його слова випадкові 
і сказані просто так? Адже все ін
ше, що він провістив мені на ту 
подорож, повністю збулося! Мо
же, в якомусь там своєму попе

редньому народженні я і справді 
був причетний до Індії? Бо щось 
же, врешті-решт, спонукало мене 

ступити на індологічну стезю? Та
кі думки час від часу провідували 
мене аж до початку 70-х років, ко
ли я вже працював редактором у 

видавництві художньої літератури 
"Дніпро". Туди, після довгих і без
плідних пошуків роботи в Києві за 
фахом, мені, без прописки й жит
ла, посприяв влаштуватися світлої 
пам' яті Станіслав Тельнюк, якому 
я довіку вдячний за його доброту, 
чуйність і людяність. 
А потім одного дня, начебто ви

падково, я купив в "Академкнизі" 
фоліант на майже тисячу сторінок 
- "Корпус боспорських написів". 
Він містив до півтори тисячі напи
сів, що їх лишило по собі давнє 
Боспорське царство, яке існувало 
на півдні України майже тисячо
ліття, починаючи з V ст. до н.е. Я 

розділ lV 

знічев'я почав гортати його і рап
том паткпувся на напис, де згаду

валися сінди-інди, тобто індійці. 
Далі тих згадок назбиралося зо три 
десятки. А водночас траплялися й 
імена виразно індійського забар
влення: Сіпд, Сіндо,., Сіпдей, Сарі
".а, Хе.мата, Rа.масарія, Перісад, 
Ва.л,одей, Са".дей, Хардей, toca". ... 

І почалося! 3 Геродота я дізнав
ся, що обабіч Керченської протоки 
існувала держава Сіпди".а-/пди".а, 
а від інших античних авторів -
про Сіпдсь".у С".іфію в низів' ях 
Дніпра. Що в "Махабгараті" сін
ди-інди мають і назву сувіри, а во
на тотожна українському сівери. 

Що жителі Херсонеса Таврійсько
го, літописного Корсуня, теперіш
нього Севастополя, звідки в Х ст. 
великий київський князь Володи
мир приніс до Києва християн
ство, ще в lV ст. до н.е. клялися 
оберігати для народу шастри, а це 
-суто індійський термін на озна
чення священних книг. Що в 
легендах про походження Києва 
прозирається індійський слід. Що 
в тому ж lV ст. до н.е. проти бос
порського царя Сатира успішно 
воювала цариця ДурГадеві, дру
жина сіндського царя Гекатея. Що 
богиня-воїтелька Дургадеві (вона 
ж Дурrа, Деві, Діва) була покрови
телькою і захисницею Херсонеса 
Таврійського і що численні "діви
ні" й "дівочі" назви по всій Украї
ні пов'язані саме з нею. Далі вия
вилося, що в "Рігведі" та "Махаб
гараті" боги, царі, мудреці й мо-
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гутні воїни мають імена, які в су
часних українців побутують як 
прізвища, що там діють народи й 
племена, які античні автори фік
сують на теренах Давньої У :краї
ни. Що основний міф "Ріr<веди" 
про перемогу царя богів Індри над 
змієм Врітрою, яка символізує на
стання весни й Нового року, збері
гають українські веснян:ки, ще
дрівки й :казки, а "Рамаяна" вия
вляє тісну спорідненість з укра
їнським фольклором. Таких фак
тів назбиралося стільки, що виста
чило для двох моїх :книжок-дослі
джень про історичні, етнічні, мов
ні, фольклорні, :культурні та інші 
зв'язки України й Індії - "Таєм
ниці розкриває санскрит" (2000) 
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та "Індоарійсь:кі таємниці Украї
ни" (2004). Перша була перевида
на в 2001 році, а друга визнана 
:кращою :книжкою 2004 року в но
мінації "Обрії" (науково-попу
лярна й спеціальна література). 
Тож тепер я спокійний, тепер я 

впевнився, що той безіменний ас
тролог на людній і гомінкій лак
хнауській вулиці сказав мені свя
ту правду. Бо вже добре знаю, що 
на теренах Давньої України :ко
лись існували навіть не одна, а дві 
Індії - їх античні автори знають і 
про них згадують упродовж тися

чоліття, починаючи з Геродота. 
Тому й виходить, що я таки 

справді народився в Індії. 
Тобто в Україні. 
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МОЯ ТРЕТЯ ПОДОРОЖ ДО ІІІДІІ 

Утретє я одвідав Індію навесні 
1997 року, в складі невеличкої де
легації Товариства "Україна- Ін
дія", яка мала підписати меморан
дум про дружбу і співробітництво 
зі своїми індійськими колегами й 
налагодити тимчасово перервані 
контакти в культурній, освітній, 
діловій і медичній сферах. Я не ба
чив Індії вже 20 років, тож із не
терпінням чекав поїздки. І вона, з 
самого початку сповнена добрих 
знамень, справдила всі мої споді
вання, залишила незабутні вра
ження. 

Делегацію склали молодий, 
діяльний і успішний бізнесмен, 
президент Товариства Юрій Бі
лецький з дружиною Тетяною, лі
кар і попередній президент Това
риства Володимир Ничипорук, 
викладач і секретар Товариства 
Валентина У етилова, археолог та 
історик, дослідник української ін

доаріки Юрій Шилов з дружиною 
і я, індолог. Усього семеро, що бу
ло добрим знаком, бо число 7 в ін
дійців і українців священне й 
символізує повноту, досконалість, 
довершеність, удачу. І водночас -
всеохопність, цілакупність усесві
ту: чотири сторони світу по гори
зонталі плюс три світи по верти ка
лі (небо, земля й світ предків). Цю 
схему якраз і відбивала наша де-
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легація з чотирьох чоловіків 

трьох жінок, хоча, звісно, ніхто її 

під ці параметри вмисне не підга
няв. 

Наша чудова сімка прибула в 
Індію на запрошення індійських 
колег, де й перебувала з 3 по 10 
квітня - теж 7 днів. Поїздка була 
винятково насичена, цікава, піз
навальна, корисна й неповторна 

для всіх нас. Для більшості то було 
перше знайомство з Індією, а для 
мене - вже третє. Причому в моїх 
відвідинах цієї країни виявлялася 
певна закономірність: уперше л 
побував у ній 1967 року як сту
дент, 1977 року - як турист, а 
1997 року- як представник Това
риства "Україна- Індія". Тобто 

другі мої відвідини відбулися че
рез 10 років після перших, а треті 
- через 20 років після других. Та
ким чином, часовий відтинок між 
моїми поїздками зростав у геоме

тричній прогресії. За такої тенден
ції мол четверта подорож до Індії 
випадає аж на 2037 рік, через 40 
років. Що ж, час є, спішити нема 
куди, можна й почекати! 

Завважив л і те, що щасливим 
для мене виступає саме число "7". 
Окрім кінцевої сімки в роках, ко
ли я відвідав Індію, воно відбило
сл й на іншому рівні: одружився л 
1967 року, молодший син Сергій 
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народився 27 квітня 1977 року, 
цього ж року народилася і невіст
ка Олена. Дата мого народження 
- 1940, сума цифр якої, поділена 
навпіл, дає дві сімки, а внучка 

Соломійка народилася 21 числа, 
яке складають аж три сімки. Через 
7 років після моїх останніх відві
дин Індії, 2004 року народився 
онук Дем' я нко і вийшли "Інд оа
рійські таємниці України", визна
ні кращою книжкою того ж таки 
2004 року. 

Програма була напружена, різ
номанітних прийомів і зустрічей 
вистачало, а про враження й гово

рити годі - вони переповнювали 

нас. Деякі з них особливо пам' ят
ні. Зокрема, мої з Юрієм Шиловим 
відвідини Археологічної служби 
Індії, тієї самої, що відкрила світо

вої слави Хараппську культуру, 
інакше - Індську цивілізацію. 
Де, коли ми показали деякі мате
ріали з Трипільської культури, 
досвідчені індійські колеги без 
будь-яких наших пояснень одно
стайно заявили, що хараппські й 
трипільські пам'ятки - однотип
ні, що найбільше їх споріднює 
культ Жінки- Богині й Священно
го Бика, уособлень Землі й Неба. 
В Arpi, місті всесвітньовідомого 

Тадж-Махала - символу вічного 
кохання, зворушливою була зу
стріч з Еллою Бондар, родом із 
Хмельниччини, моєю колишньою 
студенткою, яка стажувалася в 

Arpi з мови хінді й зустріла тут 
свою любов. Вона, у заміжжі 
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Шарма (є й українське прізвище 
Сар.ма), та її чоловік Суніл, викла
дач місцевого коледжа, зустріли 
нас біля тамтешнього історичного 
Червоного Форту з маленькою до
нечкою Вірою на руках і сльозами 
на очах. Нині всі троє живуть, 
працюють і вчаться в Києві й усі 
троє чудово розмовляють як хінді 
та англійською, так і українською. 
Ім'я Віра для своєї путріки-донеч
ки мати-українка й батько-індієць 
вибрали тому, що жіноче ім'я Віра 
побутує і в індійців, тільки озна
чає воно в них "Геройська", ''Геро
їня". А в Делі, теж у сарі, як справ
жня індійка, нас зустрічала ще од
на моя студентка- киянка Окса
на Іщук, яка стажувалася тут із 
мови хінді. 

Цікавою була зустріч і з Михай
лом 1\ривчуком, українським хлоп
цем з Новгород-Сіверського, бли
скучим виконавцем індійських 
класичних танців, костюми для 
яких шиє власноруч. Він дає ус
пішні сольні концерти не тільки в 
Делі, а й по всій Індії. Улюблений і 
ефектний його танок пов' язаний із 
божеством Сонця. І це не випадко
во. Бо ім' я українського танцівника 

-Михайло, авоно-різновид ін
доіранського Mimpa, Mimp, Міхр, 
яке в слов' янських мовах прибрало 
форми Мир, а в деяких іранських -
Міша, Меша. Мітра ще у ведах -
божество Сонця і Мирного Догово
ру, ім' я його рясно відбилося в ук
раїнських іменах Володи.мир, Радо
.мир, Богу.мир, Мирослав, Славо.мир, 
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Мирон і назвах Ушо.мир, Жито.мир, 
Миргород, Миропіль, Мирогоща. 
Тож і в житrі Михайла Кривчука 
виявляється чимало символічного. 

Запам'яталися екскурсії по 
храмах та історичних місцях ін
дійської столиці. Зокрема, до Чер
воного Форту, де 15 серпня 1947 
року Джавахарлал Неру - май
бутній перший прем'єр-міністр 
незалежної Індії - підійняв три
колірний національний прапор, 
знаменуючи цим, що країна стала 
незалежною. Вважається, що Чер
воний Форт звели в ХІ ст. Томари 
- знаменита династія правителів 
Делі. У VIII столітті вони відроди
ли давнє місто Індрапрастху, що 
доти не одне столітrя стояло пуст

кою, і назвали Дгілліка. Нині це 
столиця Індії - Делі. Князівство 
Томарів називалося Харіяна, за
раз це штат Харіяна, в північній 
частині якого лежить священна 
земля Курукшетра, оспівана "Ма
хабгаратою". А південніше Харія
ни - місто Матхура, що теж нале
жало Томарам, нині одне з най
більших місць про щі, пов' язуване 
з дитинством і юністю Крішни та 
його старшого брата Баладеви. А 
імена обох рясно відбиті в укра
їнських прізвищах і назвах. 

Найцікавіше те, що з Делі та Ін
дії саме через Томарів перекида
ється місток до Києва й України. 
Бо індійський царський рід То.ма
ри має в Україні своїх кровних ро
дичів - шляхетський рід То.мари. 
Українські То.мари - шляхта по-
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ловецького походження. Половці 
ж, які відігравали помітну роль на 
певному відтинку української іс
торії, мовно й етнічно споріднені з 
раджпутами-індійськими "коза
ками". А індійські Томари - радж
пути. Гурандухт, дружина гру
зинського царя Давида Будівни
чого (1073-1125), походила саме з 
половецького роду Томарів, що 
відбилось і на імені її знаменитої 
правнучки - цариці Тамар. Гу
рандухт - тітка Кончаківни, не
вістки новгород-сіверського князя 
Ігоря, оспіваного в "Слові", яке 
перекладене аж двома індійськи
ми мовами - хінді та бенГальсь
кою за ініціативою всесвітньовідо
мого індійського мовознавця Су
ніті Кумара Чаттерджі. Причому 
автор бенГальського перекладу 
ДжоГоннатх Чокроборті відзначає 
неабияку схожість давньоукра
їнської епічної пам' ятки з давніми 
й середньовічними епічними па
м' ятками Індії. 

Гурандухт і Кончак - рідні се
стра й брат. Тож грузинський цар 
Давид і новгород-сіверський князь 
Ігор - родичі по половецькій лі
нії: цар Давид для себе, а князь 
Ігор (сам на три чверті половча
нии) для свого сина брали дружин 
саме з половецького роду Томарів. 
Українська історія знає перелс

лавського полковника Степана 
Томару, чернігівського полковни
ка Василя Томару й кошового ота
мана Василя Тамарського, а ко
зацькі реєстри фіксують прізвища 
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То.мара, То.мур".а, То.марсь".ий, То
.марді. Василь Томара, внук Сте
пана Томари, був відомим дипло
матом, учнем і другом Сковороди, 
Лев Томара-київським губерна
тором, а згодом - сенатором. У 
полтавських Томарів жив і навчав 
їхніх дітей мандрівний філософ 
Григорій Сковорода, причому жив 
невибагливим, близьким до приро
ди життям, як і індійські мудреці. 

За тієї насиченої подіями, зу
стрічами і враженнями поїздки, 
ми чи й помічали деякі симптома
тичні речі, а якщо й помічали, то 
сприймали фрагментарно, не цілі
сно. Та коли нині спокійно озира
єшся на ту нашу поїздку, коли пе
ребираєш у пам' яті побачене й по
чуте, то все вибудовується в послі
довний, логічний, символічний 
ряд. І усвідомлюєш, що то була не 
просто поїздка, то був перегук по
колінь і тисячоліть. Тепер уже на
певне можна казати, що та наша 

поїздка проходила і під знаком 
Шіви, Ріттера й Налідаси. 
Це була перша поїздка до Індії 

делегації нашого Товариства, яка 
представляла незалежну Україну, 
і вже тому вона історична. Випала 
вона на початок квітня, а саме 5 
квітня 1997 року сповинлося 125 
років від дня народження Павла 
Ріттера (1872-1939). І якщо Іван 
Франко й Леся Українка - родо
начальники українського сходоз
навства й української індології, то 
Павло Ріттер - родоначальник 
української наукової індології і 
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перший український санскрито
лог. Його ювілей застав нашу деле
гацію в Індії, в Делі, і це знаменно. 
Саме 5 квітня на одній із зустрічей 
мені подарували касету, на якій 

було написано: Калідаса, "Merxa
дyma". Налідаса - санскритський 
поет V століття, а "Меrха-дута", 
тобто "Хмара-вісник" - його лі
рична поема. Це найулюбленіший 
твір Павла Ріттера з доробку !\алі
даси, і його він переклав не тільки 
українською, а й російською і на
віть італійською мовою. 
Як виявилося, на касеті були 

пісні сучасного індійського ком
позитора Вішвамохана Бгатти на 
слова ліричної поеми Налідаси. 
Таких пісень було 12, а виконува
ли їх санскритом співаки Харіха
ран і Равіндра Сатхе та співачка 
Навіта Нрішнамурті. Павло Ріт
тер, сам тонкий цінитель музики й 
неабиякий музикант, глибоко від
чував мелодику санскритських 

рядків "Меrха-дути", вони, певно, 
викликали в нього ті ж піднесені 
почуття, що і в індійського компо
зитора, який створив разок пісень 

на безсмертні слова Налідаси. Вже 
перша пісня в касеті полонила ме
не напрочуд теплим, рідним, суто 
українським звучанням. Мелодія і 
слова пісні глибоко передають по
чування і почуття якші, напівбо

жества, засланого за якусь прови

ну в чужі краї, його тугу і смуток. 
Близиться пора дощів, і якша (на 
Львівщині є річка я".ша) просить 
плинучу хмаринку донести в рідні 
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краї звістку коханій дружині від 
нього. Пісня надзвичайно лірич
на, вона триває 8 хвилин у чудово
му виконанні співака Харіхарана, 
хоча використано для неї лише 4 
шлоки, тобто 8 початкових рядків 
поеми. 

Сам я брав безпосередню участь 
у підготовці Ріттерової антології 
"Голоси Стародавньої Індії", укла
деної ним іще в 30-ті роки, але ви
даної лише 1982 року у видавниц
тві "Дніпро", де я був заступником 
головного редактора. До антології 
ми додали розділ "Із санскритеь
кої класики", якого в Ріттера не 
було, але який представив його і 
як майстерного перекладача тво
рів Калідаси та Бгартріхарі. Калі
дасу тут і представила "Меrха-ду
та", у Ріттера - "Хмара-вістун". 
Павло Ріттер народився на Пол
тавщині, в Чутові, але все його на
укове й творче життя минуло в 
Харкові та Харківському універ
ситеті. Велику й грунтовну перед
мову до його "Антології" написав 
Олександр Білецький, відомий 
український мовознавець і схо

дознавець, чиє життя теж тісно 
пов'язане з Харковом. І керівник 
нашої делегації та президент То ва
риства Юрій Білецький- колиш
ній харків'янин. 

Неважко помітити, що в імені 
індійського співця Калідасових 
пісень - Харіхаран, у назвах Ха
ріяна та Харпів є певна фонетична 
спорідненість. Але ця спорідне
ність не тільки фонетична. Бо ім' я 
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Харіхаран містить імена двох бо
жеств: Харі - Вішну й Хар, Харан 
- Шіви. Останнє відбите в чи
сленних козацьких іменах Хар і 

Xapno та похідних від них укра
їнських прізвищах - Харипа, Ха
ренпо, Хариненпо, Харчуп, Харчеп
по, Хариченпо тощо. Написи ІІІ 
століття з іменами Шіви знайдено 
на Молдаванці в Одесі й Білгород
Дністровському. Київський Влес
Велес - той же Шіва, інше ім' я 
якого - Вріш "Бик". А божества 
Вишень і Кришень засвідчені у 
"Влес-книзі" (ІХ ст.), обидва ці 
імені нині побутують в українців 
як прізвища. Місто Вишнопіль на 
Черкащині має свого індійського 
двійника- Вішнупур "Місто Віш
ну". 

Ще на підльоті до Делі, коли ми 
летіли через Гімалаї, нас зустріли 
спалахи блискавиць - за бортом 
бушувала гроза. Ми ще жартува
ли, що грізний Шіва розважається 
в своїй гімалайській обителі, ви
махуючи тризубцем. Тризубець у 
санскриті шула або трішула, які 
споріднені з нашими шило й три

шило. А серед нас був археолог та 
історик Юрій Шилов, який вия
вив в Україні чимало слідів покло
ніння Шіві, Вішну та Брахмі, які 
уособлюють у тризубі середнє, ліве 
та праве вістря. Тож уже саме 
прізвище Шилов, як то кажуть, зо
бов'язує. Тим більше, що й наро
дився дослідник біля Азовського 
моря, давньої Меотиди, де жили 
індоарійські, так звані сіндо-меот-
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ські племена, яскравою представ
ницею яких і була справжня ама
зонка, вже згадувана меотянка 

ДурГадеві. А богиня-воївниця Дур
Гадеві в індійській міфології -
дружина Шіви. 

Шіва і найперший йог та зціли
тель. Наша ж делегація мала свого 
йоГа й свого зцілителя - Володи
мира Ничипорука. Запам'яталися 
мої з ним одвідини (навіть двічі) 
Міжнародного Йога-Ашраму в 
Делі, де він, що лікує нетрадицій
ними методами, серед них і йогіч
ними, встиг здобути визнання і в 
цій авторитетній установі. За на
ше недовге перебування в Делі не 
раз бувало, що вже з самого ранку 
біля нашого Гест-хаузу кілька ін
дійців чекали на прийом до нього. 
Навіть під час одноденної екскур
сії до АГри він умудрявся допома
гати недужним. За що слова щирої 
вдячності отримував не лише він, 
а й усі ми. 

ДурГа-Дев і-ДурГадеві, зображу
вана з тризубцем, як і Шіва, має 
імена Вагупутрака "Багата сина
ми" й Вагупутріка "Багата на до
чок". Ім'я Вішнупутра "Син Віш
ну" має Крішна, Вгупутрі "Дочка 
Землі"- Сіта, дружина Рами, сим
вол подружньої вірності в індійців. 
У санскриті путра- "син", путрі 
- "дочка", путріка - "донечка". 

Слово раджпут утворене з первіс
них раджа-путра, радж-путр -
"царський син", "царевич". Укра
їнці мають прізвища Путра, Пу
тро, Путрак, Путрик, Путренко, 
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Путриченко. На Київщині є село 
Путрівка, на Івано-Франківщині 
- річка Путреда. У Полтаві про

жила недовге, але яскраве твоtче 

життя юна художниця Надійка Пу
тря, залюблена в країну за Гімала
ями, як і її видатні земляки Павло 
Ріттер та Олесь Гончар. Темою її 
барвистих, соковитих картинІстала 

Індія, нібито така далека, а наспра
вді винятково близька. І якщо ін
дійці називають свою країну, Вга
рат, то юна художниця-полтав

чанка справжня Вгаратпутрі -
"Дочка Індії". 
У Полтаві живе невтомна й са

мовіддана Світлана Михайлівна 
Грицай - популяризаторка твор
чості юної художниці, й собі само
забутньо залюблена в Індію, ді
яльна активістка Товариства "Ук
раїна- Індія". Десятки колишніх 
індійських студентів, що в різний 

час навчалися в учбових закладах 
Полтави, називають її своєю укра
їнською матір'ю. Вона організува
ла й танцювальний ансамбль 
"Шанті", представники якого не 
раз здобували нагороди на щоріч
ному Всеукраїнському фестивалі 
індійського танцю і путівки до Ін
дії - відточувати там свою вико

навську майстерність. Такими 
людьми може пишатися і Україна, 
і Індія. 

Особистий літак Джавахарлала 
Неру, першого прем'єр-міністра 
незалежної Індії, називавася так 
само, як і поема Калідаси- "Мег
ха-дута", тобто "Хмара-вісник". А 
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ми прибули до Делі з незалежної 
України літаком "Авіаліній Украї
ни", дощового надвечір' я, що теж 
було добрим знаком. Бо приїзд чи 
від'їзд із дощем і в індійців, і в ук
раїнців віщує достаток, успіх, ща
еливий початок і щасливе завер
шення доброї справи. Як з'ясува
лося, то був перший благодатний 
дощ після тривалої спекоти, отож 

кілька днів ми чи й помічали, що 
перебуваємо в Делі, а не в Києві -
так приємно й легко було акліма
тизуватися. Самі ж індійці жарто
ма дякували нам за те, що ми при

несли з собою життєдайний дощ і 
довгождану прохолоду. 

Ми прибули з дощовими хма
рами, ми самі були мовби тими 
хмарами-вістунами, що ними в 
день свого ювілею Павло Ріттер 
передав з далекої України вітання 
для Індії, яку безмежно любив, 
яку боготворив, перед якою схи
лявся, якій присвятив усе своє 

життя, але в якій йому так ніколи 

й не довелося побувати. А нато
мість ми повезли додому вітання 
Павлові Ріттеру від Індії -
"Меrха-дуту", "Хмару-вістуна" у 
вигляді 12 пісень на безсмертні 
рядки Калідаси, яким півтори ти
сячі років і які Павло Ріттер так 
любив. А в Києві, коли ми вже по
вернулися, індійське посольство 
подарувало Товариству "Україна
Індія" бібліотечку, де було й уні
кальне видання "Меrха-дути": з 
санскритським текстом, поетич

ним перекладом мовою хінді й 
прозавим - англійською. Так Ін
дія ще раз привітала Павла Рітте
ра з його 125-річчям, уже на його 
батьківщині. 

Його не можна не означити ви
соким санскритським словом -
Двіджа. Тобто Двічінароджений. 
Бо в нього дві любові, дві пристра
сті, дві рідні матері. 

Одна мати дала йому фізичне 
життя, а друга - життя духовне. 

Україна та Індія! 

розділ lV .В20. виступи, Інтерв'ю, 
nодорожні нотатки 



УКРАІНА Й ІНДІЯ - СПОРІДНЕНІСТЬ КРІЗЬ ВІКИ 
(фрагмент інтерв'ю, надрукованого в газеті "Магістраль") 

Коли ви почали досліджувати 
ав'яз~~:и У~~:раіпи та Іпдіі? 

Поштовх до цього я отримав ще 
в Індії, в місті Лакхнау, де навчав
ся. Тоді саме в моєму університеті 
почалися студентські заворушен
ня, його тимчасово закрили, а нам 
запропонували поїздити по :країні. 
А там перед довгою подорожжю 
прийнято питати поради в астро
лога, якого дня і в якому напрям
ку :краще починати мандри. Тож і 
я звернувся до вуличного астроло

га, обкладеного манускриптами: 
скажіть, мовляв, що там мені ві
щують зорі, бо збираюся трохи по
мандрувати. Він сказав, що не
обхідно, а тоді раптом приголом
шив мене заявою, що я ... народив
ся в Індії! Це неабияк збентежило 
мене, проте я не сприйняв тоді йо
го слів поважно, а пояснив усе 
тим, що зоречитові, певно, сподо
балося, що я, європеєць, розмо
вляв із ним його мовою. І він про
сто вирішив сказати мені приємне. 

А аараа ви сприйжаете його 
слова поважпо? 

Цілком. Слова вуличного зоре
чита не стирали ся з пам' яті, вони 
бентежили, не давали спокою. 
Невже, думав я собі, він сказав це 
просто так? Адже все інше, що він 
провістив мені на ту подорож, пов
ністю збулося! Може, в якомусь 
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там своєму попередньому житті я і 

справді був причетний до Індії? Бо 
щось же, врешті-решт, привело 
мене на індологічну стезю? Такі 
думки час від часу провідували 
мене аж до початку 70-х років -
тоді я вже працював у Києві, ре
дактором у видавництві художньої 
літератури "Дніпро". А тоді одного 
дня, начебто випадково я :купив в 
"А:кадем:книзі" фоліант на майже 
тисячу сторінок під назвою "Кор
пус боспорських написів". Він мі
стив півтори тисячі різних написів, 

що їх лишила по собі попередниця 
Києворуської держави - Боспор
ська держава, яка існувала на пів
дні України майже тисячоліття і 
столицею якої був Панти:капей 
(нинішня Керч). Я знічев'я гортав 
той фоліант і раптом натрапив на 
напис, де згадувалися сінди-інди, 
тобто індійці. Далі таких згадок 
назбиралося до півсотні. А водно
час траплялися й імена виразно ін
дійського забарвлення. Потім із Ге
родота я дізнався, що біля Кер
ченської протоки існувала й :країна 
сіндів - Сінди".а, а від інших ан
тичних авторів, що в низів'ях Дні
пра була Сіндсьr;а С".іфія. 
Тож тепер я спокійний, бо впев

нився, що той безіменний астро
лог на людній і гомінкій індійсь
кій вулиці сказав мені святу прав-
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ду. Тепер я вже добре знаю, що на 
теренах Давньої України колись 
існували навіть не одна, а дві Індії 
- їх античні автори знають і пи
. сем но згадують упродовж тисячо
ліття. Тому й виходить, що я таки 

справді народився в Індії. Тобто в 
Україні. 
А "індійсьІі:их" свідчень в У~і:ра

іні справді багато? 
Дуже багато! У "Ріrведі" й 

"Махабгараті" боги, царі, мудреці й 
могутні воїни мають імена, які всу

часних українців побутують як 
прізвища. І водночас діють народи 
й племена, які античні автори фік
сують на теренах Давньої України. 
Наприклад, сувіри тотожні укра
їнським сіверам. Основний міф 
"Ріrведи" про перемогу бога Індри 
над змієм Брітрою, що символізує 
настання весни й Нового року, збе
рігають українські веснянки, ще

дрівки й казки - причому вони 
зберегли навіть імена обох персо
нажів. І в деяких легендах про по
ходження :Києва прозирається ви
разний "індійський" слід. А жителі 
Херсонеса Таврійського, літопис
ного :Корсуня, теперішнього Сева
стополя, звідки в Х ст. великий ки
ївський князь Володимир приніс 
до :Києва християнство, ще в lV ст. 
до н.е. клялися оберігати для наро
ду cacmep. А шаетри - суто ін
дійський термін на означення свя
щепних книг. "Велесова книга" 
знає слово тривіда, тотожне ін
дійському тріведа. Численні "ді
вині" й "дівочі" назви по всій Ук-
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раїні пов'язані з Дівою-Деві "Боги
нею", покровителькою і захисни
цею Херсонеса. Фактів назбирало
ся стільки, що вистачило для двох 
моїх книжок-досліджень про істо
ричні, етнічні, мовні, фольклорні, 
культурні й інші зв' язки України 
та Індії. Перша - "Таємниці роз
криває санскрит" (2000), друга -
"Індоарійські таємниці України". 
Остання визнана кращою книж
кою 2004 року в номінації "Обрії" 
(науково-популярна і спеціальна 
література). Зараз готується і третя 
книга цієї тематики. 
А яІі:ісь спільні авичаї в у~і:раін

ців та індійців простежуються? 
Звичайно, і то на багатьох рів

нях. Б Індії, як і в Україні, є свята, 

на які дівчата й жінки йдуть до рі

чок і пускають за водою вінки-гір
лянди й запалені каганці. Б Індії, 
як і в Україні, берегинею давніх 
звичаїв є жінка. Б Індії і нині, як і 
колись в Україні, є свої "козаки", 
які, до речі, носять жовто-блакит
не вбрання. Шаблю і індійському, 
і українському козакові, коли він 
вирушав у похід чи на битву, пода
вала мати, дружина або кохана 
дівчина, бо шабля - своєрідне уо
соблення жіночої енергії; вважа
лося, що жіноча енергія, поєднана 
з чоловічою, робить воїна непере
можним. На щитах індійських ко

заків зображався тризуб або три
кутник вершиною вгору, що сим

волізував чоловічу силу, а на шаб
лях - трикутник вершиною вниз, 

що символізував жіночу силу. На-
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кладання цих трикутників один на 
один творить шестикутник, що 

символізує єднання цих двох твор

чих начал. Такий шестикутник -
неодмінний атрибут індійських ве
сіль, що й символізує єднання двох 

творчих енергій, які породжують 
нове життя. А трикутники в різних 
варіаціях бачимо на численних 

іще трипільських пам' ятках. 
Якщо вже ми згадали про весіл

ля, то в індійців був звичай, коли 
дівчина сама обирала собі чолові
ка, брала його "за мужа", бралаза
муж чи заміж. В Україні ще в 
XVII столітті француз Боплан від
значає такий самий звичай. В ін
дійців, як і в українців, головну 

роль у весільному обряді відігра
ють матері молодих. А індійський 
перекладач "Слова о полку Ігоре
вім" мовою Рабіндраната ТаГора, 
тобто бенгальською, побувавши в 
Україні, з подивом відзначає: "У 
Чернігові я почув весільні обрядо
ві пісні українців, такі далекі від 
сучасних мелодій, але такі близькі 
до пісень, що й досі лунають на ін
дійських весіллях! І я запитав се
бе: чи випадково це?" 
Як бачимо, не випадково. 
От ви не ті.аьпи сходознавець, 

а й упраінознавець. А чи.м, зопре
.ма, порисна індологія для упраі
нознавства? 

Багато чим, і не тільки індологія, 
а й іраністика, тюркологія, взагалі 
сходознавство. Для розвитку й по
глиблення українознавства як нау
ки актуальне задіяння не тільки 
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звичних, а й нових, ба навіть екзо
тичних наук, як, скажімо, палеоас
трономія, палеогеографія, палеобо
таніка. Надто коли йдеться про 
найдавнішу історію України. До 
певної міри екзотичними є в нас по

ки що індологія та іраністика, які, 
втім, потроху стають на силі - у 
навчальних закладах вивчаються 

індійські й іранські мови, літерату

ри, історія і культура Індії та Ірану. 
Індологія й іраністика можуть неа
бияк прислужитися українознав
ству, як і українознавство - індо
логії та іраністиці. У багатьох ви
падках саме індійські й іранські 
джерела дають змогу повніше й 
глибиннішезрозуміти давні й суча
сні українські реалії. Індійські ве
ди, "Махабгарата" й "Рамаяна", 
іранські "Авеста" й "Шахнаме" ва
жливі для нас і як цінні історичні 

джерела, де збереглося чимало та
кого, що має пряму дотичність до 

України й українців. Вивчення цих 
пам' яток має стати поглибленим і 
систематичним, бо вони містять чи
сленну й корисну інформацію для 
українознавства. Індійський та 
іранський мовний матеріал дає 
змогу по-новому поглянути на ук

раїнські назви й прізвища, які по

яснювалися неточно або й хибно . 
Япісь приRЛади .мовного плану 

.можете навести? 
Будь ласка. Відомий ще з 

шкільної лави факт про русича, 

який переміг у двобої печеніга, 
"переяв" його славу, через що ні
бито й став називатися Переяслав. 
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У санскриті є двійник цьому імені 
- Пар'яшравас, а ще- Бгурішра
вас, Багушравас, тотожні нашим 
Борислав і Богуслав, які водночас 
означили й українські міста. У нас 
ці три імені й назви пояснюються 
по-різному, а в санскриті мають 
однакове значення - "Преслав
ний, Багатославний". Тобто вони 
синоніми, значеннєві двійники. 

А світог.аядпого чи філософсь
~Єого мапу? 

Скажімо, наш державний пра
пор. Чому в нього дві половинки, 
чому одна половпика синя, а друга 

- жовта? Як це нині здебільшого 
пояснюють? Що синє - то колір 
неба, а жовте - колір достиглих 
пшеничних ланів. А насправді си
ній і жовтий кольори в уявленнях 
наших пращурів символізують во
ду й вогонь, дві могутні й проти
лежні за сутністю природні стихії. 
Поєднуючися, вони творять життя, 
а на барвному рівні поєднання 
синього й жовтого кольорів дає ко
лір життя - зелений. Це добре зна
ють художники. Жовтий колір уо
соблює верх, небо, сонце, вогонь, 
чоловіче начало, а синій - низ, 
землю, місяць, воду, жіноче начало. 
Гармонійне поєднання води й во
гню, жіночого й чоловічого, земно
го й божественного творить світову 
й суспільну гармонію. 1:\оли жодна 
з цих могутніх стихій не переважає, 
коли вони в рівновазі і має місце 
своєрідна єдність цих протилежно

стей, має місце й світова та суспіль

на гармонія, поступ і благоденство, 
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злагода й порозуміння - панує 
Мир. Цю космічно-суспільну рів
новагу і уособлюють дві рівновели
кі половинки нашого державного 

прапора - синя і жовта. 
Порушення цієї рівноваги, пе

реважання якоїсь стихії - води чи 
вогню - призводить, за первіспи
ми уявленнями, до природних ка

таклізмів, лихоліть, нестабільнос
ті, розбрату, чвар, війн. 

То пояспеппя сипьоі барви яІЄ 
неба, а жовтої ЯІЄ достиглих 
пшеничних ланів - хибне? 

Це пізніше переосмислення, ко
ли призабулося первісне, сакраль
не значення цих кольорів. І якщо 
виходити з уявлень наших пращу

рів, то барвні половинки нашого 
прапора по горизонталі мають роз

ташовуватися якраз навпаки, аніж 
зараз: верхня половпика - жовта, 

а нижня - синя. Саме під таким 
прапором львів' яни брали участь у 
революційних подіях 1848 року. 
Якщо ж ці половинки розташову
вати по вертикалі, то синя має роз
міщуватися ліворуч, а жовта -
праворуч. 

Пригадуєте, під час помаранче
вої революції часто можна було ба
чити на телеекранах карту Украї
ни в кольорах нашого державного 

прапора. Якщо треба було показа
ти, що на виборах кожен кандидат 

у президенти здобув майже порів
ну голосів, верхню половинку по
давали синьою, а нижню - жов

тою. 1:\оли ж на виборах переміг 
Віктор Ющенко, верхню половин· 

вистуnи, І~тер~J.. 
подорожнІ нотаtr 

}10 



ку стали зображати жовтою, по ма
ранчевою, а нижню - синьою, 

блакитною. Чим засвідчувалося і 
те, що за Віктора Ющенка прого
лосувала більшість виборців на 
півночі й заході країни, а за Вікто
ра Лнуковича - на півдні й сході. 

Саме ця карта України, де верхня 
половинка помаранчева, жовта, а 

нижня - синя, блакитна й ілю
струє, як насправді мають розмі
щуватися два кольори нашого 

державного стяга. Саме таке роз
ташування їх- первозданне, при
родне й відповідає первісним уяв
ленням наших пращурів про еві
тобудову і її барвне відбиття. 

Так що в нашому державному 
прапорі закладена давня і глибока 
символіка. Лк, до речі, і в тризубі. 
Вона і закликає, і вчить робити все 
для того, аби жодна з двох полови
нок, які символізують дві могутні 
природні стихії- вогонь і воду, не 
переважила, а гармонійно поєдну

вались і врівноважувались. Тоді 
буде поступ і благоденство, злаго
да й порозуміння в суспільстві. 

А 3 чого почалася ваша пере
І'іЛадацьпа ді.я..!lьпість - 3 віршів 
чипро3и? 

3 віршів, які на початку 70-х 
друкувалися на шпальтах газети 

"Літературна Україна" та журна
лу "Всесвіт". Прозові переклади 
пішли опісля. 
А Ви па.м 'ятаете ті свої перші 

поетичиї переиади? 
Не всі, але деякі пам'ятаю. 
Можете прочитати щось? 

~пан НАЛИВАЙКО 
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Можу. Ось, наприклад, вірш 
"Провина", його написав відомий 
індійський поет Харіваншрай Бач
чан: 

Коли я тебе 
До себе покликав -
Ти з підозрою глянула лиш. 
І я запитав себе: 
Невже учинив я злочин? 
А з дерева в темній і.млі 
Крикнула пташка якась: 
Ні! Ні! Ні! 
Коли ж ти .мене 
Погукала до себе 
(Які ж то витівки долі!) 
Я теж з недовірою глянув, 
А на обличчі твоєму 
Застигла смутку печать. 
І знов я спитав себе: 
Невже учинив я злочин? 
(Адже .ми квити тепер). 
А в високому небі летючи, 
Проклекотів лелека: 
Так! Так! Так! 
Другий вірш називається "Сте

жинка", автор його - Бгаратбгу

шан Аrраваль, теж відомий ін
дійський поет: 

Все пригадую: 
Сонце холодне, 
Яке щоранку .мене будило. 
Вповиті х.мара.ми гори, 
Що в вікно зазирали 
Й .манили до себе. 
Вітерець колючий, 
Що вже на порозі 
Мене дожидався, 
А коли я виходив -
Пустотлива горнувся. 
Стежинку оту, 

~шtnши ІППППrІRП 



~ ІФІ«ІІІеІ~ІІІІФІІІІІС 
Що біжить, а.л,е раптом 
Кудись ізпи~ає, 

Я пічого ne бачив -
Пригадати 

А потім із мепе Не можу! 
Ниш~ом сміється - Гарпі вірші, фі.ttософсьw,і. А 

па.м. подаруєте яw,усь добірочw,у? Все пригадую ... 
Але - боже мій! Можу подарувати віночок ін

дійських рубаїв. А що то за така 
поетична форма -рубаї ви взнає
те, коли прочитаєте. 

я~ ne сил~уюсь, 
Та обличчя твоє, 
Що ~рім пього тоді 
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Скажи росам ніжніше на квіти спадати, 
Терпким пахощам - подих п'янкий тамувати, 
Вітерцю - не пустує нехай під віконцем її ... 
Неміцний сон ранковий - його б не прогнати. 

*** 
Дай же ночі в росі сполоснутися трохи, 
Дай в очах захмелінню минутися трохи. 
Куди ж ночі подіти вкривало своє? 
Дай дівочій косі розвинутися трохи. 

*** 
Чар той давній мій сон проганяє і досі, 
Кіс розпущених ніч огортає і досі. 
Що запримха-й чия? На моєму плечі 
Запах твого волосся дрімає і досі. 

*** 
3а сім аж запон тебе рідня від мене сховала, 
Іще за кілька запон сама ти себе сховала. 
О ховачі, ви й те од світу всього приховайте, 
Що мрія моя тебе - за сотні запон сховала. 

*** 
Тільки болем своїм я на світі й держуся, 
3а провину картаю себе і журюся. 
Як пішла ти, багато води вже спливло ... 
Але й досі до тебе думками горнуся. 

виступи, Інтерв'ю, 
подорожні нотатки 
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Степан НАЛИВАЙКО 
40. 

*** 
Захмеліти з любові до когось - це юність життя, 
Вічна весна для закоханих - буйність життя. 
Стежка кохання над краєм безодні в'юниться. 
Померти з любові до когось - це сутність життя. 

*** 
Кожна стежинка колись своєї мети добігає, 
Скрушне зітхання за мить радістю розквітає. 
Ненависть стільки запон навішала в світі цьому! 
Та тільки любові рука їх все одно позриває. 

*** 
Як же сарі краєчком ридання стлумити 
І якою росою плями з місяця змити? 
Чи на світі десь знайдеться серце таке, 
Що на біль мій зуміє сльозиику зронити. 

*** 
Лінії доль я малюю й стираю умить, 
3 волі моєї світильник згаса і горить, 
Бурхає в небі вогонь, повені ринуть потопні ... 
Рушу вже створене я і знов починаю творить. 

*** 
В житті моєму дні й такі траплялись, 
Що очі плакали, а губи посміхались. 
Та саме дні, які тепер найдалі, 
Мені чомусь найбільш закарбувались. 

*** 
Над пуп' ян ком кожним жарина іскриться, 
У кожній мелодії смуток ятриться, 
І кожне зітхання притлумлювать треба ... 
То що ж це, урешті- життя чи в'язниця! 

ХШІШGІ IUдDRfJПR 
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* * * 
Життя - не поразка, а молодість і долання, 
Пісня воно і плин, а не сумне німування. 
Буяє життя - і відступає смерть. 
Суть-бо його така - захват і сподівання. 

* * * 
Того, що минуло, уже не вернути, 
Лишилось одне тільки - тяжко зітхнути ... 
Нолись на колючках так солодко спалось -
Тепер на пелюстках ніяк не заснути . 

*** 
Нрок до своєї мети мусиш ти сам ступити, 
Намінь зі свого шляху мусиш ти сам відкотити. 
Ному ж іще відповісти на запитання твої? 
Світильник своєї душі мусиш ти сам запалити. 

*** 
Ти у Вогню не палити - Тепло дарувати вчись, 
У Сонця - в Світи Високі щодня мандрувати вчись. 
Думай: а що сьогодні я людям доброго дав? 
Іти битим шляхом легко - Свій Шлях торувати вчись. 

виступи , Інтерв'ю 
подорожні нотатк1 
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ТЕМИ, 

над якими працює автор і які плануються 

до видання у видавництві "Євwан-зілля" 

(назви умовні) 

* 
Індійський міф. Український коментар. 

* 
"Велесова книга": індоіранські таємниці. 

* 
Індоарійські таємниці "Слова". 

* 
Найновіші тлумачення давньоукраїнських етнонімів, 

топонімів, гідронімів та антроповімів 

(на індоіранському матеріалі). Довідник. 

* 
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ТАЄМНИЦІ РОЗКРИВАЄ 
САНСКРИТ 

На давній землі України жили індоарійські 
племена, отже звучав і санскрит - мова священо

дійств і жерців, мова літератури, науки й культу
ри. Санскритом написані "Ріrведа", "Махабrара
та" й "Рамаяна", де боги, царі, мудреці й могутні 
воїни мають імена, що нині побутують в українців 
як прізвища, де діють племена, відомі античним 
авторам на теренах України. Книга українського 
індолога на конкретних прикладах, із залученням 
широкого фактографічного й культурологічного 
матеріалу ілюструє, як санскрит і ці пам'ятки до
зволяють по-новому поглянути на давні і сьогоча

сні реалії, проливають світло на багатовікову віт
чизняну історію, культуру, мову. Автор перекона
ний, що найбільші несподіванки й відкриття че
кають на нас при зверненні до санскриту й сан

скритських джерел. 
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ІНДОАРІЙСЬКІ ТАЄМНИЦІ 
УКРАІНИ 

Друга книжка відомого сходознавця-індолога, 
присвячена українсько-ірансько-індійським ет
нічним, мовним, історичним, міфологічним, фольк
лорним і культурним зв'язкам. 
У першій своїй книжці - "Таємниці розкриває 

санскрит" - автор наголошував, що в цій царині 
нас очікує багато несподіванок та відкриттів. І но
ва книжка повністю підтверджує його слова. 

UПироке залучення індійського та іранського 
мовного фактографічного і культурологічного ма
теріалу дозволило по-новому осмислити давні й 

нинішні українські реалії, пояснит~ низку винят
ково важливих для вітчизняної історії термінів та 
імен, показати, що назви: Україна, Русь, українці, 
козак сягають тисячолітніх часових глибин. 

І що українська історія творилася рівнобіжно з 
історією найдавніших цивілізацій світу. 
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