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український народ дістав у 
спадок один із 
найблагодатніших ареалів 
планети. На нашій і своїй 
рахманній землі людина 
живе споконвіку, з доби 
доісторичної. Кирилівська 
стоянка в Києві, трипільська 
археологічна епоха, Змійові 
вали, культури 
скіфів-землеробів і 
скіфів-кочовиків, 
черняхівські й зарубинецькі 
карби на предковічних 
скрижалях, Україна-Русь... 
Випадковість чи 
закономірність?

Поміркуємо над 
цікавим фактом. У Японії 
виготовили глобус у вигляді 
многогранника. Як не 
парадоксально, але факт: 
світові центри цивілізацій 
опинилися на його вершинах 
і ребрах .

Це наочно підтверджує 
історіософські концепціі 
утворення 
Дніпровсько-Карпатсь
кої ойкумени, згідно з 
якими її формування 
відбувалося під впливом 
космічних факторів. А отже, 
виникають питання: якщо 
тут не затримались десятки 
реальних і 
напівлегендарних племен та 
народів, то з якого часу на 
Україні живе нібито 
юний, за планетарними 
критеріями, народ?

Народ, який не 
покидає перехрестя 
глобальних інтересів 
демонічних сил - під роком 
ні монгольської навали, ні 
підступів Угорського й 
Польського королівств, ні 
етноциду Чорної сотні, ні 
голодоморів, ні коричневої 
чуми, ані навіть вибуху 
новозавітної звізди Полин. 
Народ дивовижної душі, 
який навіть своїх заклятих 
недругів називає 
"воріженьки", який навіть у 
чорнобильську годину 
смертельної небезпеки 
кпинить і власні вади, і 
своїх героїв. Народ, що 
віддавна мав вічовий лад, 
самобутнє звичаєве право, а 
демократичними 
традиціями Запорізької 
Січі вражав світ часів 
Відродження, доби
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Просвітительства, що ніколи 
не прагнув поработити інші 
етноси, не плекав духу 
агресивного месіанізму, 
імперських амбіцій, а 
тримався, з припливами й 
відпливами, пращурних 
етнографічних берегів. 

Народ-фенікс. 
Невже між 

антропологічно й 
етнографічно схожими 
культурами Трипілля, 
Змійових валів, Зарубинців, 
України-Русі немає 
генеалогічного зв’язку? Хіба 
міг український народ 
створити язичницькі 
космогонічні пісні , коли 
нібито його самого ще не 
було на світі? Якщо, за 
аргументами 
академі ка-археолога 
Б.Рибакова, плахта існує з 
часів пізнього неоліту, то 
чи ж були її носіянками то 
невідомо хто, то кімерійки, 
то скіфіянки, то сарматки, 
то гетські, готські, 
аланські, гунські красуні, то 
хазарки, то бозна-хто ще - 
тільки не 
українки-русинки?..

На питання питань: хто 
ми, звідки, від яких часів? - 
і покликаний дати вичерпні, 
глибоко аргументовані, 
позбавлені політичних 
спекуляцій відповіді новий 
часопис "Індо-Європа". 
Проте суто наукові й 
публіцистичні 

висновки наших авторів не 
матимуть остаточного 
характеру. Навпаки, 
плануються розважливі й 
тривалі дискусії. Науковий 
характер головних 
публікацій можна 
забезпечити лише й лише 
таким робом, аби не 
перетворитися в новітній 
орган догматизму. Істині 
чужа авторитарність 
авторитету, хай навіть він 
най-най-най... Колись таким 
намагався бути 
О.Соболевський, який 
прагнув довести, ніби в 
Києві аж по
XV ст. домінувала 
великоруська мова. Журнал 
"Университетские известия" 
вів етимологічну дискусію, 
за якою стежила вся освічена 
публіка, понад два 
десятиліття, а таки 
П.Житецький та інші 
українські філологи 
змусили погодінця 
викинути білий прапор... 
Інша річ, що після розгрому 
сталіністами 
"націоналістичних" наукових 
шкіл деякі культурологи 
можуть у пресі "наївно" 
риторизувати: "А коли в 
Києві розмовляли 
українською мовою?"

Тоді І Уже перше число 
нашого часопису дасть 
наукові уточнення, коли і 
чому саме... Проблема 
етногенезу 
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є провідною. Сприяти її 
повному розв'язанню - 
наше надзавдання. А 
minimum minimorim - 
поховати офіційну теорію 
походження трьох 
східнослов'янських народів. 
У цьому святому ділі 
покладаємося на співпрацю з 
російськими археологами, 
які почали рити їй могилу 
останніми розкопками в 
Новгороді. Спробуємо 
спільно показати, що і 
київським українцям, і 
новгородським росіянам - 
зовсім не по 800 і навіть не 
по 1000 літ...

Але чому в такім разі 
часопис іменується, 
приміром, не 
'Україна-Русь', а 
'Індо-Європа' ? Європа - ще 
зрозуміло, а до чого тут 
іновірна і така далека 
Індія?

Наше творче кредо - не 
замикатися в суто 
українській тематиці, не 
впадати в 'малоєвро- 
пейське' хуторянство, а 
виходити на воістину 
міжнародні обшири, вести 
мову дещо інакше, ніж 
прийнято сучасними 
політиками, - про созидания 
братньої індоєвропейської 
хати добра, злагоди і 
любові.

До речі, хата відома 
індійцю із санскриту, як 
домівка європейцям - із 
латині. Та й відомість, 
г 
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відання знайомі за 
тотожними коренями. А, 
власне, знати - то 
по-санскритськи джнатум... 
Який вселенський 
історико-лінгвістичний 
ланцюг! Не віриться, що все 
то - випадкові збіги 
окремих лексем.

Незалежне зарубіжне 
сходознавство /наше на чолі 
з А .Кримським, який знав 
понад добру сотню лише 
орієнтальних мов, було 
розгромлене в роки 
сталінщини/ утвердилося в 
думці, що т. зв. арійські 
народи розійшлися по світу 
- від Ірану й Індії до 
Ірландії й Ісландії - 
з нашого прабатьківського 
терену: з Карпат, із берегів 
Дніпра. Зла іронія долі 
полягає в тому, що 
великогерманські, 
великоруські чи ще якісь 
занадто великі ультра 
проголошують лише себе 
справжніми арійцями, 
зневажаючи набутки навіть 
таких явно древніх культур, 
як грецька, вірменська або 
осетинська.

Українська 
історіософська мисль 
позбавлена комплексу 
месіанізму, зверхності, 
"істинного" арійства. Наші 
вчені традиційно 
орієнтуються на Європу, 
нічого нікому не нав'язую- і 
чи. Розвиваючи традиції 
Сковороди - Юркевича -



Драгоманова - Франка - 
Кримського - Грушевського

Чижевського, традиції 
"Киевской старины', 
"України", 
"Літературно-наукового 
вісника", часопис 
"Індо-Європа" розглядатиме 
проблеми українства у його 
предковічних 
взаємостосунках із 
близькими й далекими 
родичами. Суспільна і 
громадська думки мають 
усвідомити, що історичне 
призначення України-Русі - 
бути єднальною ланкою між 
Заходом і Сходом, між 
католицизмом і 
православ'ям, між 
християнством і 
буддизмом та ісламом - 
між субконтинентами, 
країнами, расами, націями, 
цивілізаціями, 
віросповіданнями...

"Індо-Європа" буде 
розкривати особливості 
генезису українства в 
суцвітті самобутніх 
єдинокровних культур - ВІД 
Дніпра до Гангу, від Карпат 
до Піреней.

Відродити нашу 
поруйновану етносферу - 
значить, усунути чорні діри 
в озоні розмаїтої 
індоєвропейської ноосфери.

Якщо творчому 
колективові "Індо-Європи", 
нашій ученій, художній, 
публіцистичній 
автур івдасться порушити 
замовчувані протягом 
десятків, сотень літ 
проблеми і зробити 
посильний внесок у їх 
розв'язання, вважатимемо 
спробу видання серйозного 
часопису немарнотратною 
справою - надто в 
духовному сенсі.

Виносимо на ваш 
вимогливий і справедливий 
суд перше число, присвячене 
заплутаному, 
перенівеченому, 
розфальшованому питанню 
етногенезу українського 
роду. Читаймо, 
сумніваймось, дискутуймо, 
відтворюймо спаплюжену 
історичну істину - 
во славу України.

Головний редактор.
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Юрій Тарнавський

те,

Фіялки теж 
мають життя, 
ім'я 
для пашпорту, 
наповненого 
шлунки, 
що травлять 

що лишається 
з душ, 
кишки, 
форму яких 
наслідують 
пальці, 
нерви, 
що з насолодою 
в'їдаються 
в м'ясо...

Фіялки теж 
ставлять 
будинки, 
щоб важче 
було жити 
тілам, 
кохають 
з затисненими 
зубами, 
мріють 
про фіялкові 
моря,ідуть на війни 
під фіялковими 
прапорами 
і вмирають 
на фіялкових 
багнетахі

6
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Не степами і не горами 
простягнулася 
твоя біографія,- 
на півкулях 
мільйонів сердець 
і крізь 
невидимі простори 
пісень.

Не створила тебе 
історія, 
а туга за твоєю красою. 
Ти народилася 
в душах, як поезія, 
і твоє поняття 
звучить, 
як метафора.

Країно зі стогонів і 
молитов, 
важливий 
продуценте смерти, 
недаром своєю формою 
нагадуєш 
розжоване серце.

На поверхні хортиць, 
запалі, як щоки, 
виходять ті, 
що залишилися 
з запорожців, 
одягнені в модерні 
шаравари піжам 
і з мовою, 
знищеною Рязанню, 
як хемікалією.
Деякі стараються 
закрити свою совість 
вишиванками, 
які до цього замалі, 
інші прикривають її 
бандурами, 
як наготу 
фіговими листочками, 
і всі, говорячи, 
вживають то тут, то там 
слова 
борщ і вареники, 
ніби вірячи, 
що вони магічні.
Країно дач 
дядьків Томів, 
де багато нагоди 
для шлунків 
робити карієри, 
як при зіткненні 
антиречовини 
з речовиною, 
відбудеться вибух, 
коли ти зустрінешся 
з
Україною
і
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ІЇШШ I
праця опублікована 1880 року 

мізерним тиражем. Вона не 
залишилася не 

поміченою фахівцями,
однак масовий освічений читач досі не відає 

про її унікальні результати. Брошура 
"Древность малороссийского языка" Михайла 
Красуського /про її існування повідав 
упорядникові ще під час роботи IX Міжнародного 
з'їзду славістів покійний О.Знойко/ була 
виявлена в конволюті ... без назви. Тут допоміг 
С.Плачинда. Згодом трапився поклик на досить 
оперативну рецензію в "Русском 
филологическом вестнике", проте саме за той рік 
немає часопису в подільському сховищі 
дореволюційних журналів...
Отже, ім'я талановитого сходознавця було 
викинуте з історії індоєвропейських студій. Поки 
що знань про нього надто мало. Поляк за 
національністю, польський і російський філолог. 
У молоді роки переїхав з батьківщини в Одесу, 
тривалий час жив тут...
Пошук триває.
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Друкуємо розвідку мовою оригіналу свідомо: так 
рельєфніше проступає об'єктивний погляд на 
вік нашої мови науковця, для якого, власне, 
українська культура була чужою /в брошурі це 
проявилося, зокрема, пасажем щодо козаків як 
'розбишак'/. Безперечно, раніше до проблеми 
впритул підходили М.Максимович, 
П.Лукашевич, М.Драгоманов, який читав у 
Київському університеті історію Сходу... А проте 
розв'язати її змогла лише людина з колосальним 
знанням орієнтальних і європейських мов. 
Закладений у заголовок парадокс М.Красуський 
вирішив блискуче, і не спростували його 
навіть випробуваним методом замовчування. 
Поза сумнівом, ця публікація сприятиме 
радикальному переглядові підходів до 
індоєвропейських студій не лише в Україні, а 
и у сусідніх державах.
Підкреслення в тексті зроблені упорядником.

Дозволено цензурою.
Одесса. 21 декабря 1879 г.

анимаясь долгое время сравнением 
арийских языков, я пришел в 

убеждение, что малороссийский язык не только 
старше всех славянских, не исключая так 

называемого старославянского, но и
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санскритского, греческого, латинского и прочи? nvenire, но эти формы сравнительно уже новые, 
. it потому нет их у нас. Польское invencya уже 

язык не |,зято от латыни после принятия христианства.
Нет сомнения, что название чисел.

арийских
А между тем малороссийский _

имеет по настоящее время даже порядочной 
словаря! Это обстоятельство и помешало нашиь 
и заграничным филологам открыть дейст
вительный ИСТОЧНИК древних ЯЗЫКОВ. К тому же -I о г л и 
в последнее время заграничные ученые началі 
убеждаться, что колыбелью арийских племен не 
была Средняя Азия, но так названная 
Сарматская долина, или Славянская 
следовательно, на этой равнине по настояшеї 
время живут Малороси и происшедшие от них ж

потребляемых всеми арийскими племенами, 
принадлежит глубокой древности; и если бы мы 

объяснить их /то есть чисел/
происхождение, то тем самым нашли бы ключ 
л. л я разрешения арийского вопроса. Вот как, по- 
моему, на основании форм малороссийского 
языка можно объяснить происхождение названия 
первых чисел, а именно:

ILколонисты на севере, и Новгородцы; и вообще 
Великороси. Известно, что новгородское наречи; 
наиболее подходит к малороссийскому.

Вообще признано, что цивилизация сильно 
влияет на порчу и перемену форм коренного 
языка; потому-то Французы и Итальянцы уже не 
понимают латинского языка, а Немцы не 
понимают готского. Таким образом, и древняя 
индийская цивилизация из первобытного языка ш, опу, у Новгородцев встречаем 
произвела санскритский, который уже вовсе не 
считается /как прежде/ отцем всех арийских. А 
(так) как культура мало повлияла н

Один происходит от малор. од-вин , или 
от-он , от него , разумея под этим, что счет 
начинается от первого пальца руки. Впрочем , 
»то не новость, и вообще признано, что на 
выражение единицы послужило местоимение. 
Малор. вин значит он , по-чешски on .., польск.

--------- і єн , єна / он, 
Она/, в санскрите епа /тот/, но и у тверских 
корелов она значит он , а он значит она , по- 
литовски anas /он/, wenas /один/. Малор. и 
русское одно , по-польски jedno, по-итальянски 
uno, отбрасывает g ; так точно и латинское unus,

1 una/один, одна/ вместо udnus, udna, греческое
■малороссийский язык, то не удивительно, что О] 

сохранился более других. Так, от малор. слов 
ходити происходит находити , знаходити , 
затем знахарь , или знающий где что найти, как 
взяться за дело и проч. Отсюда новое слове 
знати , по-санскритски пишется gnatum , 
произносится джнатум /знать/. Из этого видим, 
что первоначально наше з переделано на g, 
или дж, в латыни на g, в немецком на к, в 
итальянском и французском на с, например: 
conoscere, connaitre /знать/. В том же, чте 
знахарь и знати происходят от знаходити , по- 
польски znachodzic, сомневаться невозможно. Так 
же точно от латинского venire происходит

one 
u n . 
одна 
уже

i n.enos вместо eden, edenos, английское 
/один/, немецкое ein, французское 
Санскритское una в значении один 
отыскиваем в форме una vincanti, 
испорченной с латинского unus-de-viginti, 
undeviginti / девятнадцать/. Так заимствование 
/примеров можно найти много/ опровергает 
мнение тех, которые утверждают, что Славяне

! делились от Индийцев последние. Напротив, 
И дийцы отделились от нас прежде, чем от 
|11 (-КОВ, Литовцев и Римлян.
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Два, двое происходит от твой, твое 
подразумевая здесь второй палец руки - 
указательный, служащий на означение лица 
предметов. По-польски вместо twojanacTO 
употребляется twa /твоя/. В санскрите tva, tvam 
значит ты , dva значит два , по-итальянски tuo 
/твой/, duo /два/, готское twa, англ, two, нем 
zwei. Мало, дви значит две , по-польски тоже 
dwie, но в санскрите dwi значит то же самое, что 
dwa и употребляется лишь в начале сложных 
чисел. Это без сомнения уже позаимствовано от 
малороссийских испорченных форм . Так, вместо 
дванадцять Малорос часто говорит 
двинадцать , вместо двасто говорит всегда 
двисти , что по-русски двести , по-польски 
dwiescie . Малорос. и перешло тоже и в 
латинский язык, например: viginti ex dviginti 
вместо dwaginti (двадцать). А между тем
утверждают , что малор. и уже в историческое 
время произошло от "Ё , польское ІЄ Напротив,
малор. новийший пишется и в латыни
novissimus , а не как русское и польское
новейший .

а.
Малор. ТРЫ ПРОИС. ОТ тере, тре

/трет/, ибо средний палец трет о другие
боковые. Италианское tre /три/ наиболее 
сохранило первоначальную форму; лат. tres, 
греч. treis, нем. drei, фран. trois. Но Малорос 
должен был переменить тре на тры , чтобы 
отличить от тре в значении трет . То самое и 
литов, trys, Поль, trzy, рус. три и санскр. tri, как 
русское. Однако Малорос не говорит трытий , но 
третий , и тут отыскиваем окончание т в форме 
тре/т/, которое у Русских сохранилось.
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і
Малор. четыре, чотыры, штыры, польск.

ecztery, кельтское cethir, проис. от малор. ще 
тере /еще трет/, ибо четвертый палец еще трет о 
другие, как и третий. По-санскритски 
иностранные ученые пишут thshatur, 
произносится чатур /четыре/, по-литов. keturi, 
лат. quatuor и греч. , заменяя thsh на t, tettares, 
tessares. Четвертый по-кельт. cethvirtas, литов, 
ketvirtas, санскр. thshaturtha, или чатурта , греч. 
tettartos. Лат. quartos отбрасывает в середине t 
вместо лит. ketvirtus, так точно польск. czworo 
отбрасывает t из четверо, по-санскритски 
thshatwar , по-чешски ctvar . Уже от польск. 
czworo происх. английское four /четыре/, нем. 
vier, vierte, а что немцы производят от vox I 
Напротив, готское fivor /четыре/ вместо fitvor 
переменяет наше ч , или санскрит, thsh, греч. t, 
на f. Санскрит, форма thshatur вместо четыре , 
как равно латинское quatuor вместо литов, keturi 
не должны вовсе нас удивлять, если вспомним, 
что в некоторых местностях России вместо 
четыре говорят чатыри и проч., например, жана 
/жена/, табе, сабе, яго вместо его . В санскрите 
наичаще наше о переменяется на а так точно, как 
в одном из великорусских наречий, которое 
называют акающим , а что, по уверению русских 
ученых, произошло от помеси с инородцами. Хотя 
Русские произносят а, но все же по-старому 
пишут о, точно так, как в новгородском наречии 
и в малорусском языке. Следовательно, мнение 
некоторых наших и заграничных ученых, что 
наше о происходит уже от а санскритского, не 
имеет научного основания. Иначе пришлось бы 
утверждать, что принадлежащие к финскому 
племени Чуды , Чуваши, Мордва и проч, 
происходят тоже от арийцев. Нет, я полагаю, что
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не только настоящий русский язык сравнительно 
новый, как и белорусский, но и старый 
литовский язык, близко подходящий к 
санскритскому и латинскому, в сильной степени 
испорчен помесью. Литва с трех сторон была 
окружена инородцами.

1
Пять, пятый происх. от малор. пив-утятый 

/в половине урезанный/, или пидтятый 
/подрезанный/. Пять по-чешски pet, старослав. 
носовое пенть , старопольськое тоже носовое 
pent, репс, греч. pente, санскр. pantshan, или 
паньчан. Пятый по-чешски paty, польск. pionty, 
piaty, ведийское pantshata, греч. pemptos, отсюда, 
переменяя р Hat, английское fifth /пятый/ 
немец, funf /пять/. Но и русское это простой 
народ переделывает на енто, ефто, евта . 
Точно так же произошли нем. funf, англ, five 
/пять/. По-литов, penktas /пятый/, по-латыни 
quintus, но и санскритское ар /вода/, по-латыни 
aqua. Здесь кстати заметить , что носовых звуков, 
вкравшихся в старославянский и польский 
пент, pent, pienc, греч. pente, санскр. 
pantshshan, невозможно вовсе считать /как это 
делают/ коренными, природными арийскому 
племени, потому что они приобретаются через 
влияние влажного климата и отсюда 
происходящих воспаления носовой оболочки, 
насморков, золотухи и разных катаров. Человек, 
имеющий насморк, всегда говорит в нос. Потому и 
не удивительно, что Поляки или прежние 
западные Поляне приобрели носовые звуки, ибо 
известно, что прежняя Великопольша была 
почти покрыта озерами и стоячими водами. Греки 
тоже жили почти на воде, а что касается 
Индийцев, у которых санскрит был одним из 
многих наречий, то они и теперь, несмотря на 
сильные жару и засухи, в продолжение 
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нескольких месяцев в году живут в грязи, а 
целые страны, по случаю периодических 
дождей, делаются непроходимыми. Напротив, 
Малоросы жили прежде и живут теперь в сухом 
климате летом и зимою, а потому и не терпят 
носовых звуков еще больше, чем Русские, 
обитающие теперь на севере, в климате более 
влажном. Выше мы видели, что простолюдины 
уже переменяют это на енто и проч. Таких 
звуков в Великороссии теперь множество, и 
потому-то Русские отличаются хорошим 
французским выговором.

£

Малор. шесть, шисть проис. от ще-есть /еще 
есть/, или, покончив счет на одной руке, 
начинается вновь, еще так точно на другой; 
следовательно, еще есть возможность считать. 
Малор. еще часто произносится как ше . Шесть 
по-лат. sex, гебрайское шеш , литов, szeszi, 
санскр. shash, или шаш , также шать , зенд. xvas, 
греч. sfeks, eks, провансальс. ksiks, готское saihs, 
нем. sechs, анг. и франц, six. Это последнее 
пишется через £, как и малор. испорченное 
шнсть .Что касается санскр. shash, то тут наше_е 
іаменено наа_. Как третий заимствует второе т 
от окончания тре/т/, так шестый получает т от 
шесть ; следовательно, лат. sex, гебрайское 
шеш , санскр. шаш и проч, потеряли свое t, но 
вновь приобретают его в формах, происшедших от 
нашего шесть , как-то: итал. sesto /шестой/, лат.
extus, санскрит, shashta. Здесь кстати 

упомянуть, что малор. ще , русское еще , 
< тарослав. еште не происходят от лат. etiam; 
напротив, малор. ще или сче отыскиваем в 
греческих и латинских окончаниях на sko, 
паприм. sene-sco /стареюсь, или старею еще/. На 
означение высшей степени Малорос тоже
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употребляет окончание ще , например: новый ще 
+ новищий , по-рус. новейший , по-польск. 
nowiejszy или nowszy, по-латыни novissi-mus. В 
числе множ, малор. новнщи/и , по-поль. nowiejsi, 
также nowsi, в санскрите переделано на носовое 
nawjans, или nawjes /новейший/. Вообще малор. 
ще большую роль играет в нашем языке; малор. 
був-ще /был еще, или я был еще/, делает бувшы 
/бывши, или быв/, Поль, bywszy. Малор. дилаю- 
ще /делаю еще/ производит дилаючы 
/делаючи/, польск. dzialajac. Отсюда же малор. 
дилающий /делающий/ польск. dzialajacy и 
проч.

Польск. siedem, siedm, чешское sedm вместо 
sedem, по-малор. и рус. седмый сохранили 
прежнюю форму и букву д так само, как польск. 
siodmy. Не подлежит сомнению, что название 
этого числа происх. от малор. седымо /мы 
сидим/, или остаемся без работы, празднуем этот 
день после шестидневных трудов. По- 
италиански sedemo /мы сидим/, имеет такое же 
окончание, как и малорос, седымо ; польск. 
siedzimy имеет окончание более правильное, 
потому что оно, как и латинское mus, происходит 
от мы . Сем вместо седем , по-итал. sette, лат. 
septem , санскр. saptam , отсюда гебр. шеба , нем. 
sieben , англ, seven, зенд. hapta вместо sap ta , 
греч. epta. Мы видели, что Греки из pente /пять/ 
сделали pemptos /пятый/. Таким же образом 
возникло лат. septem, санскр. saptam вместо 
setem, sedem. Как мы выше видели, что от тре/т/ 
произошло окончание третий , так само от седем 
произошло окончание седмый , по-лит. septimus, 
санскр. saptama, и это доказывает, что мы не 
ошиблись, производя три от трет . Как сем 
вместо седем проис. от малор. седымо , то есть 
неработаем , так и малор. тиждень /неделя/, 
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іольск. tydzien , проис. от малор. тиш - день , 
НИ день тиши , спокойствия, и , быть может, 
гарше от числа семь . Малор. недиля 
воскресение, а также неделя/, тоже происх. от 
/сделать , или отдыхать.

Малор. симкрот вместо седмкрот , польск. 
iiudmkroc, по-санскрит. saptakritwas /семь раз/. 
’Іитов. tris kartas /три раза/, du kartu /два раза/. 
Ча лор. кроть , польск. кгос, рус. крат, старослав. 
грате, проис. от малор. крутити , например: 
крутило б твою маму ! /корчило бы твою мать!/. 
От малор. скрутитися в значении спохватиться ,
< нльно заняться , происходит скрут / /много 
дела, хаос/, скрутний /очень занят/, скрутно 
/много дела!/, ноль, kruto; рус. крутень в 
і ловаре Даля значит нетерпеливий , скорий , в 
тверском наречии окрутний значит бистрий , 
■іоакнй . После этого можем утверждать, что уже 

<> і сюда, а именно от крутиться в переносном
< мысле , возникли санскр. корни: kar, kri 
/делать, работать/, лат. сгео /делаю, создаю/,
< і eator, санскр. kartar /создатель/. Впрочем,
< лоно крутить находим в иностранных языках и 
и буквальном смысле; так, например, кручу по-
< гарослав. и польски перешло в носовое 
кронцом , krencem, krece, по-санскрит. тоже 
носовое krunthshami, или крунчами /сгибаю/, 
по-лат. уже не носовое crucio /мучу/, crux
виселица, пытка, крест/ и проч. Польск. okrutny 
і вирепый/, okrutnie /безжалостно, по-зверски/, 

иікже происходит от малор. окру тит и в 
■ качении сгибать, скручивать и т.п.; русское 
цручинить в словаре Даля значит печалить, 
издеваться . Таким образом, лат. crucio проис. от 
іого же корня, что и сгео , но без малорос, языка 
/которого не только иностранные, но и
< лавянские ученые не знают достаточно/ мы не 
и состоянии были бы в том убедиться. Санскр. 
і rig , или кридж /играть, забавляться/, проис. от 
того же корня, потому что от крутить проис.
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круг, кружить, по-поль. krazyc, или гулятьі 
играть в круг, по-малор. кружытыся /вертеться) 
играть/. От санскр. krunthshami , ошибочні 
производят англ, shrine, screen, фран. ecran, ибі 
они происходят от нашего крыть, скрыть I 
отсюда малор. скрыня /сундук/, польск! 
skrzynia /шкаф/ и проч. Впрочем, крыть I 
накрывать находится и в англ, to cover и в фран! 
couvrir, но название скрыня , лат. scrinium,] 
прямо выработано нами, а не Италианцами или 
Греками.

Малор. висим, рус. восемь, поль. osiem, osm.l 
проис. от малор. вид-сим, или вит-сим /от семи/,] 
или наступающий после семи . На выражение 
польск. od, рус. от , Малорос употребляет четыре] 
формы: вид , вид , од и от , соответсвенно]
законам фонетики. Так, од-вин лучше 
согласуется, нежели вид-вин ; напоротив, вид-1 
сим лучше, нежели од-сим. Как от восемь 
произошло польск. osiem , так можно полагать, 
что прямо от малор. вит-сим произошло санскр. 
washtim, а после ashtam, или аштам /восемь/,' 
лит. aszutni, гот. ahtau, лат. octo, франц, huit,] 
валийское wyth /восемь/. Так как ни Греки, ни! 
Римляне уже не знали нашего ш. санскрит, sh, I 
то, естественно, санскр. ashtan переменилось на 
лат. octo; так точно как санскр. thshatur, или 
чатур, по-лат. quatuor, потому что нашего ч, 
поль cz, также не знали жители Latium, хотя 
другие Италианцы по настоящее время 
произносят се,сі, как че , чи, а также see, sci, как 
наше ше , ши ; следовательно, и предки их /не 
римские аристократы/ знали наше ч и ш, польск. 
cz, sz, фран. che, англ, ch, sch и проч. Знаменитые 
слова : lasciate ogni speranca, - Дант произносил 
так точно, как Малорос произносит лишайте

18



'оставляйте, бросьте/, а Русский говорит 
•пинайте , лишите .

Девять происх. от малор. давыть 
давить/, ибо девятый палец надавливает на 

посьмого; повторять же тре/т/ , как для 
• значения третьяго пальца, уже было неловко. 
Потому-то самый древний наш математик и 
должен был найти другой термин, тоже 
подходящий к смыслу. Лат. noveni, санскр. 
па warn /девять/ , производят от санскр. nawa, 
■і ат. tiovus /новый/. Действительно, сходство 
большое, но это еще недостаточно, и никто не
< кажет, чтобы, например, малор. дуты (дуть) 
проис. от того же корня, что и английское duty 
(обязанность). Вернее, что от девять , чешс. 
duvet, произ. старослав. носовое девент,
іевонт, польское devenc, dzevec и санскр. avant, 
і.і гем navant, navan. Если лат. novem или санскр. 
navan могли произвести греч. еппеа, англ, nine 
(.девять), то тем более наше первоначальное d 
могло быть отброшено с формы девять, как то же
< амое сделали сами же Славяне в польск. osiem 
вместо восемь. Что девять , чеш. devet , 
происходит от малор. давыть , в том убеждает нас
< амая же форма девятого пальца, выгнутая от 
натиска на боковые.

Наверно, упомяутое выше санскр. nava, 
•l.l г. novos, наше новый, новик, новичок проис. 
от того же корня, что и невеста , польс. niewiasta 
I женщина) или неведающая , неопытная . 
Кажется, подтверждает это и форма греч. nefos, 
фран. neuf, англ, new (новый). Польск. nie wie 
шачит не знает, не понимает; русское невежа 
тачит, собственно, незнающий , неопытный, и

< оогветствует греческой форме nefos. Таким 
образом, можно полагать, что первоначально 
форма была невый , после новый , лат-novus,

Г
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итал. nuovo , novo , фр. nouveau и санскр. через 
обыкновенную перемену нашего онаа-nava.

Десять проис. от малор. досить , польс. 
dosyc , dose , в новгородском наречии также 
досить (достаточно), а это проис. от до-сыта , 
лат. ad-satis. Десять по-чеш. deset, старослав. 
десонт , польс. desent , dziesiec , санскр. dasan 
вместо дасант, по-цыган. деш , лат. decern, греч. 
deka, фран. dix, герман, zehen, нем. zehn, англ, 
ten, кит. tschi (десять). Санскр. dasan Бонн 
производит от dwa и san вместо thshan, 
окончание panthshan (пять), или два раза 
пять , но, как мы выше видели, тот же ученый 
Бонн утверждает, что в начале сложных чисел 
санскрит употребляет dwi вместо dwa. Напротив, 
два а. в dasan доказывают лишь то, что мы 
говорили, что наше о. , также е. санскрит 
постоянно переменяет на свое вечное а, а таким 
образом, и наше десять , чеш. deset, старослав. 
десонт , могло перемениться на dasan. Лат. desem. 
тоже пишется через е, а не а, точно так и 
греч. deka, цыган, деш , герман, zehen, нем. zehn, 
англ. ten.

flfl-чріь. ЯЯ-чрь. ЖР-чрь. StB-чріь, ЗД)-чр

Малор. одынадцять. польс. jedenascie, 
проис. от одын-на-десять , или один 
накладывается на десяти, - что очень логично и 
несравненно правильнее латинского undecim, 
санскр. ekadasan и греч. endeka, которые 
выражают буквально не одиннадцать , но один 
десяток . Так точно и лат. duode cim, санскр. 
dwadasan и греч. dodeka выражают буквально не 
дванадцять , но два десятка . Наше дванадцять 
тоже происходит от два-на-десять , как 
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тринадцать от тр и-на-десять и проч.; 
следовательно, санскр. dwadasan и лат. duodeci 
должны бы выражать, как и малор. два-десять + 
двадцять вместо двадсять , польс. dwadziescia . А 
вот и санскр. winati , или wjcati, вместо dwinsati, 
dwjcati означает двадцать , опуская в начале и в 
середине d, так точно и лат. viginti вместо 
dviginti отбрасывает два d , а с малор. окончания 
цять , в двадцять , делает носовое ginti. Англ, 
twenty (двадцать) , фр. vingt, нем. zwanzig 
представляют формы уже совершенно 
вырожденные. Малорос, тры-десять + три
дцять , по-лат. triginta вместо tridcinti, санскр. 
trinsat или trisat, тоже выбрасывает d, что по- 
русски было бы трицать вместо тридцать , а 
это вместо тридсять. Малор. и рус. пятьдесят , 
польс. piecdziesiat, по-санскр. panthshasat вместо 
panthshadasat, провансальск. quincenti вместо 
quindesenti, лат. quingenti и проч. Здесь следует 
обратить внимание на то важное обстоятельство, 
что все вышеприведенные окончания: санскр. 
sat , лат. ginti, genti, провансальск. centi, как 
равно и англ, окончание twenty (двадцать), fifty 
(пятьдесят), греч. pentekonta (пятьдесят), 
вместо pentegenti или -centi , все они неоспоримо 
доказывают, что первоначально санскр. форма 
dasan была dasat, латинское decern, была decent, 
deset, а греч. deka была dekat, decat и проч, такая 
же самая, почти как наше десять , чеш. deset, и 
что, следовательно, санскр. dasan не произошло, 
как Бонн утверждает, от dwa-san.

Сто происходит от стой I , так точно десять 
от досыть или достаточно , однако может быть, 
что от десятый произошло сотый , а отсюда уже 
сто , потому что и от санскр. dasati ученые 
производят sata (сто) , отсюда провансальск.
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носовое Santa лат. centum, фр. cent, герм, hunt, 
вместо sunt, sent.

Тысяч проис. от малор. десяч , или 
десяток, подразумевая здесь десятую сотню, так 
точно санскр. shashti (шестьдесят) проис. от 
shashta (шестый). Пятак тоже часто Малоросами 
переделывается на пятач . Тысяч по-литовски 
tukstantis, но и наше пять по-литов. penktas. По- 
готски thouend, нем. tausend, англ, thousand 
значит тысяч. Не будем удивляться окончанию 
send, sand, потому что такое же носовое есть и в 
польс. tysionc, tysiac. Санскр. sahasra (тысяч) , 
кажется, не имеет связи с нашим, и , наверно, 
наши предки не умели еще считать до тысячи 
перед разделением племен. Литовцы и 
Германцы позаимствовали эту форму от нас, как 
и многие другие новейшие , уже впоследствии 
через близкое соседство и смешение.

Кажется, из вышеприведенного сличения 
мы в состоянии положительно утверждать:

1. Что открытие и название первых десяти 
чисел . употребляемых ныне всеми арийскими 
племенами, сделано Славянами, а 
преимущественно так называемыми Малоросами, 
или Русинами, от которых, то есть от Киевской 
Руси, сама же Россия получила свое название. 
_____ 2. Что открытие это не может считаться 
очень древним, сравнительно (верно перед тем, 
был уже в употреблении другой способ считать, 
более простой), ибо язык тогдашних Славян, а 
преимущественно главного племени, был таким 
же, как ныне малороссийский, а даже тогда уже 
был частью испорчен. Так, вместо до-сыта уже 
говорили досить , вместо ешьте , е те уже 
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говорили ще , ше и проч., вместо тере-той
говорили тереть , тере , тре .
_____ 3. Что уже тогда наши предки праздновали 
седмый день.

Немного прошло столетий от времени 
господствования латинского языка, но теперь 
его уже никто не понимает, так точно немцы не 
понимают язык Готов. Наречия диких людей
переменяются в продолжение нескольких 
поколений, язык же Малоросов, хотя тоже не в 
первобытной форме, стоит по настоящее время 
твердо, точно несокрушимая скала. Если когда- 
нибудь нескоро осуществится мысль о всеобщем
славянском языке, то малороссийский первый 
перед всем имеет на это право, так как это язык 
коренной, и потому-то все славянские племена 
лучше его понимают, нежели другие. Так, Поляк, 
Словак, Чех, Серб и проч, легче поймут Малороса, 
нежели Великороса, а этот последний скорее 
поймет Малороса, нежели Поляка, Чеха и других.

А между тем некоторые русские и польские 
ученые утверждают, что малорос, язык есть 
продуктом вырождения уже в историческое 
время! Вот до чего привело прежнее 
распространение (не в говоре, но в письме) так 
называемого старославянского, а впоследствии 
церковного языка! Так по-рус.. ходил , просил , 
дал , по-польс. chodzil, prosit, dal, проис. от 
старослав. л. Что же на это скажут санскритский 
и латинский языки? Даже более сих последних 
вырожденные: греческий, готский, английский, 
могут протестовать против столь ненаучного 
мнения.

А вот провансальское удвоенное dadawa 
значит дал , по-малор. дав , так точно и санскр. 
dadaw или dadau , но и в Вятской губернии 
говорят пошоу вместо пошов (пошел), польс. 
poszedl, нашоу вместо нашов (нашел).
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То же самое встречаем в латинском polui, в 
старину poluvi, habui вместо habeui, fui вместо 
fuvi. Лат. amavi, amaban берут окончание от 
малор. в, вем. например: любые, любы в ем 
(любил, я любил), польск. lubie, lubiem. То же 
окончание имеют итал. amava, испанское amaba, 
переменяя v на Ь. Малор. скребавем , или я 
скребав (я скребал) , по-лат. scribebam, итал. 
scriveva, испан. scribeba, фран. j'ecrivai.H3 этого 
видим, что лат. scibebam (я чертил) имеет как раз 
такое окончание, как и малор. скребавем , 
польск. skrobalem, но уже потерянное, как в 
старославянском, так и в русском языке, а 
потому и нужно прибавлять местоимение я 
скребал Такое окончание встречаем и в 
санскрите, например: abhuvam (я был), по-
малор. бувем , по-польс. bylem. Из этого следует, 
что не малор. в, вем произошло от л. польс. 1, 
lem, но, напротив, последние окончания 
произошли уже от малороссийских, а то тем 
более, что и Малорос часто произносит л вместо 
в, например: стовп и столп, столб русское, slup 
польское, slhamba санскритское, atipes 
латинское. Как же малор. стовп есть коренным, 
потому что происходит от слова ставить , 
ставлять , а именно от корня став и по , или 
поставить , санскр. stha (стать), staw (ставить), то 
нет сомнения, что санскр. sthamba заменило w на 
т, а лат. stipes вместо stives. Русское столб и 
польское stub более разнятся от 
малороссийского, нежели санскритское и 
латинское! По-скандинавски stolpe значило 
столб , а также символ бога войны

Следы подобных окончаний на в встречаем 
и ныне у Новгородцев и у других Славян, даже 
несмотря на преобладание (в письме) 
старославянского языка, в сборнике Святослава 
1073 г. встречаем малор. дав (дал), но это все же 
не помешало утверждать, что малор. в уже в 
новое время переделано из л! Те же самые 
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господа так же научно утверждают, что малор. 
дж. например, будю, буджу , так же, как и рус. 
бужу, появилось лишь в XVI ст. и переделано из 
стар ослав, ж д. В таком случае и польск. dz, 
санскр. g (дж, дз), итал. ge, gi, англ, j (дж), тоже 
не старше XVI ст.? Напротив, старослав. жд есть 
уже вывороченное дж. Последнее Потебня 
производит не от Д_, НО ОТ ж_. НО сильно 
ошибается, ибо бужу, польск. budze, проис. от 
будить , как и малор. ходю , ходжу , хожу, польск. 
chodze, проис. от ходить .

Мы видели, что санскр. abhuwam (я был) 
есть то же, что малор. бувем , польс. bujem, лат. 
fui, ex foui, fuvi; но иностранцы очень часто 
отбрасывают в, например: малор. бравем (я 
брал), убравем (я забрал, убрал), польс. 
zabrajem, но санскрит, abharam (я нес), лат. 
ferebam, греч. eferon. Наш корень бра, бер, бир, 
брать, по-санскр. bhar, bhri, греч. и лат. fer, 
готское bajra, означает нести. Малор. беримо 
(берим), польс. bierzmi, по-санскр. bharama 
(несим), следовательно, понятие нести уже 
произошло от брать, забирать, ибо корень бр есть 
тот же, что пр от слова ять , отсюда малор. 
приняты , или прынять , польс. prizyiac , рус. 
принять .

Наконец, прибавим еще, что не только 
малор. окончание внаходится в санскрите, 
латыни, а также в италиан., испан., франц, 
языках, но и в готском gaft означает дал , малор. 
дав , то есть д переменено на g иностранное, а в 
на f. Анг. he gave (он дал) ближе подходит к 
типу, но не славянскому, русскому или 
польскому, а к малороссийскому, санскритскому 
и проч. Такой же первобытный тип представляет 
и малор. корень бу, буты , но не старослав. быти, 
рус. быть , польск. Ьус, и еще Максимович 
заметил, что корень бу отвечает санскритскому 
bhu (быть). Лат. fuere, фр. fut (был) тоже 
пишется через у, как и малороссийское буты .
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Впрочем, первобытное у встречаем и в русских 
формах: буду, будь, будто, буде, буди, будни, 
будничать . Уже англ, to be, читай ту би (быть) 
есть испорченное, как и немец, ich bin (я есмь), 
кельтское bott (быть), санскритское Ьуап 
(проживать или пребывать), готское bauan; но и 
тамбовское наречие употребляет бавать вместо 
малор. бувати , рус. бывать .

В начале настоящего исследования от 
слова ходить мы производили находить, 
знаходить, знахарь и знать , но от того же корня 
происходит и множество других. Так, от 
восходить проис. санскр. hand, лат. scando 
(вступаю), Scandinavia, scandula, scala, фр. 
escalier (лестница). Однако и Малорос вместо 
восходит наичаще выражается сходить, сход 
(восход), а Поляк вместо wschody говорит schody 
(лестница). Следовательно, уже от наших 
стертых форм произошли иностранные! О т 
находить проис. нормандское fundu (найти), 
англ, to finde; но и Новгородцы говорят фодить 
вместо ходить , а Малорос часто говорит фататы 
вместо хватати . Уже от формы испорченной 
фататы проис. лат. facio (делаю), буквально 
принимаюсь, хватаюсь за работу . Так само малор. 
лапати (хватать), поль. lapac, по-греч. labein 
(брать), лат. labor (труд); отсюда малор. робыты , 
поль. robic, рус. работа , литов, loba. И санскр. 
labhe тоже, как у нас, переменяется на rabhe.

От выходить, выйти малор. выстя , поль. 
wyjscie , что значит вместо выход и уход -, отсюда 
нем. и англ, west (запад), фр. l'ouest, а от восход , 
или же восток , проис. нем. ost, анг. east, фр. l est. 
Лат. ascendo, следовательно, тоже от восходить . 
От уходить , уйти проис. малор. устя (устье), 
польск. ujscie , итал. uscio (дверь, выход); отсюда 
же уста , польск. usta, санскр. ashta, asya, as, лат. 
os (уста), ostium, греч. estia (камин), фран. l'issue. 
От сходный или сходен проис. почти такое же 
арабское schaden (похожий). От сходиться , или 
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мириться , проис. малор. сходный , отсюда для 
отличения от последней формы згодний , читай 
zhodnyi (миролюбивый), згода! польск. zgoda! 
(пусть так будет! хорошо!), анг. good! санскрит, 
hauta! (хорошо!), нем gut, а также малор. и рус. 
годи! или довольно! Нужно помнить, что 
Малорос почти не знает лат. и польск. g, рус. г, 
но всегда произносит как твердое h польское и 
английское; потому и переход от сходный до 
згодный очень естественный и понятный. 
Немецкие ученые утверждают, что и Нормандцы, 
и Германцы в самое древнее время не знали g, 
но h. Последнее преобладает и в санскрите, но 
уже мягкое, притом появляется и g, что я 
причисляю тоже к носовым звукам, не 
свойственным первобытным Арийцам.

Малор. годыты имеет многократное 
значение, уже частью забытое у других Славян, а 
именно: 1/ Мирить, удовлетворять, нанимать на 
службу. 2/ Сопоставлять одно с другим; отсюда 
готское gadeti (дело, работа). 3/ Нападать, 
попасть, польск. godzic, ugodzic. 4/ Быть годным к 
чему , пригодным, малор. годно-есть делается 
годность , польс. godnosc (достоинство), англ, 
goodness (доброта), good (способный, добрый), 
goods (вещи , товары). 5/ Угождать , отсюда 
выгода 6/Погодить , отсюда погода ; пождать , 
ожидать, дожидать , отсюда рус. дождь , малор. 
дождж, дощ /пор. висновки С.Наливайка щодо 
Дажбога. - В.Д./, польск. deszcz. От годить в 
значении угождать происх. итал. godere 
(пользоваться), goditore (смакоед), нем. 
gedeihen, лат. gaudeo (радуюсь, пользуюсь), греч. 
getheo, фр. la gaite (радость). Угождать по-малор. 
гаджаты, гажаты, отсюда санскр. gaga , читай 
гаджа (пьяница). От годить в значении 
сопоставлять одно с другим, согласовать, проис. 
год, годына , санскр. hati, также gati, греч. etos, 
вместо hotos. От год проис. рус. годовать , или 
жить , пребывать в продолжение года , малор.
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годоваты , перегодоваты (провести год, 
выкормить скот), польск. hodowac ( иметь 
старание, кормить). От годоваты (кормить) проис. 
готоваты (варить), готоваты (приготовлять), 
отсюда англ, hot (тепло), heat ( теплота), нем. 
heiss, hitzih. К лат. coguo (варю) тоже привязано 
значение приготовлять, устраивать. Отсюда уже 
анг. to cook, нем. kuehen, рус. и поль. кухня, 
kuchnia. Лат. coguo есть удвоенное вместо со-со, 
как bibo, удвоенное от пить .

Как от уходить, уйти проис. устье , польс. 
ujscie, также уста , польск. usta, так от уход 
проис. ухо, уши , где звуки сходятся и 
проникают, как в двери или форточку. По-итал. 
uscio, читай ушио (вход, дверь). Ухо по-греч. ous, 
готское auso, литов, ausis, а через перемену s на г 
лат. auris. Так точно от os (уста) проис. лат. oris . 
От aurisуже происходит итал. orecchio, фр. oreill, 
анг. ear (ухо), в котором уже нет ни одной 
первоначальной буквы! Что касается формы auso, 
ausis, то и у нас иллир. uho переменяется на 
сербское uwo.Haine ушко по-чешски ousko, 
русское его переменяется на ево , в пермском 
наречии добрыф, многиф вместо добрых, 
многих , восударь, восподин вместо государь, 
господин .

От малор. злыты-ухо (слить ухо) проис. 
слух , ибо звуки заливают, сливаются в ухе и 
производят слух. От слухать проис. слуга , по- 
санскр. sarakas вместо salahas, slaha. От слухать 
через замену 1 на г санскрит, корень sru, cru, лат. 
clueo, греч. kluo (слышу), лат. cliens, 
провансальское cluiens, гот. hliuma. Как от 
знаходить, знайти проис. знать , так от слыхать 
проис. слыть, слынуть, старослав. слуты 
(слынуть). От малорос, окончания на в: слыв 
(слыл) проис. славный вместо словный , отсюда 
слава, славить, прославить, а затем слово, или 
прославлять словом /пор. висновки Б.Яценка 
щодо слов’ян. - В.Д./. От слова уже проис. 

28



Словяне, а не как русское Славяне через 
обыкновенную замену о. на а. От слава 
происходит ведийское sravas, cravas, греч. klofos, 
лат. cluis ex cluvis, clivior, cluior. He должны нас 
удивлять иностранные сокращения корней, 
например: санскр. sru, лат. clu вместо нашего 
основания слух, слых, слыш, ибо то же самое 
встречаем и у нас, наприм.: тамбовское слы 
вместо слышишь, гля-ка вместо гляди - ка , 
табеи чал вместо тебе чаялось . Наше слава
Нормандцы переделали на laf, lof, leif. Польс. 
czworo по-анг. four.

Фальмераер утверждает, что нынешние
Греки суть лишь помесью Иллиоо-Славян.До
самого Крита встречаются названия гор, рек, и 
селений по-славянски, наше влияние еще более 
проявляется на одежде , охоте, военных 
привычках и образе жизни Греков. В самом деле,
некоторые наши слова заимствованы 
иностранцами уже сравнительно в новое время. 
Так, от с лягти в значении лягать .лечь 
костьми , польск. zledz, poledz w bitwie. или быть 
убитым на поле битвы , проис. нем. schlacht ( 
битва, бойня), schlagen (бить, ударить), в 
старину писали slagan; отсюда герм, lab (знак, 
нарез), нем. lachen (назначить), греч. lachos 
(часть, надел), лат. lancino ( разрезаю), lacero 
(деру). Быть может, отсюда проис. новгородское 
ляшить, лешить поле, или делить на лехи, 
польс. lehca. В нижегород. ляхы , перм. леха 
означает двенадцатую часть десятины. В Визант. 
летоп. 1147 уже встречаем lechis scythicae genti. 
Малор. злягты , польск. zledz имеют также 
значение разрешиться от бремени. От этого же 
корня положиться проис. польс. polog, рус. 
пложать, плодить . В Новгород, лет. читаем: а 
которая жена подлегла ( разрешилась от 
бремени/ тую в дом взяти церковный . А вот как 
раз и нем. schlagen, прежде slahan означает тоже 
родить ; von gatem schlag (доброго роду). Таким
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образом, норман, slagt, герман, slahta (род, семья) 
взяты от нас, а затем возвратились к нам в форме 
шляхта, польск. szlachta, szlachetny 
(благородный).

От того же корня лягать, а именно 
налагать , накладывать проис. малор. налыгач 
(веревка, которую накладывают на роги волов и 
связывают их попарно), отсюда лыгаты 
(связывать волы), греч. и лат. ligo (вяжу).

Коль скоро убедимся, что наше слово 
сделалось достоянием многих народов, даже не 
арийских, то само собою разумеется, что и 
первобытная славянская цивилизация, обычаи, 
установления и религия послужили образцом 
для других.
_____ Потому-то и не будем сетовать на 
Коллонтая за его чересчур натянутую гипотезу о 
Скифах-Богах, которые будто бы прямо 
происходили от потомков уцелевшего от потопа 
семейства, а их язык был первобытным почти 
всего человечества! /Див, статтю С.Наливайка. - 
В.Д./. Мицеевский тоже называл Славян 
учителями почти всех народов /показовий збіг з 
цією думкою гіпотези Б.Яценка. - В.Д./, а Коллар 
наполнил ими землю и все периоды 
классической древности.

В самом деле, если принять в основание 
мнение иностранных ученых об арийской 
колыбели не в Азии, но на Славянской равнине, 
и если окинем взглядом многочисленные 
могилы, тянущиеся по ней до самого центра 
Азии , то становится очень правдоподобным, что 
наши предки не пришли на Днепр из Азии, а 
напротив, по дороге, которую усеяли своими 
костями, долгое время передвигались на восток 
и наконец покорили богатую Индию. В таком 
случае покорение Сибири горстью казаков было 
лишь повторением прежнего /дивовижне 
відчуття закономірності, яку встановила лише



сучасна пасіонарна теорія. - В.Д./, еще в 
доисторическое время в средней и южной Азии, 
где находились лучшие условия для высшей 
культуры. Мы сказали, что буква а
господствует в санскрите, а вместе с тем 
представили доказательства, что не только 
наши, но и латинские о . е санскрит переменяет 
на а. Затем, если факт переделки русского языка 
инородцами внутренно-восточных губерний на 
наречие акающее сопоставим с предположенным, 
в доисторическое время, переселением наших 
предков в Азию, то таким путем легко убедимся, 
что они соприкасались во время долгого 
странствования с племенами финской и 
монгольской породы тоже приобрели наречие 
акающее , или, другими словами, одно и з 
древних индийских наречий. Впоследствии же 
прогресс цивилизации повлиял еще более на его 
искажение, то есть отступление от 
первоначальных форм. Настоящий русский 
литературный язык почти на глазах сделался 
неузнаваемым, а кто же может угадать, сколько 
столетий переделывался язык Индийцев, пока 
сделался санскритом I На искажение древнего 
языка не менее подействовало и смешение с 
первобытными обитателями Индии, так 
называемыми Дравидами. Языком арийского 
происхождения, по вычислению Макса Мюллера, 
говорит 125 миллионов Индийцев, а языком 
Дравидов 115 миллионов. Еще недавно 
санскритский язык считался отцем всех 
арийских, теперь пришли к заключению, что он 
лишь может назваться их братом. А где же отец? / 
Нині це питання, нарешті, знову дебатується 
рос. сходознавцями. - В. Д./.

Мюллер утверждает , что он давно еще 
перед санскритом угас, но то же самое, верно, 
сказали бы и о древнем скандинавском, если бы 
Исландии уже не существовало. Как же для 
иностранных эрудитов, углубленных в своих
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мелочах, и Руссландия тоже почти не 
существует, то не станем им удивляться. Не 
будем удивляться и нашим родным эрудитам, 
для которых малороссийский язык тоже почти не 
существует. Когда одного из них я наконец 
убедил, что малор. окончания в, вем /збереглося 
в укр. локальних говорах. - В.Д. / старше и 
старославянских, русских и польских л, 1 , lem,, 
потому что такие же находим в санскритских 
warn, wa , в латинских vi, bam, в итальянских и 
испанских va, ba, тогда к невыразимому моему 
удивлению, ученый профессор, как бы сожалея, 
что слишком далеко ушел от сросшейся с ним 
рутины, вдруг зашатался и сказал :

- Да ... но ... впрочем ... а кто знает, может 
быть, действительно малор. в, вем произошло 
уже от л !

Известно, что наши предлоги по, на . 
соединяясь с корнями глаголов, образуют новые 
слова, предлогов этих уже в других языках не 
встречаем в первоначальном виде, но зато эти 
слова, или новые корни, от них происшедшие, 
заимствованы от нас классическими языками, 
разумеется, еще перед разделом племен. Так, от 
малор. политы (полить, о дожде, размочить 
землю /знову виник, асоц. з думками 
С. Наливайка. - В. Д./) проис. болото , вместо 
полото, полыто (грязь), польское bloto, итал. loto 
вместо boloto, bloto, лат. lutus нем. land, польс. 
lad, фр. boue (грязь), санскр. (земля). Мы видим 
тут , что первоначальное болото , или грязь, 
переименовалось на землю у других народов, 
живших в климате влажном. Не только древняя 
Германия, но и древняя Индия были покрыты 
лесами.

От малор. тяты (резать), польс. ciac, санскр. 
ciati (отрезывает). От малор. стыпаты 
(срезывает), польс. scinac, лат. scindo, санскр. 
thsindami (режу), греч. schiso.HeM. schinden. Но и 
малор. тяты переменяется на тюк, цюк, тюкаты, 
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цюкаты , польск. ciukac (делаю нарезы), отсюда 
же сикты, сикачь, сокира, польск. sickac, siekiera 
(топор). От малор. посикты (посечь) проис. 
писок (песок), скр. pis, pish, pinashmi (сечу, 
толчу), лат. pinso . И тут малор. и мы встречаем в 
санскрите и в латыни, как равно и наш предлог 
по. Мы его встречаем и в лат. potens, что проис. от 
тяга , или тяжесть , туго, или тяжело, потуга 
(напряжение, сила), польск. tego (туго), potega 
(мощь), potezny значит то же самое, что санскр. 
pattjati, лат. potis-est, potestas, ex potent-tas, греч. 
despotes. От пора проис. малор. пуратыся , 
пурытыся / суто польська помилка; тут явно 
поратися. - В.Д./, польск. nurzac sie 
(углубляться), nurzac sie (изнемогать), ponury 
(угрюмый), греч. poneros (злой, хитрый). От 
малор. спелом , польс. pospolu, pospolstwo, или 
чернь, отсюда лат. populus вместо pospulus, итал. 
popolo, фр. peuple (народ), греч. polios (многий), 
polis (город), лат. pollere politicus и проч., 
которых уже узнать невозможно, например, 
герман, и англ, folk (толпа).

Впрочем, иностранцы очень часто 
отбрасывают наши предлоги, например, малор. 
в доми , лат domi (в домі), но и Малоросы, и 
Русские часто говорят дома . От малор. вияты 
(веять) проис. витер , польс. wiater, санскр. wata, 
лат. ventus, англ, wind, но уже от винуть, веиуть 
проис. анг. weather, нем. etter, то таковые уже 
происходят от малор. повитре (воздух, 
эпидемия), от по-витри , или движется с ветром. 
Наше по здесь отброшено, как отброшено на 
в норм, fundu (находить). Лат. аег, греч. 
аег вместо faer уже трудно узнать.

В заключение я должен сознаться, что в
столь беглом извлечении из моего
соавнительного труда я не имел претензий, а
даже возможности исчерпать вопрос 0
пооисхождении арийских языков. но тем не
менее все сказанное мною, кажется, не позволяет
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усомниться в том, что как малоооссийский, так и
русский (поеимущественно наоодный) языки
развились самостоятельно, без помощи так
называемого старо-славянского, еще в
доисторическое время, и что первый из них ,
господствуя в центре славянского мира.
наименее между всеми старыми и новыми
арийскими подвергся искажению. Что же касается
доказательств, основанных на истории, то и
летопись нас учит, что св. Кирилл нашел „Уже в
Коосуни псалтырь и евангелию, рускы писмены 
писано, и человека обрит, глагол юще тою 
беєндою.

Наверно, я уже достаточно утомил 
читателя столь сухим ( у нас) и неблагодарным 
предметом, но да позволено будет мне поставить 
еще один вопрос. Почему , обладая самою 
обширною и самою богатою страною, опирающейся 
на два моря, Черное и Балтийское, наши 
доисторические предки отстали от всех арийских 
племен? Ответ на это, кажется, дан уже 
Геродотом, который повествует , что за 
пределами Скифов-кочевников и хлебопашцев 
жили на востоке от Днепра ( в настоящих 
Орловской и Тульской губерниях) племена 
другой породы, которых он называет 
антропофагами, или людоедами. Некоторые из 
них позаимствовали от Скифов одежду, а другие 
вместе с одеждою , и язык; следовательно 
означенные инородцы жили на этих местах 
очень долгое время еще перед Геродотом , когда 
успели принять даже язык от нас? Из этого 
можно сделать правдоподобный вывод, что одно 
из великорусских наречий, акающее, уже 
образовалось перед Геродотом , и что еще перед 
существованием Греции и Рима наши предки 
находились под натиском северных варваров, а 
это, верно, и побудило их разойтись в разные 
стороны, как на юго-восток, так на юг и запад. 
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Многочисленные городки, как маковые зерна, 
разбросанные по всей нашей земле, доказывают, 
что наши предки постоянно жили на военном 
положении, не дозволяющем развиться им 
внутренне. Не станем их слишком 
идеализировать, как это делают другие; 
многоженство, всегда господствующее между 
народами военными, пьянство и военщина, а 
затем и произвол, самые лучшие средства 
задержания прогресса на целые тысячелетия. 
Что наши невинные предки больше играли на 
трубе, чем на гуслях, в том можем быть уверены, 
и что, впрочем, подтверждают самые древние 
памятники. Предводитель Антов Лавритий 
отвечал Аварам :

- Пока на земле хватит мечей и стрел, до 
тех пор никто Славян не покорит.

Лат. vincere ex gvincere (победить) не 
выработано древними Итальянцами, но нами. 
Выше приведенные слова тяга, туго происходит 
от тягать, тягнуть , лат. ten go, но уже от 
сокращенного тянуть проис. санскр. tan 
(растягивать), греч. tejno . От малор. вытягаты в 
значении стягиваться на войну' , польск. 
wyciagac w pole, проис. звытяжаты , польск. 
zwyciezac (побеждать). Итал. vincere даже 
означает при том вырывать , следовательно, 
вытягивать . Отсюда же происходит санскр. wigi 
(побеждать), wigesha (победа). Да и самое же лат. 
vincere ex gvincere тоже переменяет наше з на g, а 
т переменяет на с, как и польское zwyciezac , 
zwyceztwo (победа). Да и самое же латинское 
tengere переменяется на cingere (обтягивать), 
польс. ociagc. Лат. cingulus есть то же самое* что 
малор. тын (плетень) от слова отянуты.или 
обвести кругом. От малор. з тыну (из плетня) 
проис. стина (стена). Скандии, tyn, tun значили 
город, по-англ. town. От того же корня тянуть , 
затянуть песню проис. лат. tonos, tonare; отсюда 
же санскр. ton (распространять), а не как

3 5



Мюллер утверждает, что лат. tonos уже проис. от 
санскр. ton.

От вытягать, или выступать на войну, тоже 
проис. ватага, ватаг (предводитель), также 
ватажка, витязь и проч. От стягать проис. 
стяги , стязи, стязаться , по-польс. ciagac п а 
nieprzyjaciela, sciagac choragwie. От малор. 
обтягаться, втягаться, или натягивать на себя 
одежду, проис. одягатыся, одиватыся , одитыся 
(одеться), польс. odziac sie, лат. tegere вместо 
abtegere, греч. stego, санскр. sthagami. Отсюда же 
лат. tegula, нем. dicht, польс. dach (кровль). Лат. 
induo, indulus есть то же, что одетый, а все от 
корня тягать , чего, однако же, на основании 
греч. и лат. языков никак не можно догадаться.

Лат. dux, греч. tagos (предводитель) тоже 
выработано нами, преимущественно людьми 
военными. Как от водить происходит вожак , так 
от доводить , польс. dowodzic, или командовать, 
проис. малор. довидця , польс. dowodca 
(предводитель). Отсюда греч. difoko, dioko, 
зендское dwaozh, лат. douco вместо dovuco (веду), 
так же duco, educo, conduco, итал. condottiero. От 
водить тоже проис. англ, to wed (жениться), 
польск. rozwod, рус. развод. По-старослав. 
водити жену значило быть женатым.

Русское князь, польск. ksiaze, также ksiadz, 
или высшее духовное лицо, ksiaze kosciola, нем. 
konig, англ, king (король), тоже выработано нами 
от конь, коняг, конязь, или всадник, рыцарь , и 
напрасно нем. konig Бойн призводит от санскр. 
ganaga или ganitar, читай джанитар (родитель), 
лат. genitor, что то же, что наше женатый. Рус. 
жена , польс. zona, гот. gens, дорийское gana, скр. 
gani, читай джани (женщина), но в Тамбовской и 
Курской губерниях тоже говорят жана . Малор. 
коняка, коняга значит большая, бойкая лошадь, 
польск. koniuch, смотритель конюшни, а также 
знаток, любитель лошадей. Слово война по-англ, 
war, тоже проис. от нашего бить (англ, to beat, 

36



лат. battere), бой, воевать, воевать. Наша 
дружина, дружинник, нормандское driuh (слуга, 
военный товарищ), тоже не взяли мы от Варягов, 
как это утверждает польский Шайноха, для 
которого нормандцы, как для некоторых русских 
Варяги, сделались коньками неисчерпаемой 
фантазии. От малор. дере-го (дерет его) проис. 
дорого, дорогой, друг, англ, dear (дорогой, 
дорого). Наше мой друг есть то же самое, что 
норм, driuh (слуга). Наше хват тоже не взяли 
мы от норм, hvat (скорый, справный), ибо слово 
хватать проис. от хапать , лат. сареге. Малор. 
хапун значит взяточник .

Повторяю, напрасно наших предков 
представляют рабами божими, словом, овцами; в 
таком случае, они не были бы в состоянии 
организовать столь сильный и мужественный 
язык, в сравнении с которым как санскритский, 
так и греческий представляются изнеженными и 
стертыми.

От слова браться, или состязаться, проис. 
бороться, борня и борьба , отсюда боронить , или 
защищать , броня , польс. bron (оружие), норм, 
brynia, а даже в. переводе библии Ульфилия 
IV ст. с греческого на готский язык встречаем 
brunio (железные доспехи), или что по-польски 
uzbrojenie, русское збруя.

Богуфал утверждает, что в древней Польше 
вместо городок , местечко употреблялось 
название wik. Норм, wik означает городок, 
местечко , отсюда barwik, szlezwik, riswik и проч. 
Бандке, а за ним и Шайнаха утверждали, что уже 
от означенных иностранных форм произошли и 
польские окончания, например, Kruszwica, 
древний столичный город, но Шайнаха, живши 
во Львове, должен был знать, что русинское 
вико есть то же, что польск. wieko (крышка 
сундука, гроба, коробки). Малорос называет 
виком также лавочку, запирающуюся с помощью 
подвижной ставни, на которой днем
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укладываются разные мелочи. В словаре Даля 
веко и вико означает коробку’ , а также место 
продажи мелких товаров, стойку : Тут мы имеем 
объяснение названия виками местечек в Польше 
и в Скандинавии, а также окончания на wik в 
бывших нормандских поселениях от Одра до 
Рейна и в Англии. Кроме того, известно, что в 
древней Польше даже костельные села 
укреплялись замками, даже хлебные склады и 
мельницы обносились крепкими стенами, малые 
местечка окружались остроколом, валом и 
каналом / Див. статтю про Змійові вали, с.59. - 
В.Д./ на которых, разумеется, устраивались 
висячие мосты, или вики , поднимающиеся и 
опускающиеся, как вика сундука или гроба. 
Читатель верно угадывает, что вико происходит 
от малор. вишаты , или вешать , висеть . 
Следовательно, польская Kruzwica выражает 
окружена виками , или сводными мостами, 
вместо кругом, круж-вика . От вишать проис. 
тоже завись/, а от вико малор. викио (окно), 
ибо вначале за неимением стекла окна были 
просто дырами, закрываемыми пузыром, или 
виками на крючках, как ставни .

Не место здесь распространяться о 
происхождении Нормандцев и Варягов, но что 
наши предки ни в чем им не уступали, в том 
сомневаться невозможно. Как в Англии брат 
продавал брата, отец - сына, сын - мать, вот так 
Новгородцы продавали жен, Чехи продавали 
народ Евреям, как теперь Негры продаются 
Арабам, а несколько лет тому назад мы сами 
продавали души - даже мертвые. Кто захочет 
иметь понятие о войнах Хмельницкого и о 
великой, бесконечной Руине , пусть ознакомится 
с последними заключениями Кулиша и 
Костомарова /Тут бракує покликів на конкретні 
роботи . - В.Д./ . Тогда узнает, кем были так 
поэтически воспетые казаки. Разбойниками, 
грабившими более всего православные церкви и 
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православный народ, словом, хватами! 
Нигилисты - те же казаки, добиваясь 
неограниченной свободы и неограниченного 
равенства, они так же усердно, как и безмозглые 
крепостники, ратуют за всеобщее рабство /автор 
як політик стає надто емоційним і 
категоричним. - В.Д./.

Если заглянем в польскую историю, то, 
действительно, золотой ее век поражает 
неимоверным полетом вперед славянского духа. 
Речь Посполитая - это та же славянская, но уже 
культурная община - разумеется, как настоящая 
великорусская община и земство, не обошлась 
без мужиков-кулаков, однако было время, когда 
целая Великополыпа состояла из дельной, 
шарачковой и независимой шляхты, которая и 
защищала свое отечество и без помощи крестьян 
обрабатывала собственную землю. Но в начале 
истории мы видим нечто другое. Болеслав 
Храбрый воевал не только мечом, но и подкупом 
и интригами, к чему употреблял и духовенство, 
наконец, самим же Немцам помогал угнетать 
Славян. Хотя почитаемый превратнейшим из 
людей, однако от Дитмара получил название: 
велык и смыслен . Польские князья также 
дрались из-за пустяков, как русские, о которых в 
'Слове о полку Игоревым" сказано: "Стали 
говорить: се мое, а то мое же, -ио малом стали 
говорить: се великое".

Такой традиции и по настоящее время 
придерживаются бойкие и выносливые, но 
злополучные славянские племена. Правду ли 
сказал предводитель Антов, что никто не 
покорит Славян? Да, но они с помощью своих 
кулаков сами покорили себя.

1880. ОДЕССА.

Вступ, упорядкування, коментарі 
В. Довгича.
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Українсько- 
санскритський

станнім часом дослідники в
Україні й українській діаспорі добирають 

однокорінну лексику зі скарбниці рідної 
. мови та санскриту. Це робити легше, ніж 
■^у часи М.Красуського, який скаржився на 

відсутність 'пристойного словника".
Проте бракує лексиконів українських діалектів, а саме там 
криються справжнісінькі перлини сучасного 
іидоєвропейства. Це, зокрема, наочно показав дослідник 
"Слова о полку Ігореві" С.Пушик, розшифрувавши за 
галицькими говорами чимало не зрозумілих нинішнім
читачам лексем.
Пропонуємо вашій увазі лише деякі українсько-санскритські 
паралелі як ілюстрацію до ідеї польського і російського 
сходознавця. Вони такі промовисті, що навіть читачі, далекі 
від філології , зможуть зробити власні висновки.
Матеріали підготовлені на основі студій М.Максимовича, 
М.Драгоманова, М.Красуського, А.Кримського, А.Бархударова, 
В.Іванова, Т.Єлізаренкової, Л.Лелекова, Л.Силенка,
О.Широкова та інших знавців східних народів, мов, культур.

Укр.______________ Санскр.______Прим.

ар і єць

багато 
/багатеро/ 
берімо 
був
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ар "я

багута, 
багутеро 
бгарама 
бгу

див. оратай

лит.buvo



бувати
/я/ бува/м/ю

бгавати 
абгувам

будити 
бути 
буття

буд 
бгу 
бгут

лит. buti

вар, варити вар/і/
вгоджати гаджати
вертіти вартіта англ, revert
видатність видатга
видіти видіта
виліпити виліпта
випивати пибати
витягнути тан
відати від
відбуватися бгавате
відомий відіта
вітання віта звідси лат. vita
вітер вата пол. wiatr

гатити гаті І.БІлик: 
Атіла-Гатило

г/о/л/о/асити гласати
гнути гну
год/ина/ гаті
годі гаута
громада грама
грива грива

дав дадав
Дана/пр/ Дана
дати дата
два два, дві
дванадцять двадаса
двері двара, дур англ, door
двісті два сата
двічі ДВІС
двовидий дві-видга
дев'ятий авант
дерево дарава
десять даса
десятий дасати
Див Див
дивовижний див'я
Діра дара

жити /жив/ ДЖИВ
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жінка 
жонатий

знати

кара 
карб 
кіл 
корінь/хрін/ 
кот/о/ра 
кошовий 
кружитися 
кручу 
кут

лат/к/а 
любити

Мара 
мат/ір/и

мерти 
міра 
мла
мур

не/я/ня 
нічна 
новійший

пад/ати/ 
пан 
пасти 
пекти 
пити 
пісок 
плавання 
плавати 
повітря 
потужний 
приятель 
п'ять 
п’ятнадцять

джані 
джанітар 

джанати 

кара 
карб 
кіл 
кр ін 
кутра,катара 
кшатрій 
крідж 
крунчами 
кута

лата 
любг’яти

Мара 
мат ар

мріти 
міра 
мла 
мур 

нана 
ніча 
навджанс

пад 
пан 
пас 
паката 
пити, пибати 
піс 
плавана 
плавита 
пава 
потджати 
прията 
панча 
панчадаса

див. Трикута (гора)

лат. mater, нім. mu
ter, англ, mather

фр. mur

(ДАЛІ БУДЕ)
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Степан НАЛИВАЙКО

ХТО ВОНИ, ДАЖБОГ 
І ЙОГО ВНУКИ

'Слові о полку Ігореві' кілька разів 
ужиті русичі, яких у жодній іншій 
давньоруській пам'ятці немає .

'Русичі великеє поле черленими щитами перегородили, 
шукаючи собі честі, а князю слави'; 'Тут пир завершили 
хоробрі русичі: сватів напоїли, а самі полягли за землю 
Руську,'- каже автор. 'З вами, русичі, хочу голову 
покласти', - звертається до воїв головний герой 
давньоруської пам'ятки сіверський князь Ігор.

Без роз'яснень видно, що йдеться тут про руських 
воїнів, про княжу дружину. Дослідники по-різному 
пояснюють слово русич . Проте найпоширеніше 
трактування зводиться до того, що це слово - епонім, 
тобто племінна назва, утворена від імені легендарного 
предка - Роса або ж Руса. Бо закінчення -ич найчастіше 
мають племена і роди, утворені від епонімів. Прикладів 
вистачає і на східнослов'янському грунті /в'ятичі від 
В’ятка , радимичі від Радим тощо/. Мовляв, у XII ст., 
коли створювалося 'Слово', подібні племінні назви 
сприймалися як родові імена : вони вживалися на 
означення нащадків сім'ї, роду чи племені, що сходили 
до одного предка. Бо ніщо не заважало авторові 'Слова' 
розглядати русів як нащадків легендарного Руса,
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відомого вже на початку X ст. Дослідник О.Соловйов, 
зокрема, каже: "... русичі, очевидно, сини Руса... В X 
столітті руси вважалися нащадками якогось Роса чи Руса, 
за одностайним свідченням арабського та візантійського 
авторів. Воїни XII ст. не могли бути названі русичами за 
ім'ям цього легендарного предка.'

Таке пояснення має право на існування, оскільки 
традиція пояснювати ту чи іншу племінну назву від 
легендарного предка властива не лише слов'янським 
народам, а й іншим, зокрема стародавнім індійцям. Ще в 
'Рігведі' - найдавнішій пам'ятці індійської культури, а 
пізніше й у 'Махабгараті' п'ять найголовніших, т. зв. 
ведійських, племен завдячують своїми назвами іменам 
легендарних предків - Яду, Турвашу, Ану, Друх'ю та 
Пуру. Принагідно зазначимо, що індійські сувіри /плем'я, 
яке в давнину мешкало на півдні України і має 
надзвичайно багато спільного зі слов'янськими сіверами/ 
також має свого легендарного предка - царя Сувіра.

Та чи не найзагадковішим щодо русичів є те, що і 
їх, і князів автор 'Слова* називає Дажбожими внуками. А 
оскільки русичі - це воїни, то виходить, що саме воїни - 
Дажбожі внуки. З чого можна припустити, що Дажбог - 
суто воїнське божество.

Але чому автор 'Слова' називає руських воїнів 
Дажбожими внуками? І чому русичі не сини, а саме внуки 
Дажбога? А коли так, то хто ж тоді доводиться синами 
Дажбогові?

Уже цитований О.Соловйов пояснює останні 
запитання так : оскільки русичі - сини Руса, то вони і є 
Дажбожими внуками. Тобто якщо русичі - Дажбожі внуки, 
то сином Дажбога мусить бути легендарний Рус, який і 
дав назву русичам - своїм нащадкам, синам.

Усе знов упирається в легендарного Руса. А чи 
немає іншого способу пролити світло на русичів і 
Дажбога? Чи немає якихось додаткових фактів з інших 
джерел про те, що вони мали свого, власного бога?

З'ясувалося, такі факти є. Насамперед у Геродота 
/V ст. до н.е./, у четвертій книзі його 'Історії'. Він 
повідомляє, що наймогутніші й найчисленніші із скіфів, 
т. зв. 'царські скіфи* /і лише вони/ поклонялися ще 
Тагимасадові. Означення 'наймогутніші*, безперечно, 
свідчить про те, що йдеться саме про воїнський стан, а 
'царські' й підтверджує це. Бо якщо виходити з 
індійського матеріалу, то царі мусили походити саме з 
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воїнської касти, т. зв. кшатріів /Л.Силенко вважає цей 
іменник родичем нашого кошового. - Ред./ . А коли так, 
то і Тагимасада, як і слов'янського Дажбога, слід 
сприймати за воїнське божество. Щоправда, сам Геродот 
про Тагимасада і його функції жодних даних не подає. 
Тільки зазначає /і це надзвичайно важливо для нас/ : 
скіфський Тагнмасад відповідає грецькому Посейдонові.

Але ж Посейдон , як відомо кожному, - морське 
божество. Аніякого очевидного стосунку до воїнів нібито 
не має. Виходить, треба знову шукати нові, промовистіші 
факти. Чи ж є вони взагалі?

Так факти виявлені, як не парадоксально, на 
далекій Шрі-Ланці. А коли точніше, то в хроніці XIII ст. 
'Історія Сігірі', яка ввібрала значно ранніші події, описані 
в індійських та цейлонських рукописах.

У цій хроніці мовиться, що в саків 
середньоазіатських скіфів - ватажок, правитель племені 
вважається втіленням бога Варуни.що саме ім'я Варуна з 
часом прибрало в них значення "правитель", 'цар', що через 
це і самих саків стали вважати нащадками Варуни.

З цього повідомлення напрошується кілька цікавих 
висновків. Якщо саки справді поклонялися Варуні, то йому 
мусили б поклонятися і їхні європейські родичі - 
причорноморські скіфи. Адже багато хто з античних 
авторів і сучасних учених не розрізняє саків і скіфів, 
вважаючи, що це один і той же народ, який жив колись на 
терені від Індії до Надчорномор'я. Саки і скіфи мають 
надзвичайно багато спільного у віруваннях, звичаях, 
міфології.

І друге. Якщо в середземноморських саків Варуна 
вважається втіленням земного царя, правителя, то таким 
же втіленням для причорноморських скіфів слід вважати 
Тагимасада. Адже Варуна, Тагимасад і Посейдон 
відповідники один одного. Геродот ототожнив 
Тагимасада з Посейдоном, а Варуна - теж морське 
божество. Таким чином, виходить, що Геродот не довільно 
порівняв Тагимасада з Посейдоном, а виходив із якоїсь 
давнішої традиції.

Так чи інакше, а дані ці знаходять підтвердження 
в зовсім інших, не залежних від грецьких, джерелах. На 
них можна цілком покладатися.

Отже, коли ми хочемо більше знати про функції 
скіфського Тагимасада і слов'янського Дажбога, яких у 
даному разі об'єднує зв'язок із 'царськими скіфами' й
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русичами, то ці функції ми мусимо шукати у функціях 
Варуни й Посейдона. Про них ми маємо численні, розлогі 
відомості. Очевидно, для Тагимасада і Дажбога 
підходитимуть насамперед функції, спільні Варуні й 
Посейдону.

Ми вже знаємо, що Варуна і Посейдон - морські 
боги, владики морів. Проте, виявляється, лише цим їхня 
подібність не вичерпується. Вони мають чимало інших 
спільних, іноді досить специфічних рис. Деякі з них 
варто навести, тим більше що вони можуть бути 
властивими скіфському Тагимасадові й слов'янському 
Дажбогові.

Варуна розділив Небо і Землю, змусив Сонце 
світити. Його волею сходять Місяць і зірки. Океан 
/попередник Посейдона у греків/ - притулок Сонця, 
Місяця, зірок. Вони з нього сходять і в нього заходять.

Варуна - покровитель і охоронець західної сторони 
світу. Еллінський Океан - на крайньому заході, він 
омиває межі життя і смерті.

Варуна асоціюється з богом смерті Ямою і 
пов'язаний з потойбічним світом. Посейдон теж був богом 
світу померлих, що яскраво засвідчує "Одісея" Гомера.

Варуна пов'язаний із пробиванням джерел. 
Посейдон своїм тризубом також пробиває джерела.

Варуна колись належав до світу асурів, пов'язаних 
насамперед із водною стихією і хаосом, який передував 
творенню світу. Океан уособлює хаос, у давніх уявленнях 
Океан і хаос - невіддільні.

Варуна володіє чарівною силою - майєю, знає всі 
таємниці світу. Він - першоджерело магії. Син Посейдона 
Протей знає майбутнє і вміє добре ворожити, має дар 
пророцтва.

Варуну легко розгнівити, особливо його сердять 
людські гріхи. Він грізний, але справедливий до тих, хто 
покаявся. Посейдон також легко впадає у гнів, він - бог 
гніву. Надто пихатого Посейдон жбурляє в море, зате 
того, хто розкаявся, рятує, простягнувши тризуб.

Варуна втілює темні, похмурі властивості всього, з 
чим пов'язується. Йому приносять у пожертву тварин 
чорної масті. Він асоціюється з нічним небом /'Варуна - 
це ніч', - мовиться в одному давньому тексті/. Світ 
Посейдона не любить світла, він понурий, імлистий. Океан 
у Гомера і Гесіода відзначається непроглядною пітьмою. 
Так і планета Нептун - символ мороку, містичної глибини.
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Варуна був колись уседержителем, царем над 
світами, богами й людьми. Він - верховний бог і творець, 
володар Всесвіту. Посейдон - найвище божество в 
легендарній Атлантиці, що засвідчує його тризуб - 
символ влади над трьома світами: небом, землею і 
потойбіччям. Посейдон сперечався з самим Зевсом, 
кажучи, що саме він старший на Олімпі і що саме йому 
належить верховенство серед богів. Він привселюдно, чи 
то пак привсебожно, називає Зевса узурпатором небесної 
влади.

Варуна - бог родючості, рослинності і дощу. Ріки - 
його сестри. Він звільняяє води, прокладає шлях потокам, 
стежить за течією рік. У Посейдоні, як і в його синові 
Протеї, втілений прадавній бог Нерей - батько нереїд у 
царстві Посейдона. Сам Нерей - володар вод, рік і течій. 
Посейдон - уособлення невичерпної породжувальної сили 
земних надр, водної стихії.

Варуна - охоронець космічного закону - ріти 
/слов’янський лад/, хоч раніше й був володарем 
хаотичного, невпорядкованого світу. А Посейдон, навпаки, 
- ворог усього впорядкованого, гармонійного, 
довершеного.

Ці далеко не всі факти незаперечно засвідчують 
спільність у прадавні часи функцій індійського Варуни і 
грецького Посейдона, а з ними латинського Нептуна й 
етруського Нетуна. З чого можна, виходячи з тотожності 
Варуни і Посейдона, виснувати, що слов'янський Дажбог і 
скіфський Тагимасад також мати функції, перераховані 
вище. Таким чином, бачимо, що Варуна - один із 
найдавніших богів ведійських аріїв. Це ще 
індоєвропейське божество, наділене надзвичайною 
широтою функцій і величезною могуттю, як і його 
грецький побратим Посейдон. Він - опора Неба й Землі, 
наглядач за праведністю й чеснотливістю людей. Він 
змальовується з петлею в руці, якою ловить грішників, а 
тоді карає, найчастіше водянкою, що зайвий раз 
підтверджує його зв'язок із водною стихією.

Проте Варуна має ще одну надзвичайно важливу 
функцію. Він втілює собою племінного ватажка, вождя, 
царя, особливо магічний аспект діяльності, втілює владу 
й владарювання. Він божественний суддя - всевідаючий і 
всевидющий. Ось що пише про цю особливість 
відомий фахівець із порівняльної міфології 
Ж.Дюмезіль:
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'Мітру й Варуну ... часто називають 'царями'... 
Проте з них обох більшою мірою ’царем* є Варуна; на рівні 
ритуалу не Мітра.., а Варуна - покровитель і модель царя 
в церемонії посвячення - раджасуї, де багато сцен, як це 
засвідчують коментарі, відтворюють те, що здійснив або 
зазнав Варуна "під час свого посвячення*... Варуна 
ототожнений із кшатрою ... - поняттям, яке водночас є 
основою другої, військової функції, реалізованої в класі 
кшатріїв. І коли йдеться про царя /він звичайно сам 
походить із класу кшатріїв/, владою в її профанованих 
аспектах, що базуються на силі... Варуна - володар 
кшатри, уподібнюючись цареві над людьми, править на 
мирній території... У цій функції Мітра виявляє цареві ту 
послугу, яку земний цар одержує від свого верховного 
жерця... Варуна, природно, звернений до всього, 
пов'язаного з війною: "Ти, о Варуно, ти цар над усіма 
/істотами/, глава /народів/, тобі добре на бойовій 
колісниці', - звертається до нього поет.*

Гадаємо, характеристику Варуні в цьому уривку 
дано цілком вичерпну. Нагадаємо лише, що саме Варуна й 
Мітра - ці два індоєвропейські божества - складають 
слов'янське ім'я Володимир , надзвичайно популярне в 
давньоруські часи /його лише в династії Рюриковичів 
мали 18 князів/.

Пто ж такі ці індійські кшатрії, чиїм божеством є 
Варуна?

Кшатрії - воїни, друга за значимістю після 
жерців-брахманІв каста в давньоіндійській суспільній 
ієрархії, хоч буддійська та джайнська література 
відводить їм чільне місце. Зокрема, Будді приписуються 
слова: *1 скільки кшатрійська варна /тобто воїнський 
стан,- С.Н./ тепер вища, то я буду знову народжуватися 
представником цієї варни'.

У "Рігведі" кшатріям, тобто воїнам, приписується 
походження від міфічної першолюдини Пуруші. У 
стародавніх книгах священного знання - Ведах /пор. 
українське відати - знати/ мовиться, що Всесвіт виник 
із тіла Пуруші, якого боги принесли в жертву на початку 
світу. Боги розтяли його на частини, і з уст його виникли 
брахмани /жерці/, з рук - кшатрії /воїни/, зі стегон - 
вайш'ї / землероби, ремісники й торговці/, а зі стіп - 
шудри, залежні від перших трьох станів.

Глава держави, як правило, був кшатрієм. Вищі 
урядові посади в центрі й на місцях займали теж 
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кшатрії. Царські роди, військову знать складали кшатрії. 
їм нерідко належали чималі земельні наділи, саме вони 
володіли фактичною владою в суспільстві. За свідченням 
Мегасфена, грецького посла при дворі індійського 
імператора Чандрагупти /ІУ ст. до н. е./ представники 
військового стану, 'якщо потрібно воювати, вони воюють, 
коли ж укладено мир, саме вони провадять веселе життя.' 
З кшатріями асоціюється червоний колір /пор. 'черлені 
щити' русичів/, оскільки індоєвропейські народи 
споконвіку ототожнювали червоний колір з енергією і 
рішучістю. В індійських джерелах підкреслюється, що 
червоний колір - це раджас , тобто ярість, снага, 
пристрасть. Звідси, очевидно, й раджа - цар, правитель.

Саме слово кшатрій тлумачиться як наділений 
могутйістю^. хоч існує й дуже давнє тлумачення, що 
кшатрій - це власник полів, а не лише титул /пор. етнонім 
поляни , що його деякі дослідники виводять від слова 
поле, а також те, що цей етнонім був згодом замінений 
етнонімом русь /.

З витягів про давньоіндійських кшатріїв випливає 
ряд цікавих паралелей. Із кшатріями пов'язується Будда, 
який сам походить із шак'їв : у цьому етнонімі легко 
відчувається зв'язок із саками, які по-індійськи 
називалися шаки . Тобто сам Будда походив із саків. 
Загадкові будини, чию столицю дехто ототожнює з 
Києвом, можуть пов'язуватися саме з Буддою. Про це , хоч 
і несміливо, вже кажуть деякі дослідники. Таке 
припущення тим імовірніше, що Будда пов'язує свої 
переродження саме зі станом воїнів.

Характерно , що сліди всіх чотирьох 
давньоіндійських каст і досі помітні на Україні. 
Український фольклор зберіг пам'ять про 
жерців-брахманів як у фразеологізмах {рахманна земля; 
рахманний кінь; пестимося, як рахмани; на Юра-Івана, на 
рахманський Великдень), так і писемних пам'ятках, 
зокрема у 'Велесовій книзі', де згадується про те, що 
'військо брахман заступає обжитий наш степ'.

Вайш'ї проглядають у слов'янському весь ( село; 
санскритськё віш - сільська громада, яка , до речі, має 
свій індійський відповідник - грама , тобто сільська 
община). Четверта верства, шудри , відбиласяв таких 
досить поширених українських прізвищах, як Шудра, 
Шудря /один із носіїв його, М.Шудря, якраз і зробив 
поетичний переклад 'Велесової книги' /,
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Зв'язок же із кшатріями, другої після брахманів 
верстви, найпомітніший і досі. Насамперед він 
простежується у причорноморських скіфів, усі три 
родоначальники яких - Ліпоксай, Арпоксай і Колаксай - 
мають у своїх іменах компонент -ксай , похідний від 
поняття кшатра /правитель, цар/. Більше того, сам 
слов'янський термін цар походить від цього поняття, що 
відбилося в таких українських прізвищах, як Цар, Царук, 
Царик, Царенко, Сай, Сайко, Саєнко...

Таким чином, бачимо, що індійські кшатрії, 
царські скіфи і слов'янські русичі виявлять надзвичайно 
багато спільного. Всі вони мають свої 'воїнські' божества - 
відповідно Варуну, Тагимасада і Дажбога. Всі вони 
пов'язані з царською /княжою/ владою і станом воїнів. І 
індійські, і скіфські, і слов'янські правителі асоціювалися 
зі своїми богамй під час вінчання на царство, що, 
безперечно, свідчить про однакові уявлення щодо царя та 
верховної влади в індійців, скіфів і слов'ян. Слід 
відзначити й те, що колір кшатріїв /червоний/ водночас є 
кольором жалоби /пор. українські фольклорні факти, коли 
загиблого козака - професійного воїна - вкривають 
червоною китайкою/.

(Екіфів більшість учених ає іраномовним 
народом. Тож цікаво з'ясувати чи знають давні іранці 
Варуну або інше божество з идібними функціями щодо 
царської влади і воїнського стану.

І тут, за спостереженнями Ж.Дюмезіля, привертає 
увагу функціональна близькість індійського Варуни 
іранському Ахурамазді. Цей здогад підкріплюється тим, 
що в найдавніших індійських пам'ятках Варуну 
називають Асура. Асура ж тотожне іранському Ахура , 
що його ми вже зустрічали в імені Ахурамазда . Ім'я це в 
різних мовах має свої різновиди: пехлевійське Ормазд , 
хорезмійське і памірське Ремузд . монгольське 
Хормуста , грецьке Оромаздес тощо. Воно дослівно 
перекладається Ахура Мудрий, де мудрість - 
категорія, пов'язана з божественною субстанцією 
/пригадаймо, князь Ярослав мав епітет Мудрий/.

Як засвідчують факти, Варуна й Ахурамазда свого 
часу здійснили однаковий перехід. Та метаморфоза 
змінила їхній статус. Варуна, що доти був асу ром / асури 
- старші брати богів і водносчас їхні постійні суперники, 
втілення первозданного хаосу/ й належав до демонів, 
символізуючи невпорядкований світ, перейшов у ранг 
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богів і став божнественним, т. зв. девівським асуром. А 
іранські ахури, навпаки, стали богами.

А оскільки Варуна причетний до первозданних вод 
і разом із Мітрою - божеством Сонця і Мирного Договору - 
є посередником між нижнім та верхнім світами /людей і 
небожителів/, то таку ж саму еволюцію можна 
припустити й для Ахурамазди. Бо серед функцій 
іранського божества значиться зв'язок із творенням землі 
та вод, з денним та нічним небом, із здоров'ям і 
недугами, з добром і злом , тобто ті функції, які 
притаманні індійському Варуні та грецькому 
Посейдонові.

Проте в даному випадку найважливішим для нас є 
те, що Ахурамазда невіддільний від царської влади. На 
знаменитій Бехістунській скелі, величній пам'ятці 
перського царя Дарія, що так невдало намагався 
підкорити причорноморських скіфів, є і зображення 
Ахурамазди : він простягає ліву руку з кільцем, 
уособленням влади, до Дарія, символічно вручаючи йому 
царський престол. А піднятою правою рукою благословляє 
його. Сам же Дарій, якого зображено в натуральний зріст, 
у царській короні на голові, лівою рукою тримає лук 
/символ воїнського стану/, праву ж звів у благоговійному 
порухові до Ахурамазди.

Той же Дарій залишив по собі чимало й написів, де 
показує себе ворогом брехні й захисником справедливості, 
взірцевим правителем і земним втіленням Ахурамазди. І 
чи не щоразу підкреслює : він - законний цар, він не 
захопив її силоміць. І головним доказом на користь такого 
твердження виставляє бажання самого Ахурамазди, який 
нібито йому 'приніс царство' : таке було бажання 
Ахурамазди, він вибрав на всій землі мене /як єдиного/ 
мужчину /і/ зробив царем усієї землі.'

Наведені факти засвідчують: як індійські та 
сацькі царі вважали себе втіленням Варуни, так і іранські 
царі вважали себе втіленням Ахурамазди. Тобто і Варуна, 
й Ахурамазда мали однакові функції щодо царської 
влади. Спільність їхня підкріплюється і тим, що в певний 
період Варуна називався Асура, а іранське божество - 
Ахура. Тобто обидва ці божества колись були й 
етимологічно тотожними, а не тільки семантично.

Проте, як бачимо, ні індійський Варуна, ні 
іранський Ахурамазда, ні грецький Посейдон не 
виявляють фонетичної близькості зі скіфським
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Тагимасадом. От хіба Ахурамазда дещо '.перегукується з 
Тагимасадом - у них схожі компоненти мазда і масад . 
Якщо нам добре відомо, що ім'я АхурамаЬда складається 
з двох частин /Ахура + мазда/, то можна припустити, що 
два компоненти має й ім'я Тагимасад /ТаЬи + масад/. Що 
це справді так, підтверджує ще одне скіфське ім'я - 
Октамасад . Його знову таки наводить нам Геродот. 
Причому надзвичайно показово: ім'я Октамасад мав 
представник саме царського дому, що підкреслює 
невипадковість імен із компонентом масад у скіфів, 
надто в божественній і царській сферах. Водночас це 
свідчить про важливість цього компонента у творенні 
імен і, можливо, в уявленнях скіфів.

Щодо першого компонента в імені Октамасад, то в 
ньому легко розпізнати грецьке слово зі значенням вісім 
/авестійське і санскритське ашта зіє окто/ . Це не 
мусить дивувати, оскільки число 8 надзвичайно 
популярне в міфологічних та космологічних уявленнях 
багатьох народів і входить в імена /Октавіан/, назви 
місяців / фр. octobre /, терміни / октет, октава /. Щодо 
октави, то Платон наводить цікавий міф. Хтось на ім'я Ер 
побував на тому світі, а коли повернувся, то став 
розповідати, що бачив там веретено Ананки - богині 
невідворотності в греків. Вісь того веретена - вісь 
Усесвіту, що його утворюють вісім напівсфер, укладених 
одна в одну. Кожна напівсфера має свій колір і своє 
числове значення - співвідношення цих чисел і творить 
гармонію світу. На кожній напівсфері сидить сирена, яка 
видає звуки певної висоти. Поєднання цих восьми звуків і 
дає музичну октаву. Якщо вдатися до індійського 
матеріалу, то він дає безліч фактів, пов'язаних із числом 
8 . Вісім частин тіла, вісім наук, вісім благородних 
металів, вісім душевних настроїв /основа 
давньоіндійського театру/, вісім уславлених гір, вісім 
богинь-захисниць, вісім утілень Шіви, вісім ступенів 
йоги, вісім розділів медицини, вісім книг знаменитої 
граматики Паніні, вісім правил буддійського ченця, вісім 
священних атрибутів для коронації, вісім чаш при 
жертовному обряді богові Агні.

Але найбільше причетні до розмови про 
Октамасада, гадаємо, факти деяких міфологій, пов'язані з 
вісьмома богами. Єгипетська міфологія має вісім 
першопочаткових богів, з яких виник Усесвіт. Китайська 
лаоська міфологія знає надзвичайно популярних героїв, т. 
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зв. вісьмох безсмертних . Індійська міфологія налічує 
вісім божеств - хранителів сторін світу, де Індра - 
охоронець сходу, Варуна - заходу, Кубера - півночі, Яма - 
півдня. Сома - північного сходу, Агні - південного 
заходу, Ваю - північного заходу. [ 0

КАРБ
Кімерійці, скіфи, люди, що не мають імені 

для нас... І серед них древніші всіляких скіфів 
ті таємничі трипільці, котрі обпалювали тут 

горщики на своїх "майданчиках", перш ніж 
спуститися на Балкани, щоб будувати на 

узбережжі Архіпелагу Егейську культуру. Вже 
вільно думати, що Київські гори були 

батьківщиною майбутніх еллінів. З цих холмів, з 
черепками в руках, мабуть легше, ніж де б то не 
було, оглянути найдавнішу історію Європи. Як і 

в Римі, відчуваєш тут святість грунту, але 
наскільки глибше вводять тут спогади в сиву 

древність.

Г.ФЕДОТОВ, 
російський історик і філософ.
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Зважаючи на те, що Тагимасад і Октамасад 
дотичні відповідно до божественної і царської сфер, є 
підстави припустити, що ім’я Октамасад пов’язується 
якраз із вісьмома богами. А їх, як виявляється, у скіфів 
саме вісім: Табіті, Папай, Апі, Гойтосир, Аргимпаса, 
Геракл, Арес і Тагимасад. А коли так, то ім’я Октамасад 
мусить значити щось на зразок Восьмибожний, Той, що 
шанує вісім богів. Це підтверджується уявленнями, що 
земний устрій має взірець устрій небесний. Цар - 
втілення бога на землі, він і тільки він поєднує через 
пожертву світ людей і світ богів, Землю і Небо. ! якщо на 
небесному рівні хранителями світу виступають боги, то 
на рівні земному цю функцію виконують царі, бо саме 
вони відповідають за добробут громади, якою керують. І 
як цар богів Індра вважався охоронцем восьми сторін 
неба, так і цар вважався охоронцем восьми сторін землі. 
Так що тлумачення імені скіфського царя Октамасада як 
Восьмибожний видається цілком умотивованим. У 
такому разі виходить, що компонент масад у іменах 
скіфського божества і скіфського царя мусить значити 
божество . Але ж ми раніше перекладали компонент 
мазда в імені Ахурамазда як мудрий І Щось ніби не 
в’яжеться.

Ми вже казали, що така категорія як мудрість - 
це божественна субстанція. І в багатьох випадках слова 
мудрість, божество - тотожні. Що підтверджується і на 
прикладі з компонентом масад. У согдійській мові слово 
масат , мазад тлумачиться саме як божество. А 
авестійський вираз ахурахе маздах мовознавці 
розшифровують як ахурівське божество. І в памірському 
ремузд /сонце/ музд виводиться від авестійського 
маздах / божество/.

Таким чином, значення компонента масад в обох 
скіфських іменах ми розшифрували, як розшифрували і 
перший компонент імені Октамасад. Але що ж значить 
компонент Таг /якщо припустити, що я - 
з’єднувальний звук на стикові двох слів, т. зв. правило 
сандгі/? Якщо зіставити імена Таг + масад і Даж + 
бог, то побачимо, що другі компоненти в них несуть 
однакове значення - бог, божество . Перші ж компоненти 
виявляють фонетичну подібність, особливо якщо зважити, 
що іномовне д грецька часто передає через т. Звук же 
г на слов’янському грунті має властивість переходити в 
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ж / ріг - ріжок, стіг - стіжок/. Але ні значнення Даж , 
ні значення Таг ми достеменно не знаємо. Можемо лише 
здогадуватися, що він має значити щось таке, як 
компонент Ахура в імені Ахурамазда, оскільки вже ці 
божества функціонально подібні.

І тут заслуговує на увагу те, що етруська 
міфологія знає персонаж Таг, який володів мудрістю 
провидця й мистецтвом ворожіння, що властиве 
Посейдонові та Варуні. Таг передбачив етрускам 
майбутнє, навчив їх усього, що вмів сам. А ще цікавіше 
те, що у Фессалії, колись заселеній пеласгами, словом таг 
означався правитель. Тобто і Таг мав, власне, ті ж 
функції, що й індійський Варуна: він уособлював 
мудрість і був божеством воїнським.

Як вважають дослідники, греки не знали божества 
з подібним іменем. Але в егейсько-анатолійському 
регіоні та в Передній Азії, де теж свого часу побували 
причорноморські скіфи й кімерійці, існували фонетично 
схожі імена. Ще в Ш тис. до н.е. тут поклонялися богові 
підземного царства Дагону. Йому поклонялися й 
філістимляни - видимо, переселенці. А схожість імені 
Таг і Дагон, схожість їхніх функцій дали підстави 
припустити ідентичність обох.

Отже, в деяких важливих аспектах виявляється 
подібність функцій Варуни, Посейдона й Ахурамазди, що 
теж володіли магічними заннями, були всевідаючими й 
мудрими, знали колишні й майбутні таємниці світу і 
пов'язувалися з потойбічним світом. А коли так, то такі 
ж функції мусили мати скіфський Тагимасад і 
слов'янський Дажбог. Це тим певніше, що божества 
пов'язувалися з владою і воїнським станом, уособлювали 
племінних ватажків.

Такі міркування підтверджують і слов'янські 
факти. У південних слов'ян зафіксовано божество Дабог, 
яке не без підстав зіставляють із божеством західних 
слов'ян Дачбогом і з шанованою сербами горою Дажбог. 
Схожість імен усіх цих божеств зі східнослов'янським 
божеством очевидна, проте найважливіше те, що в 
уявленнях південних слов'ян Дабог утілював якраз образ 
земного царя.

Таким чином, бачимо, що Дажбог та його 
фонетичні різновиди властиві всьому слов'янському 
світові. І, очевидно, він споріднений із етруським Тагом 
і малоазійським Дагоном, тим більше що і Таг, і Дагон 
мали однакову функцію - уособлювали земного царя.



Не можна обминути й кельтських фактів. Одним 
із богів т. зв. 'племен богині Дану' був Дагда. Це 
божество ввібрало в себе найтиповіші уявлення кельтів 
про всемогутнє божество потойбічного світу, ірландський 
Дагда раніше був морським божеством, як Варуна й 
Посейдон, а згодом став смертним, сповненим 
виняткової мудрості, через що й почав іменуватися Пуйл 
/Мудрість; пор. слова Нестора, що поляни 'мудрі й 
смишлені'/.

Коли вже зайшлося про мудрість, то хотілося б 
сказати щодо неї кілька слів. Категорія ця надзвичайно 
популярна у слов'ян, як і в стародавніх індійців. Про те 
свідчить епітети й київського князя Ярослава, і його 
галицького тезка - Осмомисл /імена Октамасад і 
Осмомисл вважаю тотожними і семантично, й 
етимологічно/, означення полян. 1 Софійський собор, 
збудований за Ярослава Мудрого, має прямий стосунок до 
цього, бо ж назва йогш походить від грецького слова зі 
значеннням мудрість . Та й ім'я київського князя Діра, 
який похований неподалік від місця, де пізніше було 
зведено Софію, значить, очевидно, Мудрий : санскритське 
дгір яраз і є розумний, мудрий . Показово, що епітет 
Дгір мав легендарний мудрець і наставник самих богів 
Брихаспаті. Він - втілення вищого знання, вищої 
мудрості. Разом з іншим мудрецем Шукрою вважається 
основоположником науки про управління державою. А 
управляти державою - прямий обов'язок царів. Тож 
невіддільною їхньою рисою мала бути мудрість, надто 
державна.

Принагідно зазначимо, що зять мудреця Шукри 
став родоначальником ядавів, які в давньоруських 
літописах виступають під назвою ятвяги.

І взагалі, мудрість посідала виняткове місце в 
якісній характеристиці богів, царів та героїв, особливо в 
уявленнях стародавніх індійців. Вони знають три 
категорії мудреців - божественні мудреці, 
мудреці-брахмани і мудреці-кшатрії, тобто 
мудреці-правителі, які виступають під спільним 
означенням ріші . Показово й те, що Брихаспаті колись 
вважався однією з іпостасей Варуни.

Залучення до нашої розмови кельтських фактів 
тим правомірніше, що й індійці, і кельти, і слов'яни 
знають богиню Дану /у слов'ян Дана/. Слов'янська Дана 
пов'язана з водою. А в індійській міфології Дану теж 
пов'язується з водною стихією. Вона асурка, як і Варуна
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був асуром, перш ніж досяг божественного статусу. Вона 
родоначальниця асурів / отже, і Варуни/, які доводилися 
богам старшими братами. І саме в асурів був верховним 
жерцем Шукра. Сама Дану - донька ведійського божества 
Дакші й мати асура Врітри, битва якого з Індрою складає 
космогонічну основу "Рігведи*. Саме внаслідок цієї битви 
Індра вивільнив води, що їх доти стримував Врітра. 
Причому дехто з дослідників вважає, що чимало 
індійських міфів було створено саме на берегах Дніпра, 
насамперед міф про битву Індри з Врітрою, якого 
пов'язують із Дніпровими порогами. Врітра означає 
Загата, Перешкода. Тож міф про перемогу царя богів над 
сином асурки Дану, яка уособлює косний, хаотичний, 
невпорядкований світ, може мати цілком просте 
пояснення. То міг бути спочатку місцевий міф , що 
тлумачив походження Дніпрових порогів - колись 
надзвичайно широко відомих. З часом міф міг прибрати 
ширшого міфологічного змісту - дарування води 
посушливому краєві, позбуття від льодоставу, перемоги 
над злими силами, воскресіння природи тощо. Цілком 
імовірно, що такий міф виник на Дніпрі і біля його 
порогів. Саме в цьому ареалі дослідники воліють шукати 
огнище індоєвропейців. Недарма в Північному 
Причорномор'ї стільки річок перегукується назвами з 
індійською і кельтською Дану, слов'янською Даною: Дон, 
Донець, Дністер, Дунай, Дніпро. Не випадково в 
доскіфських курганах півдня України археологи 
знаходять виняткову відповідність світоглядним 
уявленням 'Рігведи', а на срібній вазі Чортомлика бачимо 
сцени індійського царського образу ашвамегди - 
жертвоприносини коня, детально описаного в 
давньоіндійських писемних міфах і джерелах.

Як свідчать індійські матеріали, Варуна свого 
часу, особливо коли вважався царем асурів, був 
функціонально близьким Врітрі. Не випадково на початку 
Нового року Варуна стає супротивником Індри, 
протистоїть йому, тобто знову стає асуром - втіленням 
застиглої субстанції, ототожнюючи й замінюючи собою 
Врітру. Істотно, що боротьба Варуни й Індри, тобто 
асурів і девів /богів/, розглядається як запорука 
рівноваги між силами хаосу і космосу. Без цього 
неможлива світова гармонія.

Виходячи з усіх цих фактів, логічно вважати, що 
матір'ю божества воїнів і державної влади Дажбога є 
Дана.
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Тут варто згадати балтійського Вельняса, який, 
вважають учені, дав-назву Вільнюсу. У балтійській 
міфології Велняс також пов'язується з хаосом, болотом і 
водночас мудрістю. Науковці одностайні в тому, що 
Велняс восходить до найдавніших уявлень про божество 
підземного світу. І в цьому він перегукується з тими 
всіма божествами, про яких ми вже говорили. Крім того, 
Велняс пов’язується з владою.

Що ж значить компонент Таг в імені скіфського і 
Даж - слов'янського богів?

Деякі вчені трактують Дажбог як Поганий Бог, 
маючи на увазі, що він асоціюється з мокрою, дощовою 
погодою - поганою погодою. Інші пояснюють його як 
Даючий Бог, тобто бог, який приносить добробут, 
заможність. Окремі вбачають риси Дажбога в 
хатто-хурритськомку богові Тешуба. Він вважався богом 
бурі і грому , водної стихії і війни. Це може мати під 
собою грунт. В.Щербаков вважає, що глава і вчитель 
Шамбали Джапо - це Дажбо чи Дажбог ванів із 
Ванського царства, які колись пішли на схід сонця. 
О.Потебня схильний був до того, що в імені Дажбог 
перший компонент походить від слова даг , яке могло 
значити день , світло , вогонь . Санскритський корінь 
дах в саме і значить горіти , палати . За таке 
тлумачення ратують індійські факти.

У ’Рігведі’ Варуна готує широку стежку для 
Сонця, причому Сонце - око цього божества. Варуна 
освітлює небо й землю, укріплює сонце, піднімає його на 
небо, вимірює землю сонцем. Памірське Ремузд якраз і 
значить Сонце. Воно похідне від слова Ахурамазда. 
Мазда - мудрий, божество. Ре дивовижно нагадує 
єгипетського бога сонця Ра .

Проте якщо виходити з того, що скіфське ім'я 
Тагимасад має написання і Тамимасад , можливе й інше 
тлумачення. Оскільки і Варуна, і Посейдон, і Велняс, і 
Дагда пов'язуються з первісними водами, хаосом, а хаос, 
як правило, асоціюється з темрявою, пітьмою, мороком, 
то не буде дивним, коли Тагимасад значитиме Темнобог , 
Чорнобог. Його знає слов'янська міфологія разом із 
Білобогом . Не виключено, що компонент Там містить у 
собі значення темний /санскритська тама , тамао - 
морок , пітьма /. Таке тлумачення цілком відповідає 
поняттю хаосу як темної, косної субстанції, над якою 
колись владарював індійський Варуна, грецький 
Посейдон, скіфський Тагимасад, слов'янський Дажбог.
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Проте навіть у такому тлумаченні нічого не змінюється. 
Воно грає на руку Варуні, Посейдонові, бо ще в "Рігведі" 
Варуна протиставляється Мітрі як темний - світлому. 
Місяць - Сонцю, ніч - дню. І якщо Мітра - бог сонця і 
мирного договору - втілює добрі, світлі властивості 
влади, то Варуна - грізні й похмурі, караючі її аспекти.

Можливе ще одне пояснення імені Дажбог, якщо 
виходити зі значення Варуни. Як відомо, Варуна - 
божество космічних і земних вод. Саме ж ім'я Варуна 
містить у собі компонент вар , який у санскриті означає 
вода . Варуна - володар небесних вод, дощів, які 
уособлюють чоловічу силу і без яких не може 
запліднитися земля. Іншими словами, варуна - це і 
небесний бик, який запліднює корову - землю. Ось 
чому вар , окрім значення вода , має у санскриті ще й 
значення жених , коханець , чоловік . Так само 
санскритське варта значить дощ, злива, а вріша - 
самець , бик . Обоє слів походять з одного кореня вар / 
врі . До речі, найдавніші уявлення про Посейдона також 
пов'язані з родючістю землі, через що ім'я Посейдон 
дехто тлумачить як Чоловік Землі. З іншого боку, 
Посейдон пов'язаний із індоєвропейським зооморфним 
демоном родючості, що виступає в подобі бика. Саме 
Посейдон послав на Кріт з моря прекрасного бика - свою 
іпостась. Він разом із Пасифаєю, донькою Геліоса - Сонця 
і дружиною крітського царя Міноса, спородив Мінотавра 
-чудовисько з головою бика, що його Мінос помістив у 
свій знаменитий лабіринт. І Атлантиду, де Посейдон 
був верховним божеством , покарав за безчестя Зевс - 
сам уособлення бика. Він відтіснив з Олімпу Посейдона, 
за що той не раз дорікав громовежцеві, називав того 
узурпатором

Виходячи з цих фактів, можна ім'я Дажбога 
пов'язувати зі словом дощ , тим більше що існує ще одна 
форма цього імені - Даждьбог. Таке тлумачення цілком відіювідає 
функціям Варуни й Посейдона тобто Дажбог означає Дощ-бог , 
Дощовий Бог. Це цілком відповідає первісним уявленням, 
згідно з якими вода є всім - і життям, і багатством, і 
силою, і владою.

Отже, русичі - 'Дажбожі внуки' тому, що Дажбог 
- божество воїнського стану, покровитель і захисник його. 
Дажбог - уособлення князівської влади і самого 
князя.Таке розуміння сходить до сивої індоєвропейської 
давнини, має паралелі в багатьох міфологіях. 
Слов'янський Дажбог - це скіфський Тагимасад -
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етруський Таг - грецький Посейдон - індійський Варуна - 
іранський Ахурамазда.

Київ.

УПАВ ДОЩ 0 З
Упав дощ, і 
знову небо знаходиться 
дещо вище землі і 
праворуч неї, квадрат 
трави між ними, і 
ліворуч їх обох, збурений 
потік, як сміття, 
порозкиданий за всім, і 
квіти ржавіють, погнуті і 
порожні, як бляшанки консерв.

Можна закрити очі, можна 
ніколи їх не відкривати, та 
дощ не падатиме вже ніколи, 
три алюмінієві стовпи вічно 
єднатимуть небо з землею.

Вода 'ТГОЧІ®
Опускає посуд, що 
позаду та повище 
неї, нахилений 
кінцем уйиз і 
піднесений над 
ліній, тонких і 
волосся, побільшує 
лінію обрію, що 
проходить за нею.

відкритим

грунтом, повна 
довгих,
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Борис ЯЦЕНКО

IP Е Т IP © ОТ Е К Т1 IB П

країна була 
відома у 

світі як Русь 
до середини 
XV ст., а деякі

регіони - до XIX /Галичина/ 
і XX ст.

/Закарпаття/. С.Величко у 
чудовій праці "Сказаніє о 
войні козацкой з поляками* 
викладає Універсал
Б.Хмельницького, його Звер
нення до народу, написане 
1648 р. Воно кликало до бо
ротьби проти загарбників, 
які "повстали напрасно і 
безсовісно на Русов , албо 
Савр оматов , власную з 
древности природную бра
тію свою*, 'братію нашу Рок- 
солянов в невольничає... 
ярмо запрягши, от віри 
отческія, православния 
душеспасителния к греко- 

руския отринули*, 
'подчинили істинниє із 
древних віков землі і 
провінції наші Сарматскія 
Козакорускія ..." Отже, 
усвідомлення кревної спо
рідненості з сармата
ми-роксоланами жила в 
руському-українському на
роді ще в XVII ст.

В історичній літе
ратурі поширена думка, що 
згодом, коли назва Русь бу
ла монополізована сильним 
Московським царством 
/XVIII ст./, Наддніпрянщина 
як окремішність прийняла 
назву Україна. Для утвер
дження тези "Україна - 
окраїна* використовується 
згадка Київського літопису 
/список XV ст/ у повідом
ленні про смерть переяслав
ського князя Володимира 
Глібовича 1187 р., за яким 

Україна много постена*. 
Йдеться, мовляв, про 
окраїнне Переяславське 
князівство. Однак цю думку 
спростовує сам контекст 
літопису. Дещо вище мо
виться про те, як сумували 
за Володимиром переяс- 
лавці, а потім сказано і про 
скорботу України. Щоправда, 
ця згадка мало що 
роз'яснює. Адже вона може 
відноситися не до XII, а до 
XV ст. Інші пояснення слова 
"Україна* також грунтують
ся на зближенні його зі 
співзвучними словами. Так, 
відомий у минулому укра
їнський учений С.Шелухин
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вважав, що це "територія, 
вкраяна мечем". Але 
зіставлення Україна 
окраїна лишається домі
нуючим і наглухо блокує 
дослідження проблеми.

Ця схема цілком 
відповідає імперському 
мислбнню, відводячи Укра
їні роль окраїни Росії, тобто 
роль Малої Росії. Так 
розчиняють в імперії ве
ликий державний народ, 
який і заснував сучасну 
Росію, дав їй свій генофонд, 
назву, культуру, освіту, 
релігію, мову.

За уважнішого вив
чення джерел українська на
ука могла б давно вийти на 
вищий рівень. Ще 1837 р. 
М.Надєждін писав: "венеди, 
наші предки, розлились із 
Карпата у всіх напрямках у 
Європі, головним чином на 
північний захід. Північний 
схід зайнятий був уже 
чуддю, а південь весь - 
аланами-скіфами. Тож три 
України, що зберегли досі 
свої назви, - Дніпровська 
/земля українських коза
ків/, Дунайська/земля 
давніх карнів, нинішній 
Австрійський Крайн/ і 
Ельбська /земля старо
винних укрів - нинішній 
Пруський Уккермарк/ - 
іо ^нні вважатися здавна 
ві чними краями 
чистого венедо - слов'
янського світу,щ о 
являє собою один із 

трьох первинних шарів 
європейського народона
селення".

М.Надєждін писав 
про три України як про три 
окраїни слов'янського роз
селення. Згодом до тлу
мачення назви звернувся 
А.Кримський, який, однак, 
нічого не зміг додати до 
усталеної традиції.

Не менш хибним є й 
уявлення, що наша земля 
вимушена була назватись 
Україною, коли Московське 
царство забрало в неї 
споконвічну назву Русь.

Передусім необхідно 
проаналізувати роль русько
го компоненту. Хоч Універ
сал Хмельницького називає 
наш народ русами-саврома- 
тами, все-таки останні були 
прийшлим елементом. Іра- 
номовні племена савроматів 
/сарматів/, поселившись у 
VI ст. до н. д. на різних 
теренах Європи й Азії, 
передали підкореному 
давнішому населенню свою 
самоназву. Найвідомішими 
серед сарматів є роксолани, 
арси, аорси, орси, алан-орси, 
утидорси, рутени. Але в 
усіх випадках ідеться про 
один і той же сарматський 
народ орос /рос, рус/. Ця 
назва збереглася в лексиконі 
деяких сучасих народів : 
рос/іянин/ - у монголі: , 
орос - в угорців , орус - у 
тувинців, орис - у хакасів . 
Подібних лексем багато 
подибуємо в усій Євразії .
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Тож політичні спекуляції 
російських великодер
жавників не мають під 
собою справді наукового 
фактажу.

З давніх давен 
роксолани жили п о 
сусідству з деревлянами 
/дереви/ і згодом були 
асимільовані. Автор 
"Повісті временних літ" 
/ПВЛ/ дає перелік держав і 
народів, що існували з Ш-IV 
ст. н.д. Тут не названо 
Понтійське царство, щ о 
припинило існування в )' ст 
до н.д., але є кавказька 
Албанія /Ольвания/, 
завойована с ас анідами в Ш 
ст. н.д. Звідси висновок: він 
скористався, очевидно, 
історичним джерелом І-П 
ст. н.д. Підтвердження 
цього переліку знаходимо і 
в грецькій хроніці єпископа 
Іпполіта Пертського, що 
датується Ш ст. н.д. 
Істотне значення має те, що 
поряд із сарматами, 
меотами, таврами згадані 
дереви /давнє населення 
українського Лісостепу / і 
словіни - в Норіку.

Київський літопис 
спочатку лише згадує про 
словінів /слов’ян/ у 
задунайських областях. 
Згодом додає : "от племені 
же Афетова нарицаєми 
Норці иже суть Словіне". 
Отже, Норік, населений 
кельтами-таврисками, був 
батьківщиною і словінів 
/слов'ян/. Цим слов'янам 

судилося відіграти помітну 
роль в етногенезі як 
слов'янських, так і 
неслов'янських народів,. 
Простежимо їхній шлях 
через поля на Горн .

На поч. І ст. н.д. 
Норік завоювали римляни. 
Зазнавши гніту, частина 
норців покинула обжиті 
місця. Літопис повідомляє: 
слов'яни 'седяху бо по 
Дністру оли до моря". 
Готський історик VI ст. 
Йордан засвідчив, що в IV 
ст. величезні території 'на 
вигині Понту', тобто на 
Чорноморському узбережжі, 
займали анти. Дані 
археології говорять, що саме 
між Дністром і Дніпром 
сконцентрована більшість 
пам'яток черняхівського 
типу П-IV ст. Цілком 
очевидно, і слов'яни по 
Дністру й біля моря, й анти 
на вигині Понту, і носії 
черняхівської культури - 
один і той же народ.

Гадаю, це були 
анти-поляни. Після поразки 
від готів вони наприкінці IV 
ст. покидають вигин Понту й 
поселяються на Київських 
горах. Так з'явилися 'поляни, 
що жили окремо' /ПВЛ/. 
Водночас зникає з 
межиріччя Дністра й 
Дніпра черняхівська 
культура, з'являючись на 
Київщині і навіть на 
Лівобережжі. Радіовуглецеві 
аналізи, проведені в 7О-х 
рр. А.Бугаєм, показують, що
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Троянові вали на Стугні й 
Росі масово будувалися в 
IV-VI ст., тобто під час 
становлення нової держави 
на Дніпрі, Троїстої Згоди 
полян, деревлян і роксолан - 
Трояні. Об'єднувальним 
центром став Київ, 
збудований І за 'Синопси
сом'/ 430 р. (твердження 
потребує серйозних уточ
нень, як видно з інших 
публікацій цього числа 
часопису. - Ред.).

Про державу слов'ян 
писали арабські автори. Так, 
Ідрісі на карті ХП ст. 
умістив поміж Доном / Ру
ська ріка / і Дніпром 
/Данапріс/ , вище Половець
кої землі /Куманія/, Трою - 
на території Чернігівської і 
Переяславської земель /ХП 
ст./. Навіть у XVI ст. 
М.Литвин твердив, що Троя 
була на Дніпрі. Можливо, 
тут знайшли відображення 
реальні відомості про Трою, 
тим більше що в латині 
слово Троянь могло писатися 
без я, як Неро /Нерон/, 
Аполло /Аполлон/. У цій 
державі сармати не здобули 
переваги. Державним наро
дом були слов'яни. Правда, 
у 'Велесовій книзі* сказано 
про союз із русколанню, але 
назву Русь Наддніпрянщина 
одержала не від роксолан.

Ще І.Франко звернув 
пильну увагу на те, що 
Саксон Граматик /помер 
1102 р./ у своїх історич
них оповідях неодноразово 

згадує норманське плем'я 
рутенів та його країну 
Русію. Вони живуть десь 
над Балтійським морем і не 
мають нічого спільного з 
Київською Руссю. У нашій 
науці досі майже н е 
відбився той факт, що в 
докиївський період між 
Одрою і Лабою існувала 
слов'янська держава Русія 
/Ругія /, де основним 
елементом були у крани 
/укряни, укри, угри, унгари, 
варанти, варяги, карни, 
рани, руги, руйани /. 
Столиця Русії була на о. Рю- 
ген-Аркона. Тут існував 
храм Святовита, в усьому 
схожого з Варуною. Саме цю 
'землю старовинних укрів' 
мав на увазі Надєждін.

Про рутенів мовить
ся і в Універсалі 1648 р. 
українці - нащадки тих 
русів, які під керівництвом 
князя Оденацера з Ругії 470 
р. взяли Рим і володіли ним 
14 р. Більшість учених не 
вважає Оденацера /Одоакра/ 
слов'янином, бо ругів 
традиційно в нас відносять 
до германців. Але в його 
військах були і слов'яни, і 
руси. В латинському написі 
в печері біля Зальцбурга він 
названий князем рутенів, 
гепідів, готів, унгарів, 
герудів. Цей факт не лише 
вирізняє рутенів /русів/ та 
унгарів /укранів/, але й 
поєднує історичні долі 
балтійських і дніпровських 
слов'ян-укрів. Схоже , що 
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укри-украни - це і є 
самоназва полян і на Одрі, н 
на Дніпрі.

ПВЛ засуджує кри
вичів та інші поганські 
племена. Водночас літо
писець схвально відгу
кується про уктріан , 
відомих своїм благочестям 
/така ж характеристика 
полян І Майже скрізь назва 
"уктріани" спотворена: 
Ктирьяк - у Никонівському 
та Новгородському , у 
Ктнрьян - Лаврентіїв- 
ському, у Ктириань 
Іпатіївському, Вктіріан - 
Московському /1479/ літо
писах. Лише в Софійському 
першому літописі 
уктриан. Так і в першому 
випуску 'Історії Російської" 
В.Татищева. Найповніші 
свідчення знаходимо в її 
другій редакції, яка бере 
початок від Чернігівського 
літопису ХП ст.:'Уктріане, 
глаголімиє брахмани 
астровниці, іже от прадід 
наказанием і благочестием 
прославлялся, мяс не їдят, 
ні вина не пиют, ні блуда і 
нікоєя злоби /не/ творят, 
страха ради вкорененого їм, 
ібо паче хранят преданія 
прилежащих к ним індов."

Індами (віндами) 
називали і венедів, що жили 
по сусідству з украми 
Балтики. Для автора ПВЛ 
уктріани тотожні брах
манам. Це змушує нас 
звернутися до санскриту. 
Саме тут знаходимо, що у К

З 01390011

- це слабка форма кореня 
vac /вач/ - говорити. Вона 
з'являється в пасивному 
дієприкметнику. При цьому 
ис /уч/ перед суфіксом tr 
змінюється на uk /ук/: uktі
- слово, річ ; vacti - теж 
слово ,річ . У слов'ян 
зберігся аналог : учитель , 
де УЧ - корінь, а ТЕЛЬ - 
суфікс, що походить із tr . 
Цей суфікс уживається на 
означення фаху людини, що 
творить . Учитель -це 
творець слова, носій слова. 
Він же - уктріанин. Звідси 
може походити самоназва 
наших пращурів - слов'яни. 
У 'Велесовій книзі' згадані 
укри веденеького роду, які 
були волхвами й суддями у 
русів.

Щодо слова брахман, 
то в найстаріших частинах 
'Рігведи' його немає / в 
значенняі жерця/. Воно 
з'являється лише в X част., 
пізнішій книзі - в гімні 
Пуруші у значенні
священного слова, гімну, а 
пізніше - носія священного 
слова. .

Таким чином, уктрі- 
ани-брахмани є Вчителями - 
Носіями Священних Гімнів .

Надзвичайно важли
вий момент : гуцули 
зберегли слово укин , тобто 
розумний. Той же корінь є в 
українській лексемі неук , 
загальнослов'янській - на 
ука . Не виключено, що й 
Троянь - це різновид ет
нічної назви Уктріан.
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Масова асиміляція 
сарматів-русів ішла досить 
інтенсивно і на Одрі, й на 
Дніпрі. Поляни прийшли на 
Дніпро уже сформованим 
народом. Протягом "віків 
/С.Пушик вважає, що в 
оригіналі "Слова " - січі.- 
Р е д . / Трояні" були 
асимільовані лівобережні 
роксолани. Піднімаючись 
угору, укри-поляни вступи
ли в контакт із русами- 
сарматами на Десні /Правій 
з їхнього погляду/, 
змішалися з ними і дали 
початок сіверянам. Процес 
тривав і під хозарським 
гнітом. Прихід Аскольда, а 
згодом Олега та Ігоря 
сприяв відродженню дер
жави - тепер уже Русі.

На думку деяких 
учених, описані Ібн-Фаланом 
руси не належали до слов'
ян. М.Костомаров припускає, 
що, можливо, йдеться про 
мордву-ерзю або про чере
мис ів. В.Стасов гадав, що це 
якийсь народ на Волзі, біля 
болгар. У його побуті пере
плетені "елементи фінських 
і тюркських народів".

Подальші знахідки 
підтвердили ці здогади. 
Б.Рибаков звернув увагу, що 
на карті Ідрісі /1154/ 
вміщена Русія - Тюрк 
приблизно в тих місцях, де 
здавна мешкала мордва- 
ерзя. Літописець пише, що в 
ХШ ст. суздальці постійно 
відбивалися від "Русі
Пургасової". Певно, це 

мордовське плем’я.
Укри ж, сформу

вавшись із сарматами- 
русами в один народ, 
узяли участь в етногенезі 
майже всіх європейських 
народів.

І все-таки, за чис
ленних переселень, основна 
маса як укрів, так і русів 
лишалася на своїх 
прабатьківщинах. Укри - на 
Подніпровських , руси - 
Волго-Окських землях. На 
цих теренах формувалися 
український і російський 
народи. Той факт, що кожна 
з держав одержала таку ж 
прадавню назву /Україна і 
Рос їй / , - історичний па
радокс. Відродження наших 
обох народів пов'язане з 
поверненням до своїх 
істинних витоків. Щодо 
назви Мала Русь, зауважує 
Г.Хабургаєв, - це не від 
здрібнілості Київської дер
жави. Колонії Києва , в т.ч. 
й у Волзько-Окському ме
жиріччі , склали Зовнішню, 
або Велику, Русь. А мет
рополія лишалася Цент
ральною, або Малою, Руссю - 
ядром держави. Коли Зов
нішня, Велика Русь повста
ла проти метрополії, то 
назва ця збереглася в ти
тулах правителів. А Малу 
Русь вони переосмислили в 
Малоросію - свою окраїну .

Подальше грунтовне 
вивчення родоводу ук- 
тріанів - укріанів 
укранів - українів -
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українців дозволить пе
реглянути концепції етноге
незу нашого народу з

урахуванням його істо
ричного життя ще до пе
ріоду Київської Русі.
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ШАПППО 
ЙВЕРЕЗДШП 
Ш®Ш&2Й 
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Вибачте за 
несподіваний відгук на 

дискусію щодо віку Змійових 
валів. Я був переконаний, що 

це пам'ятка доби Київської 
Русі. Ваші аргументи 

переконують в іншому. 
Питання надзвичайно 

зацікавило мене. Сподіваюся, 
що кар'єристи, 

пседвонауковці й 
бюрократичні 'змії' 

повернуться в своїх кріслах 
головами до порушених вами 

питань. Як розвиваються 
наукові дебати нині? Де 

взяти карту валів?

В.Харитон, учитель 
історії, краєзнавець.

с. Черніїв 
Тисминецького району 

Івано-Франківської обл.

кілька публікацій 
про Змійові вали . 

У чому суть проблеми ? У 

нашій монополізованій на
уці свідомо чи несвідомо 
фальсифікується процес 
творення державного орга
нізму на Київщині в І тис. 
до н.д. - І тис. н.д. 1974 
року я написав статтю про 
пошуки доцента А.Бугая 
/нині покійного/, з яким 
бував під час польових 
обстежень валів. Опублі
кувати нотатки вдалося 
лише через півтора деся
тиліття. Це зробив часопис 
'Соціалістична культура' 
/нині 'Українська культу
ра'/. На його сторінках були 
також проаналізовані вісім 
аргументів М.Кучери та 
І.Артеменка, які в розпов
сюдженій через канали 
тодішнього РАТАУ відсто
ювали концепцію XIX ст., 
вже давно розвіяну покій
ним А.Бугаєм. Таємниця 
Змійових валів, відображена 
в українському фольклорі, 
пам'ятках київської писем
ності, здавна хвилює ви
датних учених - П.Шафа- 
рика, І.Фундуклея, М.Драго- 
манова, В. А нтоновича, 
П.Ліпомана, Л.Похилевича, 
Б.Стелецького, Л.Доброволь- 
ського , В.Ляскоронського, 
М.Вороніна, Б.Рибакова ... 
Розв'язати загадку вони так 
і не спроомоглися. Це зробив 
А.Бугай. Поєднуючи при
родничі й гуманітарні 
методи, він самостійно 
(офіційна археологія лише 
заважала) обстежив сотні 
верст споруд і незаперечно 
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довів ще на поч. 7О-х рр.: 
Змійові вали будувалися 
переважно на рубежі старої 
і нової діб. Радіовуглецевий 
аналіз, проведений у нау
кових закладах трьох міст, 
у т.ч. в лабораторії точного 
часу Інституту геології АН 
СРСР, показав: найдавніші 
укріплення по-близу Києва 
/150 р. до н.д./ тягнуться 
обіч села з примітною 
назвою Завалівка в Макарів- 
ському районі. Побіля літо
писного Мотижина - вал і 
городище 50 року до н.д.

Усі Змійові вали 
складають чітку систему 
водно-земляних перешкод. 
Вершини цих чотирьох 
трикутників збігаються на 
території Києва.

Отже, 1000-кіло- 
метрова система оборонних 
споруд навколо Києва - наша 
Велика стіна, яка свідчить 
про високий рівень мате
ріальної і духовної куль
тури предків сучасного 
українства. До речі, анг
лійською стіна -Wall, що 
вже німецькою означає саме 
вал . А ціла " культура ва
лів" - у нас під ногами.

М.Кучера та І.Арте
менко ничтоже сумняшеся 
заявили на всю Україну: 
"щороку повинно було 
працювати не менш як 3,5 
тисячі чоловік', і 'будівни
цтво могло тривати близько 
20 літ..." Нинішнє обва
лування Прип’яті (для за
хисту від нуклідів) масою 

людей за допомогою 
могутньої техніки наочно 
продемонструвало, що при
пущення археологів не 
витримують аніякої крити
ки. Математик А.Бугай 
опублікував добре відомі їм 
цифри: населення за валами 
мало становити не менше 2 
млн. чоловік, а працювало 
близько 100 тисяч, включа
ючи, напевне, полонених і 
підкорених чужинців. Вибу
дувати таку систему надто 
складних інженерних спо
руд можна було лише і лише 
за наявності державних 
структур.

М.Кучера "спросту
вав" у докторській моно
графії радіовуглецевий ме
тод , який /це відкриття 
світового масштабу!/ просто 
"необ'єктивний". Під час 
публічної дискусії в Будин
ку вчених я спробував 
переконати доктора в не- 
об'єктивності лише його 
власного сприйняття мето
ду. Та марної

І ось через півроку 
після того - несподіванка. В 
інтерв'ю "Вечірньому Києву" 
директор Інституту архео
логії АН УРСР П.Толочко 
заявив: мовляв, нещодавно 
М.Кучера дійшов висновку, 
що Змійові вали будувалися 
не лише в XI ст., а й 
раніше. Якщо прозрів , то 
як бути з авторським пра
вом? Адже все це доктор у 
70-80-х рр. бездоказово за
перечував, особливо 1988 р.
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в монографії і дисертації.
Треба прямо визна

ти наукові пріоритети 
А.Бугая. Нічого подібного. 
Доктор хитрує. Доктор на
магається зберегти при
стойну міну за багато
річної, послідовної , нечес
ної Г0И.

На закінчення щ е 
раз процитую М.Кучеру й 
І.Артеменка : побудувати 
вали 'була спроможна тільки 
сильна держава з центра
лізованим управлінням." 
Вони мали на увазі державу 
Рюриковичів. Може, доктор 
Кучера та академік Толочко 
і цю тезу віднесуть 

принаймні на 1ООО років у 
глибину історії київського 
етносу ? Може, час видати 
праці А.Бугая ?

Гадаю, "Індо-Європа" 
має присвятити проблемі 
Змійових валів окреме чис
ло, де й опублікувати виго
товлену коштом хворого Ар- 
кадія Сильвестровича карту 
укріплень навколо міста, яке 
він вважав таким же Віч
ним, як Єреван, Афіни, Рим, 
інші центри індоєвропей
ської культури.

В. БУЧА. 
с.Мотижин 

Макарівського р-ну 
*7________ .Київської обл.

^ельми цікаво в малоруському 
уподібленні козака явору надибати той же самий 

переказ, яким так блискуче скористалися Вергілій і
Данте, описавши перетворення людини в дерево. Навряд 
чи треба попереджувати читача, щоб він не думав бачити
тут впливу класичної поезії на малоруську народну. 
Перекази про переселення душ, подібні Овідієвим 
"Метаморфозам", навіть перейшли в обряди, що й досі 
бережуться в народі. Так, пам'ять про перетворення 
дівчини в тополю, оспівуване в одній пісні, утрималася в 
обряді, що відправляється в Малоросії на зелений
тиждень.

1850.

Ф.БУСЛАЄВ, 
російський лінгвіст і літературознавець.
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итач 'Комсомолки' 
Т.Кузнецов з Твері 

поставив запитання: 
'Скільки було в Росії царів?' 

На прохання редакції йому, 
десяткам мільйонів читачів 
відповіли С.Ерліх та Є.Кунц 
із кишинівської лабора
торії 'Інтелект-сервіс': 
"починаючи з 
напівлегендарного Рюрика, 
на російському престолі 
сиділо 75 монархів.'

Дивно виходить: щоб 
дізнатися, скільки кущів 
бузини на своєму городі, 
треба перелічити дядькові 
вишні - в Києві...

Хіба не відомо, щ о 
Київська Русь - це щось 

принципово інше, ніж 
Русь Московська. 
Північно-східні землі 
входили до Київської Русі, 
але на правах васальної 
залежності. На якій же 
підставі до 
числа правителів країни, що 
з благословіння 
монгол о-татар 
виокремилася у нове Велике 
князівство. А чи враховані й 
новгородські, тверські, 
володимирські князі.

У другій половині 
ХШ ст. Московське 
князівство входить до 
складу Золотої Орди і вірно 
їй служить. А предковічна 
Русь розвивається, як і 
Новгородська республіка, 
власним шляхом. На час 
пришестя 40-тисячної армії 
Батия Київ перебуває в 
складі держави Данила 
Галицького, який 1255 року 
стає всеукраїнським 
королем. Чи й він заднім 
числом визнаний 
росіянином? Отже, 
хто все-таки з правителів 
тої епохи наречений 
російським царем - хан 
Батий, Данило Галицький, 
Олександр Невський, 
великий князь 
володимирський Андрій? А 
може, до когорти 75-х 
увійшли якісь володарі 
'другого Риму' - Візантії, 
чий двоголовий орел 
перелетів на геральдичні 
скрижалі теократичного
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Московського царства ? 
Щоб уникнути 

політичних спекуляцій, 
треба говорити саме про 
російських царів. 1547 
року першим царем став 
Іван Грозний. З 1584 по 1598 
р. Московією правив Федір 
Іванович. Його змінив Борис 
Годунов. 1605-1606 рр. на 
троні був Лжедмитрій І, а 
1606-1610 - Василь 
Шуйський. Але в 1608-1609 
рр. проти нього вів марну 
боротьбу за корону 
Лжедмитрій П. 
В.Ключевський зазначає, що 
після цього в Пскові 
об'явився Лжедмитрій III. 
Зайняти місце скинутого в 
1610 р. Шуйського і йому не 
вдалося. Понад два роки 
Росія була охоплена Смутою, 
доки 21 лютого 1613 р. не 
був обраний царем 
16-літній Михайло Романов 
- син того Філарета, котрий 
отримав сан митрополита з 
рук Лжедмитрія І, а 
патріарха - від 
Лжедмитрія П.

Ось перелік 
наступників 'засновника* 
нової династії: Олексій 
Михайлович /1645-1676/, 
Федір Олексійович 
/1676-1682/, Іван V 
Олексійович /1682-1696/ і 
Петро І Олексійович 
/1682-1696, 1696-1725/, 
Катерина І /1725-1727/, 
онук Петра І Петро П 
/1727-1730/, дочка Івана V 
Анна Іванівна /1730-1740/, 

правнук Івана V Іван VI 
Антонович /1740-1741/, 
дочка Петра І Єлизавета І 
/1741-1761/, онук Петра І 
Петро Ш /1761-1762/, 
дружина Петра Ш Катерина 
П /1762-1796/, Павло І 
/1796-1801/, Олександр І 
/1801-1825/, Константин 1 
/1825/, Микола 1 
/1825-1855/, Олександр П 
/1855-1881/, Олександр Ш 
/1881-1894/, Микола П 
/1894-1917/.

Таким чином, навіть 
за умови включення до 
числа царів Лжедмитрія І і 
Константина І, їх 
набирається не 75, а тільки 
23 . І державі Російській - 
не 1000, а вдвоє менше літ : 
М.Горбачов же має на увазі, 
нав'язуючи громадській 
думці карамзінську ідею, 
об'єднану Росію. Тобто 
монархію, бо демократичні 
Новгород чи Псков були 
запеклими ворогами хоч 
одноплемінного, але 
деспотичного 'Російського 
Союзу'...

'Комсомольская правда' все 
ще берегла мовчанку щодо 
цієї репліки, надісланої їй 

півроку тому. Мабуть, 
комусь вигідна варіація 

заснування Московської 
тиранії на півдні. Проте 

чому кишинівські 
інтелектуали не виводять її 

з молдавських господарів?
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Вісім очей, 
я маю вісім 
очей - 
одні очі, 
щоб бачити 
мою шкіру, 
що жде повороту 
твоєї
із пасовиськ 
туману, 
другі очі, 
щоб бачити 
мої пальці, 
що шукають 
своєї батьківщини 
в твоїх устах, 
треті очі, 
щоб бачити мій 
віддих, 
що жде

своїх контурів 
на теплих рогах 
твоєї шиї, 
і п'ять очей, 
щоб бачити 
твоє обличчя, 
що заслоняє 
чотири 
сторони 
світуї

... І всі 
вісім очей, 
щоб ними 
плакати, 
коли від мене 
відходиш І
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Я ЕШ 
пзпсепш

Ю.Тарнавський на 
Україні . НЙГ : поезія 

і кібернетика.
Традиція чи 
авангард?

оняття Україна 
значно

ширше її географічних 
меж . Розчинилася грубезна 
брама відчуження, і цілі 
культурні пласти, вже 
сформовані, довершені, 
відкрилися перед нами. 
Культура української 
діаспори зі своїми 
законами, канонами й 

нововведеннями завжди 
була й залишається 
частиною єдиного цілого, що 
належить усій нації і 
впливає на етногенез усього 
народу. І її не можна ні 
відкинути, ні обрізати, ні 
переладнати на свій смак, 
як не можна відцуратися 
власної історії. Тому 
сьогодні разом із 
поверненими сторінками 
історичного минулого 
пізнаємо повернені сторінки 
літератури - витвореної на 
рідній землі та далеко за її 
межами.

Така вже доля 
української писемності, що 
народжувалася вона і 
творилася в іномовному 
середовищі - 
зросифікованому, 
сполонізованому... В цьому 
плані українська література 
за кордоном перебуває в ще 
скрутнішому становищі. 
Адже живе й розвивається 
ізольовано, відірвано від 
рідного коріння.

'Нью-Йоркська група 
поетів' і один із найоригі- 
нальніших її представників 
Ю.Тарнавський практично не 
знані Україною. Це не 
літоб'єднання, не 
організаційна єдність 
митців. Ю.Тарнавський 
зазначає в щоденнику: 'Наша 
група - Андрієвська, 
Бойчук, Васильківська, 
Килина, Рубчак, 
Тарнавський... Було так: 
виїхали ми до Бойчуків і 
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іабрали їх у ’сонечку" /наше 
лито/ "на низ міста". Спершу 
< иділи з "The Peacock", у 
нашій алькові... На столику 
пишкрябав своїм ключем від 
авта дату: ХП. 20.58.'

Саме цей день і 
вважається фактичною 
датою народження 
спільності поетів. Хоч 
спільність досить умовна. В 
інтерв'ю І.Фізерові Б.Бойчук 
іаперечує "організаційне 
іаникнення* групи, а також 

скупчення її в Нью-Йорку. 
Ж.Васильківська 
переселилася до Мюнхену, 
Б.Рубчак і Ю.Коломієць 
жили в Чікаго, В.Вовк - у 
Бразілії, а Ю.Тарнавський - 
у передмісті Нью-Йорку... 
НЙГ існувала й, думаю, 
існує досьогодні як творчий 
рух, а не як організація, - 
твердить Б.Бойчук. - Нас 
об'єднувала певна творча й 
інтелектуальна 
співзвучність, а не 
організаційні рамки 
/Сучасність, 1988. ч. 10/.

НЙГ виникла як 
протест проти 
традиційності, заскоруз- 
лості форм української 
літератури. Це поєднувало 
українських поетів Америки 
з вітчизняними 
шістдесятниками. Хоч знову 
такі порівняння надто 
умовні. Творчість НЙГ була 
настільки недоступною на 
Україні, що безпосереднього 
впливу на наших митців 
просто не могла зробити.

Ю.Тарнавський 
вважає: " Спільного між 
двома групами я бачу дуже 
мало. Воно, мабуть, навіяне 
загальними тенденціями, 
які панували під час нашого 
існування ... Творчість 
шістдесятників, з малими 
винятками, була 
традиційою."

У ще не друкованій 
автобіографії він пояснює 
явище НЙГ. " НЙГ не була 
літературною школою, а 
групою людей, яких 
об'єднувало зацікавлення 
літературою, в першу чергу 
нетрадиційною поезією. 
Була це реакція проти 
стилів, що існували в 
українській літературі того 
часу, як на еміграції, так і в 
Україні. Зверталися ми 
майже виключно до 
особистих тем, свідомо 
цураючись патріотичних." 

Отже, 
Ю.Тарнавський. Поет, 
інженер-кібернетик. У 
вересні 1990 р. ви могли 
бачити його в Києві. У 
діловій розмові чи диспуті 
палко відстоює свої 
переконання і принципи. 
Егоцентрично заперечує все, 
що не подобається, що не 
сприймає. У повсякденному 
спілкуванні - часто розгуб
лено непрактичний / мо
же, лише в радянській дій
сності/. Турботливий
і люблячий батько. 
Парадоксально? Що ж ви 
хочете, такі вони - поети і
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Народився 1934 року 
в м.Турка на Бойківщині. 
Батьки - вчителі. Виріс у 
Польщі, куди послали на 
викладання батьків. Понад 
45 років тому виїхав з 
України. Жив у Німеччині, в 
українському таборі в 
Ульмі, закінчив німецьку 
гімназію. 1952 року приїхав 
до США. Вивчився на 
інженера-електрика, 
захистив докторат із 
кібернетичної лінгвістики. 
Нині працює у фірмі 'IBM*. 
Мешкає в м.Вайт-Пленс, 
штат Нью-Йорк.

Дитинство поет 
згадує в автобіографії : 
Найбільше ненавидів я 
нетехнічні предмети... З 
інженерним фахом асоцію
вав діловитість та логічний 
підхід до проблем.'

Поет переконаний, 
що література - не 
спеціальність. Рано чи пізно 
матеріальні потреби 
змусять писати не за 
покликом душі, а заради 
заробітку. 'Тим я засудив 
себе на довічне роздвоєння - 
заробіткова праця за фахом, 
з яким я не мав фактично 
нічого спільного, і постійна 
жадоба нагоди творити... Я 
не можу дати в літературі 
те, що міг би, як не можу 
дати такого в своїм фаху.'

У юності колосальне 
враження на Тарнавського 
справили Винниченко, 
Хвильовий, М.Куліш, Зеров, 
Домонтович, Антонич, 

Достоєвський, Гоголь, Сартр, 
Пруст, Клейст. Традиційні 
твори /класику, реалістів, 
окрім Шевченка/ заперечує 
категорично.

Тарнавський 
запевняє: 'Мабуть, більше, 
ніж література, мали вплив 
на мою творчість інші роди 
мистецтва, особливо фільм і 
образотворче мистецтво. 
Вони стимулювали мою уяву 
й безнастанно пригадували 
мені, що немає ніяких 
зовнішніх обмежень у 
мистецтві. Єдине, що 
обмежує митця, - це його 
власний вибір.' Сюрреалізм 
кіно та образотворчого 
мистецтва породив згодом 
ірраціональний виклад у 
поетичних творах. Кубізм, 
конструктивізм, 
безпредметне мистецтво - 
архітектонічну чіткість 
/збірка 'Поезії про ніщо*/. 
Фольклор, народні пісні 
надихнули пристрасть до 
метафор. Незвичні образи 
постають часто голі, 
розірвані, але емоційно, 
інтонаційно творять цілісне 
ядро твору.

Поет зазначає : 'Я 
дуже багато уваги звертаю 
на образність, метафорич
ність /метафори в ширшо
му розумінні - і порівнян
ня, й інші тропи, це я нази
ваю метафорою, або образ
ністю/... Для мене образ - 
метафора, порівняння - це 
засіб спілкування з читачем 
- передаваня інформації
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способом аналогії.'
Мова української 

літератури в Америці з 
часом робилася 
рафінованою, позбавленою 
впливу пращурних, живих 
діалектів, специфічної 
розмовної лексики, Як 
писати? Розв'язує задачку 
на користь англійської. А 
творча криза поглиблюється 
розлученням 1973 р. із 
П.Килиною /Ворен/. Поет 
відходить від НЙГ.

Лише після 
одруження з Л.Кметик, 
канадською українкою , а 
надто після народження 
доньки Устини він 
повертається до рідної 
мови. Перші слова чада 
явилися українськими. 
Батьки навчили її рідним 
колядкам, щедрівкам, 
веснянкам... 'Здалася тоді 
ця мова мені святою, 
призначеною для чогось 
надзвичайного, - вражено 
каявся поет, - і хороню я її 
відтоді, немов справді 
листочок, у своїх долонях." 

"Босоніж додому" - 
так символічно назвав поет 
автобіографію. ї доля, певне, 
вирішила покепкувати... 
Україна стрічала свого сина, 
не прикриваючись рожевою 
вуаллю. В аеропорту Києва 
родину Тарнавських ніхто 
не чекав. Багаж десь 
загубився, а знайшовся аж у 
Москві. А в готелі "Москва",

де мешкав, пропала гаряча 
вода. Та ще й різко 
похолодало, довелося 
позичати теплі речі... \

Але не це занепокоїло 
хранителя рідної мови - 
майже не чув її на вулицях 
інтернаціоналізованої 
столиці. Коли ж зустрівся з 
молодими людьми, які 
бездоганно володіють 
українською, повірив: є в 
України майбутнє, є кому 
стати справжньою 
українською нацією.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Може, мене 

звинуватять у відсутності 
аналізу віршів. Але ось як 

Ю.Тарнавський коментує 
Ю.Тарнавського : "Так, як я 

пишу, поезію не можна 
зрозуміти - її можна 

відчути. Людина мусить 
прочитати те, що написано, 

й образи, які є там, 
безумовно викличуть якісь 
емоції в ній - це все, що я 

хочу зробити. Я не хочу, щоб 
людина раціонально 

розуміла те, що я пишу, щоб 
вона відчула ті емоції, які я 

відчував пишучи. Тож це є 
передання підсвідомого 
шляхом підсвідомості."

Юліана ШЕВЧУК, 
упорядниця віршів 

Ю.Тарнавського
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Часопис 'Вітчизна'
видрукував нарис про 

О.Безбородька. Автор 
обійшов діяння князя в 

рідному Ніжині. 
Доповнюючи розповідь, 

загострюємо увагу 
читацького загалу й

урядовців на жахливому 
стані безбородьківських 

скарбів, які
розкрадаються 
десятилі ттями.

Рея Бредбері, 
в '451 градусі

за Фаренгейтом", книга стає
непотрібною. Вона безжально 
нищиться. Щоб не заважала 
спокійно жити.

Західна фантастика?
Українська дійсність. 

Велика християнська 
культура дісталася нам, 
безбожникам, у спадок.

Велика і величезна. 
Стародавня. Європейська. 
Культура, що виплекала 
геніїв світового мистецтва. 
Культура, найяскравіше 
втілена в книзі.

Неоціненій. І 
знеціненій.

Чого тільки немає в 
книгозбірні Ніжинського 
педінститутуї Чого ж немає 
в ній?

Ця бібліотека 
розташувалась у 
старовинному особняку, що 
століттями не потребує 
капітального ремонту. 
Вміли ж ми будувати...

Сам вуз був заснова
ний світлійшим князем 
Олександром Безбородь- 
ком. Спорудження будівлі 
тривало протягом 1807- 
1820 рр. Керував ним 
рідний брат - Г.Безбородь- 
ко. Тоді, 1820 р. , постав 
над ще повноводою рікою 
Остром будинок-багатир. 
Триповерховий, могутній і 
світлий. Красень!

Випускник 
Києво-Могилянської 
академії фаворит Катерини 
П /просто фаворит, а не 
"фаворит-коханець", як 
вважає В.Микитась/ вирішив 
подарувати землякам першу 
на Лівобережжі гімназію 
вищих наук.

А що за освіта без 
грунтовної літератури? 
1820 р. була створена 
бібліотека - брати передали 
гімназії 2 610 старовинних 
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книг, переважно XVI-XVIII ст. 
1832 р. гімназія 

стала фізико-математичним 
ліцеєм. Почала надходити 
спеціальна література. А 
через 8 літ заклад 
переорієнтували на право. 
Книгозбірня поповнилася 
юридичними, іншими 
гуманітарними виданнями. 
Після смерті М.Гоголя ліцей 
придбав у його родичів 
рукописи "Мертвих душ", 
"Тараса Бульби, інших 
шедеврів, листи - на 2,5 тис. 
крб.І

Власним коштом 
студенти створили свою 
колекцію , яку тримали на 
квартирах.

1875 Р- на базі ліцею 
було засновано 
Історико-філологічний 
інститут князя 
О.Безбородька. На вуз 
хлинули дарунки - з 
Варшавського, Ляйпцізького, 
Московського 
університетів... Потічками 
побігли а ріку фонлдів 
особисті колекції 
І.Штеймана, С.Шевирьова, 
Ф.Ригля... Ще один струмінь 
у той, діамантовий Остер - 
бібіліотека місцевого 
Олександр і вського училища .

Таким чином, 1875 р. 
книгозбірня налічувала 21 
815 томів, а через 20 літ - 
60 тисяч. Напередодні 
революції - вже 86 тисяч!

Уряд заніс вуз до 
числа тих, яким надсилався 
обов'язковий примірник усіх 

видань. 1924 р. фонди 
складалися із 113 тисяч 
книг. Інститут, який 1934 р. 
став педагогічним, 
продовжував купувати 
особисті збереження вчених. 
Завдяки цьому в 1939 р. 
сюди потрапив примірник 
першого видання 'Слова...'

Під час окупації 
завідувачка Н.Наркевич і 
рядова бібліотекарка 
3.Константинова жодної 
хвилини не забували про 
скарби. Вони навіть 
перебралися жити до 
книгозбірні, щоб її 
охороняти і рятувати. Коли 
німці відступали, жінки 
перерізали-перегризли 
дроти вибухівок...

Уберегли? Так нам 
твердили . Раптом читаю на 
стенді: “Під час війни 
загинуло 100 тисяч книг, 
але основний фонд було 
збережено.' Отже, решта 
/20-30 тисяч/ - основний 
фонд?! Довідник 
'Чернігівщина' вважає 
загиблою третину. Невже 
вона дорівнює 100 тисячам?

Спроби хоч що- 
небудь з'ясувати достемен
но виявилися марними.

Мене цікавив Музей 
рідкісної книги., створений 
тут 1985 р. Два роки тому 
головний бібліотекар 
Л.Литвиненко наголошувала 
нам, десятикласникам: "Ви 
знаходитеся в унікальному 
для України музеї.' Тепер 
ніхто нічого подібного не
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говорив. Зі мною навіть 
відмовлялися бесідувати.

- Ми не зацікавлені в 
рекламі. Тут книг на 
мільйони! - пояснювала зав. 
бібліотекою Н.Ленченко.

Що поробиш... Навіть 
за дозволом ректора 
неможливо потрапити в 
святая святих - фонди. А це 
справді таїна. Там ніхто 
ніколи серйозно не працював. 
Принаймні після війни. А 
1940 р. тут пережили навалу 
київських поцінувачів книги. 
Досі не відомо, хто з них і 
що конфіскував. Тоді щезли 
рукописи Гоголя. Які ще 
перлини видерто з рідкісної 
колекції?.. Кожного, хто 
починає працювати з 
картотекою, попереджують:

- Картка, може, і є - 
книги немає ...

Тож не дивуєшся 
відсутності на місці 
фоліантів Б.Хмельницького 
чи М.Сперанського. Де вони?

- У нас під час 
останнього переобліку кілька 
років тому не виявилося ЗО 
тисяч книг, - розкриває 
карти Н.Ленченко.

Нині рідкісних 
видань - 100 тисяч. То 
скільки ж книг загинуло 
після війни? На це лунає 
стандартна відповідь:

- Багато - сховище 
грабували.

Невже десятки тисяч 
грубезних книг можна було 
поцупити непомітно?

Аніякої бібліографіч

ної системи немає. За 
платівочкою з літерою 
стоять картки: поруч 
античні філософи і ‘Вчення 
Леніна-Сталіна"... Багато 
карток оформлено 
безграмотно. Якщо 
відсутній номер книги, її 
знайти практично 
неможливо.

І деку музею висунув 
доцент П.Васильківський. 
Протягом двох років 
вибирав він потрібні картки. 
Сюди мали потрапити 
найцінніші примірники. 
Багатьох раритетів не 
віднайшли, але 2 тисячі 
експонатів отримали.

Зберігаються вони в 
шафах із комплекту меблів 
для хімкабінету. Мучаться 
шедеври видавничої справи. 
Деформуються. Псуються.

Екскурсії тут 
бувають вряди-годи. Навіщо 
ж музей?

- Щоб виховувати 
наших педагогів на 
традиціях світової 
літератури, - терпляче, вже 
вдесяте втовкмачує мені 
головний бібліотекар. 
Європейський масштаб 
мисленняі

Найстаріша книга в 
музеї - "Твори" Арістотеля 
/1517 р./. Які ще унікальні 
коштовності розсипані тут? 
Каталожний хаос: окремої 
музейної картотеки немає... 
Дореволюційні покажчики 
до рук не дають Чому? А 
щоб не допікали 
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провокаційними 
запитаннями.

- Чи живе-здорове 
'Слово...'? - набридаю 
молодій бібліотекарці.

- Не знаю, - байдуже 
стенає плечима.

А все-таки кортить 
розвідати, де 'Іліада' та 
'Одісея' Гомера, "Енеїда" 
Вергілія мовами оригіналів, 
'Арифметика' Магницького, 
гетьманські манускрипти, 
єдиний у країні примірник 
курсу лекцій з історії 
слов'янських літератур 
академіка М.Сперанського...

Ще одне делікатне 
запитання: чому музеєві 
присвоїли ім'я 

Klflsssiffl

П.Васильківського. За всієї 
поваги до нього, це не 
найяскравіша зірка на 
небосхилі ніжинської 
вченості і культури.

Ми шукаємо скарби 
гетьмана П.Полуботка в 
туманах Альбіону. А під 
ногами гинуть 
безбородьківські раритети - 
на вагу золота.

Чекаємо, коли 
бібліобедламом 
скористається мафія й 
переправить їх туди ж, у 
Британію, на аукціон Сотбі

Галина ПАВЛІВА.

КАРБ
Очевидно, арійська група мов бере свої 

витоки в регіоні Дунаю - Дніпра - Дону.

Г.Велз, 
американський історик. 

1961.
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КАРБ
Коні приручені не в Центральній

Азії за 1,5 тис. років до р.Хр., а на 
Подніпров'ї - за 4 тис. літ до р.Хр.

американський
Фото Юрія Юрченка

Д.ЕНТОНІ, 
археолог.

1990.
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Олег КУЗЬМЕНКО

ТРИ ДГАРМИ

і сказав:

евата дивився на знайому з дитячих літ 
щорічну святкову процесію. І раптом 

сплеснув руками. Те, що він побачив.
уразило його. Девата зібрав навколо себе трьох синів своїх

-Діти моїі Подивіться на цю врочисту процесію, 
очолювану раджею. Подивіться, який він спокійний у ла
гідній прохолоді розкритої над ним парасольки. Поди
віться, якої гідності повен і той, що тримає її над ним. 
Подивіться, яка велична й барвиста вся вервечка людей, 
котрі тримають один над одним парасолі. Яких лишень 
кольорів тут немає! Сині, жовті, оранжеві, зелені, 
червоні!.. Та чи не здається вам, діти мої, що ген той, 
замикаючий хід. чоловік промениться якимось надто 
ясним і чистим світлом?

Молодший син засміявся й сказав:
- О батьку! Те, що так захопило тебе, - не що інше, 

як відсутність тіні над головою того бідолахи. Хіба ти не 
бачиш: ніхто не тримає над ним парасольки?! Бризки 
сонця, впавши на бриту голову, в бісер поту, тут же 
розбиваються на міріади іскор світла.

- Чому ж він здався мені таким блаженним? - за
мислено перепитав Девата.

- Скажи, батьку, скільки чоловік бере участь у 
процесії? - мовив молодший син.

- Тридцять, - прикинув Девата.
- А скільки ти бачиш парасоль? - поцікавився син.
- Двадцять дев'ять, - відказав батько.
- Той, що попереду, в кого немає зонта, - той, 

старший, над ким інший тримає парасолю і кому не треба 
її ні над ким тримати, - той і є найблаженнійший. Це 
раджа. Лише він і щасливий, о Девата! - вигукнув 
молодший син.
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- А ви як думаєте? - звернувся батько до двох 
інших своїх чад.

Середній син сказав:
- Батьку, найщасливішими в дорозі мені 

видаються йдучі посередині. Хоч і вони тримають 
парасолі, але й над ними держать. Вони потрібні іншим, і; 
ті потрібні їм. Сила людей - у слабкості. Але слабкістю ж 
своєю сильні сі мужі. Лише вони захищені в дорозі, 
заслонені й спереду, і ззаду, о ДеватаІ

Засміявся молодший син. Та батько спинив його і 
повернувся до старшого:

- Скажи й ти.
І старший син сказав:
-О батьку! Найщасливішим здається мені 

останній. Бо хоч він і тримає парасольку - сам її не 
потребує. Він захищений і від спеки, й од холоду. Він 
наприкінці шляху. Він звільнений. Він - вільнийі

І обняв тоді Девата синів своїх, і радісно всміх
нувся, й мовив:

- Діти мої! Воістину кажу вам: має людина три і 
лише три віки. Три і лише три стани душі. Три і лише три 
стадії на шляху звільнення.

Володимир 
НЕВМИТИЙ

омру на зелені святки, задумав Олександрик. 
Ганна змаже долівку. Встеле садковим сіном.

Нанесе рути, калини, любистку.
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Він не терпить лише запаху липового цвіту. А 
любисток обожнює. Потре в шорстких долонях 
любистковий листочок і вдихає чар-пахощі. Заплющить 
очі, завмре...

Ганна ніколи не картала його за цю пристрасть. 
Навесні як оре він у полі - наб'є кишені сухоцвітом. 
Замість курива...

- Ой умру я, Ганно, на зелені святки. Потоптав 
землю трохи. Годі.

- Не гніви Бога, Олександрику. Ти ж у мене 
живучий.

... Не міг отямитися. Перед очима прямокутник 
неба.

Чому Віз не туди голоблею?
Зірки низько-низько. 1 скриплять колеса.
Зсудомило повіки.
Віз покотився прямо на нього.
Краплина води обпекла зіницю. Дощ пішов.
Повернулося відчуття болю.
Кам'яна рука стиснула груди. По манишці на 

рукаві здогадався: то дядькова Гнатова рука.
Дощ зволожив лице.
Та це ж могила. Ото дурний, не знав деі Вже-е?!
Поворушив пальцями правої руки. Лівої. Кисті 

піддалися. А ноги привалені мерцем.
Хто ж це? Дядько Гнат поруч. Хто тоді? Чи не 

дід Фанасій?
Учепився безсилими малими руками за манишку. 

Зіпхнув із себе дядькову руку. Холодну, слизьку.
І знову скрип Воза.
Коли розплющив очі, на краю могили лежало велике 

сонячне кружало.
Роздивився.
Ні, то не дід Фанасій. Дядько Петро. Торік лаяв за 

вишні.
Олександрик згадав усе .
Як підкотилася до двору гарба - на дні її лежали 

чотири мерці. Як зліз дядько Кіндрат. І другий - чужий, 
городський. Через день їздили вони селом і збирали 
покійників. Кажуть, за цей невдячний труд їм платили 
грішми й натурою - салом, горілкою.

Свої чоботи вони густо мастили. Коли йшли - 
стікав дьоготь.

Знедушених довгою зимою людей морив весняний 
голод невблаганно. Ніжна перша зелень, оманлива і під-
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ступня, прискорювала вгасання. Люди пухли попідтинню. 
Роботи Кіндрату й зайді вистачало.

Вони обійшли хату з причілка. Зазирнули до тьоті 
Оляни. Тітка вмерли напередодні. Винесли її в рядні. Так 
з рядном і вижбурнули на гарбу.

Олександрик сидів на осонні - тихий, кволий, 
прозорий.

- Смотр і, тоже наш.
- Іще душа не відлетіла, - пожалів земляк.
1 вони пішли. А проте вернулися.
- Вставай, пацан. Какого нам манера обратно по 

твою ету самую душу ехать?
- Пішли, Олександричку. Один ти на весь куток 

залишився...
Не тямлячи, чого від нього домагаються, звівся. 

Хитнувся.
Кіндрат підхопив хлопця. Поміг видертися на 

гарбу. Звільняючи місце, посунув мерця.
На цвинтарі чужий штовхнув малого до ями. Згори 

накидали покійників.
Сонце підбилося на небосхилі. Олександрик пере- 

вернувся-таки на живіт. Вивільнив ногу.
Тепер видобути другу й махнути додому.
Звівся по закляклій руці дядька Гната.
Заскрипіли колеса.
Тихо.
Опритомнів у заростях любистку. Від п'янкого 

запаху зочмаяів.
Виповз на край цвинтаря. Починалося поле. На 

землю сідала пітьма.
Усю ніч хлопченя безпробудно проспало. А на сні

дання відкопало три горошинки.
І звідки вони тут узялися? Чи не посіяв хто перед 

смертю?
Довго Лександрик не міг натрапити на рядок. І 

все- таки натрапив.
Так і повз, розгрібаючи землю. Розкопував горох. І - 

жив.
Надибала хлопця жінка із сусіднього села. Аж 

через тиждень. Вигодувала млинцями з липового листя. І 
медом диких бджіл.

Відтоді Олександрик не виносить липового цвіту.
На Трійцю пішов дощ.
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РОЗДУМИ 
ОНАРХІСТА

листування Є.Чикаленка
и існує українська політична думка в офіційній 

радянській історіографії як 
така? Досі за пам'ятки її вважали 

документи місцевих парторганізацій і 
діячів, хто із загальнолюдських позицій тлумачив 

матеріал регіональний. За XIX ст. сюди додаються лише 
відповідно дібрані уривки не з політиків, а з класиків 

літератури, розуміння яких зводиться до бажання 
якнайскорішого встановлення соціалістичного ладу /'І 

мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій...'/. При цьому 
ідейна спадщина РУП, українських соціал-демократів, 

соціалістів-федералістів лишається поза розглядом, так 
ніби її й не існувало. Не кажу вже про "Листи до 

братів-хліборобів' В.Липинського та інші праці 
українських правих, монархістів, а чи напружено 

пронизливі культурологічні трактати Ю.Липи, 
Є.Маланюка з течії, сказати б, революційної. 

Отже, ті праці, що досі під рубрикою політичної думки у 
нас видавалися, були загалом правдиві: грубо кажучи, 

М.Скрипникові не приписувано книжок В.Затонського. Але 
це була збіднена, по саме нікуди урізана правда. Все 

робилося для того, щоб українська молодь завжди 
лишалась у переконанні, що синтетично-концептуальний 

процес мислення, узагальнення досвіду й формування 
дійсності відбувається поза нею й високо над нею, десь у 

Центрі, в головних державних установах. 
Практично виконати це відповідальне й складне завдання, 

власне, й була покликана офіційна історіографія. Чого 
вимагали від неї, те вона й робила з честю. Так би воно, 
може, й залишилося, якби начальство контролювало всю 
інтелектуальну роботу нації. На щастя, так не було, бо 

якщо політику творили в самій Україні, то історію 
політики з більшим чи меншим успіхом студіювала й 

українська діаспора. Нещодавно основні документи саме 
української політичної думки видали в трьох томах 

Т.Гунчак і Р.Сольчаник. Якщо до того дійде, українці з
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України і а себе вдома зможуть довідуватись про свою 
власну минувшину: джерельні праці з історії української 
політичної думки, сподіваємося, виходитимуть і в Києві 

чи Львові. І тут особливо виразно видно, що йдеться не 
про якісь там т.зв. білі плями, а про змалювання всього 

контексту, заповнення всіх параметрів національної 
діяльності аутентичним, добре вивченим матеріалом. 

Поза просвітницькою роботою з освідомлення нащадків 
щодо історичного буття їхніх предків, для фахівців 

першорядне значення має введення в науковий обіг 
дедалі нових текстів. 

Звичайно, резервів того не відомого ще нікому матеріалу 
повнісінько і в Україні. Але перебудова дає змогу вийти 

вже й на ті архіви, що зберігаються за кордоном.
Одразу по закінченні II світової війни виникла ідея 

створити музей-архів, що правив би за центральне 
сховище для збирання й збереження матеріалів до історії 

української еміграції.У травні 1945 року за мандатом 
відомого празького Музею визвольної боротьби придбано 

перші експонати для майбутнього сховища Української 
вільної Академії наук - українські календарі, видані у 

Вінтенберзі на початку століття стараннями 
Т.Штайнбренера, і рукописи поета празької школи 

Ю.Чорного. Еміграційна легенда оповідає, що першим 
приміщенням музею-архіву стало пуделко від 

американських продуктів під сходами одного з блоків у 
таборі переміщених осіб /DP/ Сомме-Козерне в 

Аугсбурзі.
З самого початку музей поставив собі за мету ‘збирати 

матеріали для майбутніх сховищ вільної України". Разом 
із кількома іншими новоствореними українськими 

бібліотеками й музеями музей-архів /згодом він 
одержав ім'я Д.Антоновича/ почав збирати по сім 

примірників книжок для Києва, Львова, Харкова тощо. 
Протягом перших п'яти років під проводом колишнього 

директора ЦДІА УРСР В.Міяковського було зібрано до 90 
відсотків усієї друкованої продукції української 

еміграції в американській зоні Німеччини. Невдовзі 
музей-архів УВАН поповнився колекціями ліквідованих 
таборів - Ашафенбурга, Берхтенсгадена /а саме тут, до 

речі, було вперше видано багато творів М.Зерова/, Ганава, 
Регенсбурга, а 1952 року переїхав до США, 

розташувавшись напочатку в будинку книгаря 
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М.Сурмача в Нью-Йорку, з 1961 - у власному помешканні 
на 100-й вулиці /захід/.

Про коштовні колекції УВАН маю намір розповісти 
читачам часопису за іншої нагоди. Зараз скажу тільки, що 

в роботі над закордонними матеріалами ми часто самі 
собі шкодимо. Нещодавно пролунав необдуманий заклик 

до швидшого повернення культурних цінностей із 
діаспори в Україну. Він викликав певне сум'яття. 

Занадто-бо скрізь відомо, що в радянських сховищах 
папери, книжки, мистецькі твори не лише зберігалися, а й 
нищилися. А вбережене перебуває скрізь, крім хіба ЦНБ, у 

скрутному матеріально-технічному становищі /див. 
кореспонденцію з Ніжина.- Ред./.

Друге, дцо тепер може шкодити дослідникам, які 
приїздять на Захід, - випадки тенденційного доберу 

матеріалів 
для публікації, сприйняті як антиеміграційна акція. 

Подаю першу добірку матеріалів українських сховищ у 
діаспорі. Це папери з архіву видатного громадського 
діяча й публіциста Євгена Харлампійовича Чикаленка 

/1861-1929/, що зажив заслуженої слави мецената 
української культури. Великий землевласник, він написав 

і видав півмільйонним тиражем 'Розмови про сільське 
хазяйство" /у 5-ти кн./. На його кошти випущено 

російсько-український словник М.Комарова /Уманця/. 
Матеріально допомагав журналу 'Киевская старина", а ще 

більше газетам 'Громадська думка' /1905-1906/ та 
'Рада' /1906-4914/, став головним фундатором 

Академічного дому у Львові, ініціатором і фактичним, 
неофіційним головою Товариства українських 

поступовців.
Пропоновані увазі читача 'Індо-Європи* листи він 

адресував лікареві, громадському діячеві й публіцисту 
Євменові Лукасевичу /1871-1929/ - організаторові 

Українського 'Червоного хреста'. Відомий він і як 
видавець газети 'Українська трибуна' /Варшава, 1921/. 

Читаючи папери Є.Чикаленка, можна було б сказати, що 
він, мовляв, зазнав значної еволюції. Справді, в листах 

В.Липинському від 21 січня 1920 й 6 березня 1921 року 
задокументував своє негативне ставлення до С.Петлюри. 

Пізніше, лишаючись монархістом, почав писати про нього 
інакше. Здавалося б, це неймовірна ексцентрика, 

фантастичний віраж безхребетного політика. Але він був 
передусім практиком. Мабуть, тут ідеться про

89



специфічну, прагматичну точку зору, орієнтацію не на 
конкретного лідера, а на ідею, на якісь вищі вартості. 

Приміром, колишній міністр закордонних справ 
еміграційного уряду УНР А.Ніковський зізнавався в листі 

до Є.Чикаленка: 'Я не такий великий республіканець, яким 
міг би бути, бувши взагалі в житті і в політиці Вашим 
учеником, і мене мало обходить форма і. навіть зміст 

майбутнього ладу, бо за гарантію Української 
державності багато з нас відречеться своїх політичних 

принципів і уподобань.* Так само й Чикаленко вважав 
'повстання проти гетьмана величезною помилкою, яка 

привела до 'єдиної совдепії', а, може, ще й приведе до 
гіршого'. На його думку, гетьманська держава вже склала 

було певну структуру, організм, який у процесі 
подальшого розвитку міг би еволюціонувати до чогось 

відповіднішого ширшим колаім населення. Водночас він 
не мав особистих сантимнтів до гетьмана і добре 
враховував ті непопулярні кроки, які , властиво, й 

викликали повстання . І не мав, отже, довічної нехоті до 
лідерів Директорії, чия діяльність поклала початок 
згубній отаманії. Політичне мислення Є.Чикаленка 

відзначається чіткістю й тверезістю. 
Нині, заднім числом, в історії багато змінюють. Та є 
історичний факт і є історична істина! Більше того, є 

самодостатня вартість історичного документа. І, якщо 
ті чи ті вислови політичного діяча сьогодні когось не 

влаштовують, це ще не резон замовчувати їх або 
перефарбовувати. Хочеться вірити, що ми навчимося 
читати старі документи без непотрібних емоцій, не 

переносячи на сьогодні позавчорашні людські надії і 
людські помилки.

І все ж таки... Все ж таки і в старому документі б'ється 
пульс живої людської емоції і думки, що пережила свою 

добу. Ці великі почуття і великі думки хвилюють нас і 
тепер. Учать не повторювати в нашому сьогоденні давніх 

помилок, а твердо йти до мети безконечною /бо, віримо, 
не має кінця наше майбутнє/, такою трудною, але 

радісною дорогою.

Сергій БІЛОКІНЬ.
Нью-Йорк.
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15
19 —21 

П
Baden b/Wien 

Hotel "Gruner Baum"

Високоповажний Пане Д/окторе/І 
Аж сьогодні одержав я Вашого листа від 27/1, дякую Вам 

сердечно за нього та матеріали, а паспорт, як я Вам писав, 
я дістав у Празі, бо невідомо було, коли приїде Макс/им/ 
Антонович /1/; казали, що, може, й через місяць, а довше 
тижня мені не хотілось сидіти у Празі.

Я, здається, писав Вам, що у Відні я зробив візита 
офіціального п.Сидоренкові /2/, який зовсім слушно, на 
мою думку, говорив більше години на ту тему, що поки 
ми не здобудемо порта, то нічого не доб'ємося: тільки 
тоді, як матимем порт, нам будуть допомагати 
"просвещенные мореплаватели", хоч і не офіціяльно, і 
амуніцією, і ліками, і т.д. Але як його тепер добути, той 
порт?

Зробив візита і п. Василькові /3/ та подякував за 
те, що виклопотав мені дозвіл на в’їзд до Австрії та 
перевіз мій чемодан. Ніяково мені тільки було 
розпитувати - чи обдивлялись на кордонах отой чемодан з 
’капіталами української буржуазії", бо в тому чемодані 
були тільки старі чоботи, яких не хотілось викидати 
тільки через добрі халяви, та подерта білизна, якої я не 
хотів возити з собою до Карлсбада і залишив у 
Перемишлі. Ото, мабуть, набрався сорому п.Василько, 
коли на границях переглядали майно українського 
буржуяі Але я так і не спитав його, а він тільки кожух 
мій похвалив, а за 'содержимое' чемодана промовчав.

За другою подорожжю до Відня бачився з 
Шелухиним/4/, який просив мене при/й/няти його в 
’сожительство’, тобто до спільного помешкання та вікту. 
Але як я його можу при/й/няти, коли, як я жив у Київі, а 
він в Одесі, то й тоді ми сварились, а ми обидва тоді 
були здоровіщії А що ж би це було тепер, коли б ми хворі 
жили в одному помешканні! А до його ж ходять і Швець 
/5/ з Макаренком /6/, і Греков /7/ та вигнанці за 
злодійство з есерівської партії - М.Ковалевський /8/ та 
Залізняк /9/, по справам Все/української/ Ради і про
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щось, очевидно, радяться, а я, хоч і безпартійний, і 
вживався в Карлсбад і з комуністами, і маю ще поїхати, а 
може, й оселитись в гетьманській ставці - в Раухенау, а 
все-таки не хотів би стрічатись з гостями Шелухина. З 
Винниченком я міг собі пікіруватись, кажучи, 
напр/иклад/, що він підняв 'петлюринське' повстання і 
т.д., а з Шелухиним треба поводитись, як з розбитим 
горщиком; хоч і я /сам/ розбитий, але вважаю, що я 
все-таки зв'язаний дротом.

Винниченко сам оповідав з юмором, як його 
запитували в Москві - на якій мові він хоче провадити 
урядування - чи на російській, чи на 'петлюрівській'І От 
іронія долії До революції наша мова була 'мовою 
Грушевського', а тепер стала 'петлюринською*; скрізь і 
тепер і за кордоном, і в бувшій Росії - звучить ім'я 
Петлюри, а про Винниченка і Грушевського не чуть; цей 
"предмет* не дає їм спати обом, цей же 'предмет* і 
Шелухина муляєі Гнусная таки наша нація, в цьому я ще 
більше переконуюсь.

В Герен-Гофі, в Централі бачив масу українців, і 
багато між ними 'гадких утьонков', що я висидів в 'Раді' 
і за діяння яких тепер доводиться червоніти.

Кватирі з кухнею досі ми не найшли, доводиться 
годуватись ресторан/ною/ стравою, а це вже відзивається 
на моєму здоров'ї, бо я не можу переносити смальцю, 
житнього хліба; мені вже треба переходити на дитячу 
їжу - молоко, бо я вже й на розум дитячий перейшов і 
нічого не можу зрозуміти, що діється в політиці і яка 
вона повинна бути. По Вашій пораді, поїду в Феслау, 
може, там найду пристановище і молоко.

Привіт Вашій родині і всім від нас обохі
Ваш Є.Чикаленко.

З
19__ -21

Ш

Баден

Високоповажаний Пане Доктореі 
Дякую Вам за листа та газети, які я вчора одержав 

обидва разом через Вашого Левка /10/ і мого.
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І тішить мене, але й стісняє те, що листи мої 
читаються в гурті. Надалі Ви добре міркуйте - чи варто 
читати, щоб не запідозрено мене було, з одного боку, в 
бажанні образити когось, а з другого - підхлібитись, що 
ще гірше буде для мене.

Пропав у мене юмор з того часу, як довідався я, 
що Петрусь /11/ попав у чрезвичайку. Боюся я за нього, бо 
хоч, може, не розстріляють, але він з поломаними /на 
війні/ ребрами і з зачепленими верхушками легенів - не 
видержить. Це ж не те, що було сидіти за царських часів. 
Тепер і голод, і холод, а головніше оте сподівання кожної 
хвилини дня і ночі, що поведуть на розстріл. Не дають 
мені оці думки спати. Хоч він і безпутний, безшабашний, 
але любив я його за сердечність, щирість, безкорисність... 
ОхІ ДітиІ

Побував я у Липинського /12/, а вчора у 
Петрушевича /13/ і поділюсь з Вами вражіннями.

Липинського я вважаю за найбільший інтелект на 
Україні після Грушевського. Але обидва вони по 
рос/ійській/ приказці - "На всякого мудреца довольно 
простоты" - спіткнулись, і один полетів безконечно 
наліво, а другий - направо. Один думає збудувати 
державу мужиками, а другий - панами, але ні одна 
держава не збудується на одному класі. Треба найти 
компроміс між цими двома класами, що я кажу завжде. 
Треба панам залишити бувший земський ценз, щоб вони 
могли провадити господарство для апровізації городів, 
для цукроварства і т.д., а решту землі розпродати 
селянам. /До речі, Левко розказує, що селяне тепер 
пропонують нам величезні гроші за землю, аби документ 
зробити заднім числом, кінця Скоропадщини/. Ті селяне, 
що не схотять чи не зможуть купити, стануть 
робітниками в промисловості, бо треба ж, щоб вона 
розвивалась, а про долю цих робітників, натурально, треба 
подбати: 8-год/инний/ робочий день, участь у прибутках, 
націоналізація копалень і т.д. Але Липинський каже, що 
це панів не привабить і вони не підуть будувати держави. 
Він надіється, що Скоропадський /14/ зможе їх 
притягнути, той Скоропадський, який обурив всі к ляси на 
Україні: селян бив шомпулами, грабував, а під кінець 
плакатами Келлера доводив, що ніякого укр/аїнського/ 
народу нема, а є говори - московський, новгородський, 
полтавський і т.д. Хіба цей "бывший человек", як я писав в 
N•158 "Впереду", зможе когось приєднати?
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Попробував і Винниченко будувати "Радянську 
Україну", але вернувся з позором. Хоче попробувати і 
Грушевський, якого через Кедровського /15/ большевики 
закликають, бо він в "Борітеся - поборете!" доводив, що 
треба разом з москалями працювати, а не боротись з 
ними. Коли він виступить з таким маніфестом в Київі, то 
його задушать мужики тими самими руками, які він 
потискав в Ц/ентральній/ Р/аді/, бо тепер ввесь народ 
наш каже, що влада повинна бути своя. Один, кажу, 
Петлюра може ще щось зробити або хоч протягнути оту 
боротьбу з Москвою, т.є. подержати довше народ в школі 
самоосвідомлення. Натурально, якщо він ще перелітує у 
Польщі, то морально умре, а коли піде на Україну, то 
може вмерти фізично, але ім'я його стане навіки святим 
на Україні і служитиме гаслом для боротьби за 
самостійність . Липинський і Петрушкевич на це кажуть, 
що він нездатний до організації, що керується тільки 
амбітними інтересами. Може, кажу, й так, але він зумів з 
самого початку до сього часу встояти на одній лінії - 
самостійності держави нашої. Селяне вже зробили з його 
імени - ім'я національного героя, і коли наша 
інтелігенція не буде його підтримувати, а виступатиме 
проти, то вона виступатиме і проти свого народу. Я 
ніколи не був поклонником Петлюри, але чи він зумів, чи 
доля йому пощастила, а він став центром, коло якого 
тулиться надіями народ, то й нам треба не принижувати 
його, а йти разом з ним.

Але отсі мої слова мало подіяли як на 
Липинського, так і на Петрушевича. Перший засліплено 
вірить тільки в Скоропадського, а другий висовує нову 
Директорію з Андрієвського, Макаренка та Грекова, яка 
повинна піти на федерацію з Москвою. Я казав йому, що 
історичні обставини і політичні виробили у галичан та 
українців инчу психологію і різну орієнтацію. Ми 
вважаєм Москву за більшого ворога, як Польщу, а галичани 
вважають тільки Польщу за ворога, а Москву за приятеля, 
з яким можна жити.

Ви, кажу, не розумієте і не знаєте України, це 
свідчить з того, що Ви стоїте за федерацію з Москвою і на 
Директорію висовуєте - П’яницю, Тупицю з придачею 
непевного Москаля. Кажуть, що п.Шелухин тої ж думки, 
але він не мав духу сказати мені цього /то я не певний, 
чи правда цьому/. Під кінець я радив Петрушевичу дбати 
тільки про самостійність Галичини, чим він і нам зробить 
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величезну послугу, а не мішатись в наддніпрянські 
справи, яких він не знає і не розуміє. На це він відповів, 
що він соборник, і в його душа болить, коли Петлюра 
продав полякам 12 міліонів українців /16/.

Петлюра, кажу, теж соборник, і я певний, що він 
марить про те, що коли наша держава устоїться, то в 
союзі з Німеччиною він одбере од Польщі наші землі. А 
коли він не схоче, то народ звалить його, а таки 
об'єднається в одну Державу. Про це нема чого журитись, 
треба тільки всім єднатись коло Петлюри, бо ліпшого 
нема; деякі історики тепер кажуть, що й Наполеон був 
геній, а потрапив з'єднати інтереси народу з 
аристократією і заставив всі кляси обороняти інтереси 
держави. Якби я бачив другу, більш здатну особу у нас, я 
не обстоював би Петлюри, але її нема, всі, яких я вважав 
талановитіщими за нього, навіки загубили свою політичну 
кар'єру, і треба користуватись там, що історична хвиля 
висунула. Напевне, і Великий Богдан був не дуже великий, 
це видно з того, як він постепенно доходив до ідеї своєї 
Держави, під впливом таких буржуїв, як Виговський, 
Немирич, Богун т/а/ инчі. Так само і Петлюра, коли 
потрапить приєднати всі класи до будування держави, то 
вона буде, а коли ні, то /хоч/ буде навіки слава, що до 
кінця днів своїх боровся за неї.

Не думаю, щоб мої слова переконали їх обох, але 
важно й те, що вони не найшли в мені моральної 
піддержки, а навпаки.

Бачився я і з В.Вишиваним /17/, перше вражіння 
робить - теляти, випущеного вперше на вигон . Оселюсь в 
однім селі з ним, то побачу блище.

Ні у Фесляу, ні в Раухенау не найшов помешкання, 
а найшли мені люде в Рабенштайні, куди переїду в 
половині марта.

Дякую дуже за готовність позичити ще грошей; 
поки дістаю пенсію, то обійдуся і тільки в крайності 
звернуся до Вас, бо я ж думаю віддавати їх, хоч і не 
скоро.

Ваш серцем Є.Чикаленко.

Що до місця, де Вам оселитись, то нічого певного сказати 
не можу. Приїдете до Відня і тоді самі обміркуєте, бо 
всяка місцевість має свої плюси і мінуси.

Привіт од нас обох дружині.
Є.Чи/каленко/.
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1 .Славинський М.А ./1868- 1945/ - гром, і політ, діяч, 
публіцист, поет. 2. Сидоренко Г. /1874-1924, Прага/ - політ, 
діяч, дипломат. Член ЦР, міністр пошт і телеграфуй уряді 
В.Голубовича /лютий-квітень 1918/, член Президії Всеукр. 
союзу земель за гетьманату. Гол. делег. УНР на мирову конф. 
у Парижі /січ. - серп. 1919/, посол УНР у Відні /1919-22/. 
3. Василько М. /1868-1924/ - політ, діяч. Дипл. предст. УНР в 
Австрії /1918-20/ і посол УНР у Швейцарії та Німеччині 
/1920-24/. 4. Шелухии С. /псевд. С.Павленко; 1864-1938, 
Прага/ - політ, діяч, правник, поет. Член ЦР, ген. суддя УНР, 
мін. суд. справ в уряді В.Голубовича. За гетьманату член 
Держ. сенату, голова укр. делег. на мирових переговорах із 
РРФСР. 5. Швець Ф. /1862-1940, Прага/ - політ діяч, геолог. 
Член ЦК Сел. спілки та УПСР, член Директорії /1918-19/.
6. Макаренко А. /1885-1963/ - політ, діяч. Директор департ. в 
мін. залізниць Укр. д-ви /1918/, співорг. повст. проти 
гетьманату, член Директорії. 7. Греков О. /1875-1958, 
Відень/ - військ, міністр УНР. 8. Ковалевський М. /1892- 1957, 
Інсбрук/ - політ, діяч, кооператор, публіцист. Голова 
Всеукр. Сел. спілки, УПСР та гол. редактор її газети 'Народна 
воля". Міністр зем. справ у кабінетах Остапенка, Мартоса, 
Мазепи УНР /1918-20/. 9. Залізняк М. /1888-1950/ - політ,
діяч, публіцист. Посол УНР у Фінляндії /1919-20/. 
10. Чикаленко Л. /1888-1965/ - політ, діяч, археолог. Секретар 
ЦР, член Малої ради. 11. 20 бер. 1929 р. Є.Чикаленко спов. 
В.Липинському, що його син Петро /1892-1928/ помер дорогою 
на засл, в Соловки. 12. Липинський /1882-1931/ - історик, 
соціолог. Теоретик укр. монархізму. 13 Петрушевич Є. /1863 - 
1940, Берлін / - президент ЗУНР. 14. Скоропадський П. /1873- 
1945, с.Меттен, пох. у Вісбадені/ - гетьман Укр. держави 
/29.04 - 14.12.1918/. 15- Кедровський В. /1890-1970, Нью-Йорк/ 
- політ, діяч. Член ЦК УПСР і ЦР. Посол УНР у Латвії, Естонії, 
Фінляндії /1919-21/. 16. Варш. дог. між УНР і Польщею укл.
21.04.1920. 17. Вишиваний В. /В.Габсбург, 1895-1951/ - австр.
архікнязь, полк. УСС, поет.

/Далі буде/.
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український народ дістав у 
спадок один із 
найблагодатніших ареалів 
планети. На нашій і своїй 
рахманній землі людина 
живе споконвіку, з доби 
доісторичної. Кирилівська 
стоянка в Києві, трипільська 
археологічна епоха, Змійові 
вали, культури 
скіфів-землеробів і 
скіфів-кочовиків, 
черняхівські й зарубинецькі 
карби на предковічних 
скрижалях, Україна-Русь... 
Випадковість чи 
закономірність?

Поміркуємо над 
цікавим фактом. У Японії 
виготовили глобус у вигляді 
многогранника. Як не 
парадоксально, але факт: 
світові центри цивілізацій 
опинилися на його вершинах 
і ребрах .

Це наочно підтверджує 
історіософські концепціі 
утворення 
Дніпровсько-Карпатсь
кої ойкумени, згідно з 
якими її формування 
відбувалося під впливом 
космічних факторів. А отже, 
виникають питання: якщо 
тут не затримались десятки 
реальних і 
напівлегендарних племен та 
народів, то з якого часу на 
Україні живе нібито 
юний, за планетарними 
критеріями, народ?

Народ, який не 
покидає перехрестя 
глобальних інтересів 
демонічних сил - під роком 
ні монгольської навали, ні 
підступів Угорського й 
Польського королівств, ні 
етноциду Чорної сотні, ні 
голодоморів, ні коричневої 
чуми, ані навіть вибуху 
новозавітної звізди Полин. 
Народ дивовижної душі, 
який навіть своїх заклятих 
недругів називає 
"воріженьки", який навіть у 
чорнобильську годину 
смертельної небезпеки 
кпинить і власні вади, і 
своїх героїв. Народ, що 
віддавна мав вічовий лад, 
самобутнє звичаєве право, а 
демократичними 
традиціями Запорізької 
Січі вражав світ часів 
Відродження, доби
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Просвітительства, що ніколи 
не прагнув поработити інші 
етноси, не плекав духу 
агресивного месіанізму, 
імперських амбіцій, а 
тримався, з припливами й 
відпливами, пращурних 
етнографічних берегів. 

Народ-фенікс. 
Невже між 

антропологічно й 
етнографічно схожими 
культурами Трипілля, 
Змійових валів, Зарубинців, 
України-Русі немає 
генеалогічного зв’язку? Хіба 
міг український народ 
створити язичницькі 
космогонічні пісні , коли 
нібито його самого ще не 
було на світі? Якщо, за 
аргументами 
академі ка-археолога 
Б.Рибакова, плахта існує з 
часів пізнього неоліту, то 
чи ж були її носіянками то 
невідомо хто, то кімерійки, 
то скіфіянки, то сарматки, 
то гетські, готські, 
аланські, гунські красуні, то 
хазарки, то бозна-хто ще - 
тільки не 
українки-русинки?..

На питання питань: хто 
ми, звідки, від яких часів? - 
і покликаний дати вичерпні, 
глибоко аргументовані, 
позбавлені політичних 
спекуляцій відповіді новий 
часопис "Індо-Європа". 
Проте суто наукові й 
публіцистичні 

висновки наших авторів не 
матимуть остаточного 
характеру. Навпаки, 
плануються розважливі й 
тривалі дискусії. Науковий 
характер головних 
публікацій можна 
забезпечити лише й лише 
таким робом, аби не 
перетворитися в новітній 
орган догматизму. Істині 
чужа авторитарність 
авторитету, хай навіть він 
най-най-най... Колись таким 
намагався бути 
О.Соболевський, який 
прагнув довести, ніби в 
Києві аж по
XV ст. домінувала 
великоруська мова. Журнал 
"Университетские известия" 
вів етимологічну дискусію, 
за якою стежила вся освічена 
публіка, понад два 
десятиліття, а таки 
П.Житецький та інші 
українські філологи 
змусили погодінця 
викинути білий прапор... 
Інша річ, що після розгрому 
сталіністами 
"націоналістичних" наукових 
шкіл деякі культурологи 
можуть у пресі "наївно" 
риторизувати: "А коли в 
Києві розмовляли 
українською мовою?"

Тоді І Уже перше число 
нашого часопису дасть 
наукові уточнення, коли і 
чому саме... Проблема 
етногенезу 

г
з



є провідною. Сприяти її 
повному розв'язанню - 
наше надзавдання. А 
minimum minimorim - 
поховати офіційну теорію 
походження трьох 
східнослов'янських народів. 
У цьому святому ділі 
покладаємося на співпрацю з 
російськими археологами, 
які почали рити їй могилу 
останніми розкопками в 
Новгороді. Спробуємо 
спільно показати, що і 
київським українцям, і 
новгородським росіянам - 
зовсім не по 800 і навіть не 
по 1000 літ...

Але чому в такім разі 
часопис іменується, 
приміром, не 
'Україна-Русь', а 
'Індо-Європа' ? Європа - ще 
зрозуміло, а до чого тут 
іновірна і така далека 
Індія?

Наше творче кредо - не 
замикатися в суто 
українській тематиці, не 
впадати в 'малоєвро- 
пейське' хуторянство, а 
виходити на воістину 
міжнародні обшири, вести 
мову дещо інакше, ніж 
прийнято сучасними 
політиками, - про созидания 
братньої індоєвропейської 
хати добра, злагоди і 
любові.

До речі, хата відома 
індійцю із санскриту, як 
домівка європейцям - із 
латині. Та й відомість, 
г 
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відання знайомі за 
тотожними коренями. А, 
власне, знати - то 
по-санскритськи джнатум... 
Який вселенський 
історико-лінгвістичний 
ланцюг! Не віриться, що все 
то - випадкові збіги 
окремих лексем.

Незалежне зарубіжне 
сходознавство /наше на чолі 
з А .Кримським, який знав 
понад добру сотню лише 
орієнтальних мов, було 
розгромлене в роки 
сталінщини/ утвердилося в 
думці, що т. зв. арійські 
народи розійшлися по світу 
- від Ірану й Індії до 
Ірландії й Ісландії - 
з нашого прабатьківського 
терену: з Карпат, із берегів 
Дніпра. Зла іронія долі 
полягає в тому, що 
великогерманські, 
великоруські чи ще якісь 
занадто великі ультра 
проголошують лише себе 
справжніми арійцями, 
зневажаючи набутки навіть 
таких явно древніх культур, 
як грецька, вірменська або 
осетинська.

Українська 
історіософська мисль 
позбавлена комплексу 
месіанізму, зверхності, 
"істинного" арійства. Наші 
вчені традиційно 
орієнтуються на Європу, 
нічого нікому не нав'язую- і 
чи. Розвиваючи традиції 
Сковороди - Юркевича -



Драгоманова - Франка - 
Кримського - Грушевського

Чижевського, традиції 
"Киевской старины', 
"України", 
"Літературно-наукового 
вісника", часопис 
"Індо-Європа" розглядатиме 
проблеми українства у його 
предковічних 
взаємостосунках із 
близькими й далекими 
родичами. Суспільна і 
громадська думки мають 
усвідомити, що історичне 
призначення України-Русі - 
бути єднальною ланкою між 
Заходом і Сходом, між 
католицизмом і 
православ'ям, між 
християнством і 
буддизмом та ісламом - 
між субконтинентами, 
країнами, расами, націями, 
цивілізаціями, 
віросповіданнями...

"Індо-Європа" буде 
розкривати особливості 
генезису українства в 
суцвітті самобутніх 
єдинокровних культур - ВІД 
Дніпра до Гангу, від Карпат 
до Піреней.

Відродити нашу 
поруйновану етносферу - 
значить, усунути чорні діри 
в озоні розмаїтої 
індоєвропейської ноосфери.

Якщо творчому 
колективові "Індо-Європи", 
нашій ученій, художній, 
публіцистичній 
автур івдасться порушити 
замовчувані протягом 
десятків, сотень літ 
проблеми і зробити 
посильний внесок у їх 
розв'язання, вважатимемо 
спробу видання серйозного 
часопису немарнотратною 
справою - надто в 
духовному сенсі.

Виносимо на ваш 
вимогливий і справедливий 
суд перше число, присвячене 
заплутаному, 
перенівеченому, 
розфальшованому питанню 
етногенезу українського 
роду. Читаймо, 
сумніваймось, дискутуймо, 
відтворюймо спаплюжену 
історичну істину - 
во славу України.

Головний редактор.
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Юрій Тарнавський

те,

Фіялки теж 
мають життя, 
ім'я 
для пашпорту, 
наповненого 
шлунки, 
що травлять 

що лишається 
з душ, 
кишки, 
форму яких 
наслідують 
пальці, 
нерви, 
що з насолодою 
в'їдаються 
в м'ясо...

Фіялки теж 
ставлять 
будинки, 
щоб важче 
було жити 
тілам, 
кохають 
з затисненими 
зубами, 
мріють 
про фіялкові 
моря,ідуть на війни 
під фіялковими 
прапорами 
і вмирають 
на фіялкових 
багнетахі
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Не степами і не горами 
простягнулася 
твоя біографія,- 
на півкулях 
мільйонів сердець 
і крізь 
невидимі простори 
пісень.

Не створила тебе 
історія, 
а туга за твоєю красою. 
Ти народилася 
в душах, як поезія, 
і твоє поняття 
звучить, 
як метафора.

Країно зі стогонів і 
молитов, 
важливий 
продуценте смерти, 
недаром своєю формою 
нагадуєш 
розжоване серце.

На поверхні хортиць, 
запалі, як щоки, 
виходять ті, 
що залишилися 
з запорожців, 
одягнені в модерні 
шаравари піжам 
і з мовою, 
знищеною Рязанню, 
як хемікалією.
Деякі стараються 
закрити свою совість 
вишиванками, 
які до цього замалі, 
інші прикривають її 
бандурами, 
як наготу 
фіговими листочками, 
і всі, говорячи, 
вживають то тут, то там 
слова 
борщ і вареники, 
ніби вірячи, 
що вони магічні.
Країно дач 
дядьків Томів, 
де багато нагоди 
для шлунків 
робити карієри, 
як при зіткненні 
антиречовини 
з речовиною, 
відбудеться вибух, 
коли ти зустрінешся 
з
Україною
і
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український народ дістав у 
спадок один із 
найблагодатніших ареалів 
планети. На нашій і своїй 
рахманній землі людина 
живе споконвіку, з доби 
доісторичної. Кирилівська 
стоянка в Києві, трипільська 
археологічна епоха, Змійові 
вали, культури 
скіфів-землеробів і 
скіфів-кочовиків, 
черняхівські й зарубинецькі 
карби на предковічних 
скрижалях, Україна-Русь... 
Випадковість чи 
закономірність?

Поміркуємо над 
цікавим фактом. У Японії 
виготовили глобус у вигляді 
многогранника. Як не 
парадоксально, але факт: 
світові центри цивілізацій 
опинилися на його вершинах 
і ребрах .

Це наочно підтверджує 
історіософські концепціі 
утворення 
Дніпровсько-Карпатсь
кої ойкумени, згідно з 
якими її формування 
відбувалося під впливом 
космічних факторів. А отже, 
виникають питання: якщо 
тут не затримались десятки 
реальних і 
напівлегендарних племен та 
народів, то з якого часу на 
Україні живе нібито 
юний, за планетарними 
критеріями, народ?

Народ, який не 
покидає перехрестя 
глобальних інтересів 
демонічних сил - під роком 
ні монгольської навали, ні 
підступів Угорського й 
Польського королівств, ні 
етноциду Чорної сотні, ні 
голодоморів, ні коричневої 
чуми, ані навіть вибуху 
новозавітної звізди Полин. 
Народ дивовижної душі, 
який навіть своїх заклятих 
недругів називає 
"воріженьки", який навіть у 
чорнобильську годину 
смертельної небезпеки 
кпинить і власні вади, і 
своїх героїв. Народ, що 
віддавна мав вічовий лад, 
самобутнє звичаєве право, а 
демократичними 
традиціями Запорізької 
Січі вражав світ часів 
Відродження, доби
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Просвітительства, що ніколи 
не прагнув поработити інші 
етноси, не плекав духу 
агресивного месіанізму, 
імперських амбіцій, а 
тримався, з припливами й 
відпливами, пращурних 
етнографічних берегів. 

Народ-фенікс. 
Невже між 

антропологічно й 
етнографічно схожими 
культурами Трипілля, 
Змійових валів, Зарубинців, 
України-Русі немає 
генеалогічного зв’язку? Хіба 
міг український народ 
створити язичницькі 
космогонічні пісні , коли 
нібито його самого ще не 
було на світі? Якщо, за 
аргументами 
академі ка-археолога 
Б.Рибакова, плахта існує з 
часів пізнього неоліту, то 
чи ж були її носіянками то 
невідомо хто, то кімерійки, 
то скіфіянки, то сарматки, 
то гетські, готські, 
аланські, гунські красуні, то 
хазарки, то бозна-хто ще - 
тільки не 
українки-русинки?..

На питання питань: хто 
ми, звідки, від яких часів? - 
і покликаний дати вичерпні, 
глибоко аргументовані, 
позбавлені політичних 
спекуляцій відповіді новий 
часопис "Індо-Європа". 
Проте суто наукові й 
публіцистичні 

висновки наших авторів не 
матимуть остаточного 
характеру. Навпаки, 
плануються розважливі й 
тривалі дискусії. Науковий 
характер головних 
публікацій можна 
забезпечити лише й лише 
таким робом, аби не 
перетворитися в новітній 
орган догматизму. Істині 
чужа авторитарність 
авторитету, хай навіть він 
най-най-най... Колись таким 
намагався бути 
О.Соболевський, який 
прагнув довести, ніби в 
Києві аж по
XV ст. домінувала 
великоруська мова. Журнал 
"Университетские известия" 
вів етимологічну дискусію, 
за якою стежила вся освічена 
публіка, понад два 
десятиліття, а таки 
П.Житецький та інші 
українські філологи 
змусили погодінця 
викинути білий прапор... 
Інша річ, що після розгрому 
сталіністами 
"націоналістичних" наукових 
шкіл деякі культурологи 
можуть у пресі "наївно" 
риторизувати: "А коли в 
Києві розмовляли 
українською мовою?"

Тоді І Уже перше число 
нашого часопису дасть 
наукові уточнення, коли і 
чому саме... Проблема 
етногенезу 

г
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є провідною. Сприяти її 
повному розв'язанню - 
наше надзавдання. А 
minimum minimorim - 
поховати офіційну теорію 
походження трьох 
східнослов'янських народів. 
У цьому святому ділі 
покладаємося на співпрацю з 
російськими археологами, 
які почали рити їй могилу 
останніми розкопками в 
Новгороді. Спробуємо 
спільно показати, що і 
київським українцям, і 
новгородським росіянам - 
зовсім не по 800 і навіть не 
по 1000 літ...

Але чому в такім разі 
часопис іменується, 
приміром, не 
'Україна-Русь', а 
'Індо-Європа' ? Європа - ще 
зрозуміло, а до чого тут 
іновірна і така далека 
Індія?

Наше творче кредо - не 
замикатися в суто 
українській тематиці, не 
впадати в 'малоєвро- 
пейське' хуторянство, а 
виходити на воістину 
міжнародні обшири, вести 
мову дещо інакше, ніж 
прийнято сучасними 
політиками, - про созидания 
братньої індоєвропейської 
хати добра, злагоди і 
любові.

До речі, хата відома 
індійцю із санскриту, як 
домівка європейцям - із 
латині. Та й відомість, 
г 

4

відання знайомі за 
тотожними коренями. А, 
власне, знати - то 
по-санскритськи джнатум... 
Який вселенський 
історико-лінгвістичний 
ланцюг! Не віриться, що все 
то - випадкові збіги 
окремих лексем.

Незалежне зарубіжне 
сходознавство /наше на чолі 
з А .Кримським, який знав 
понад добру сотню лише 
орієнтальних мов, було 
розгромлене в роки 
сталінщини/ утвердилося в 
думці, що т. зв. арійські 
народи розійшлися по світу 
- від Ірану й Індії до 
Ірландії й Ісландії - 
з нашого прабатьківського 
терену: з Карпат, із берегів 
Дніпра. Зла іронія долі 
полягає в тому, що 
великогерманські, 
великоруські чи ще якісь 
занадто великі ультра 
проголошують лише себе 
справжніми арійцями, 
зневажаючи набутки навіть 
таких явно древніх культур, 
як грецька, вірменська або 
осетинська.

Українська 
історіософська мисль 
позбавлена комплексу 
месіанізму, зверхності, 
"істинного" арійства. Наші 
вчені традиційно 
орієнтуються на Європу, 
нічого нікому не нав'язую- і 
чи. Розвиваючи традиції 
Сковороди - Юркевича -



Драгоманова - Франка - 
Кримського - Грушевського

Чижевського, традиції 
"Киевской старины', 
"України", 
"Літературно-наукового 
вісника", часопис 
"Індо-Європа" розглядатиме 
проблеми українства у його 
предковічних 
взаємостосунках із 
близькими й далекими 
родичами. Суспільна і 
громадська думки мають 
усвідомити, що історичне 
призначення України-Русі - 
бути єднальною ланкою між 
Заходом і Сходом, між 
католицизмом і 
православ'ям, між 
християнством і 
буддизмом та ісламом - 
між субконтинентами, 
країнами, расами, націями, 
цивілізаціями, 
віросповіданнями...

"Індо-Європа" буде 
розкривати особливості 
генезису українства в 
суцвітті самобутніх 
єдинокровних культур - ВІД 
Дніпра до Гангу, від Карпат 
до Піреней.

Відродити нашу 
поруйновану етносферу - 
значить, усунути чорні діри 
в озоні розмаїтої 
індоєвропейської ноосфери.

Якщо творчому 
колективові "Індо-Європи", 
нашій ученій, художній, 
публіцистичній 
автур івдасться порушити 
замовчувані протягом 
десятків, сотень літ 
проблеми і зробити 
посильний внесок у їх 
розв'язання, вважатимемо 
спробу видання серйозного 
часопису немарнотратною 
справою - надто в 
духовному сенсі.

Виносимо на ваш 
вимогливий і справедливий 
суд перше число, присвячене 
заплутаному, 
перенівеченому, 
розфальшованому питанню 
етногенезу українського 
роду. Читаймо, 
сумніваймось, дискутуймо, 
відтворюймо спаплюжену 
історичну істину - 
во славу України.

Головний редактор.
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Юрій Тарнавський

те,

Фіялки теж 
мають життя, 
ім'я 
для пашпорту, 
наповненого 
шлунки, 
що травлять 

що лишається 
з душ, 
кишки, 
форму яких 
наслідують 
пальці, 
нерви, 
що з насолодою 
в'їдаються 
в м'ясо...

Фіялки теж 
ставлять 
будинки, 
щоб важче 
було жити 
тілам, 
кохають 
з затисненими 
зубами, 
мріють 
про фіялкові 
моря,ідуть на війни 
під фіялковими 
прапорами 
і вмирають 
на фіялкових 
багнетахі
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У/ :<Г9АПГП/Л лтчтуїисллгзчл
Не степами і не горами 
простягнулася 
твоя біографія,- 
на півкулях 
мільйонів сердець 
і крізь 
невидимі простори 
пісень.

Не створила тебе 
історія, 
а туга за твоєю красою. 
Ти народилася 
в душах, як поезія, 
і твоє поняття 
звучить, 
як метафора.

Країно зі стогонів і 
молитов, 
важливий 
продуценте смерти, 
недаром своєю формою 
нагадуєш 
розжоване серце.

На поверхні хортиць, 
запалі, як щоки, 
виходять ті, 
що залишилися 
з запорожців, 
одягнені в модерні 
шаравари піжам 
і з мовою, 
знищеною Рязанню, 
як хемікалією.
Деякі стараються 
закрити свою совість 
вишиванками, 
які до цього замалі, 
інші прикривають її 
бандурами, 
як наготу 
фіговими листочками, 
і всі, говорячи, 
вживають то тут, то там 
слова 
борщ і вареники, 
ніби вірячи, 
що вони магічні.
Країно дач 
дядьків Томів, 
де багато нагоди 
для шлунків 
робити карієри, 
як при зіткненні 
антиречовини 
з речовиною, 
відбудеться вибух, 
коли ти зустрінешся 
з
Україною
і
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ІЇШШ I
праця опублікована 1880 року 

мізерним тиражем. Вона не 
залишилася не 

поміченою фахівцями,
однак масовий освічений читач досі не відає 

про її унікальні результати. Брошура 
"Древность малороссийского языка" Михайла 
Красуського /про її існування повідав 
упорядникові ще під час роботи IX Міжнародного 
з'їзду славістів покійний О.Знойко/ була 
виявлена в конволюті ... без назви. Тут допоміг 
С.Плачинда. Згодом трапився поклик на досить 
оперативну рецензію в "Русском 
филологическом вестнике", проте саме за той рік 
немає часопису в подільському сховищі 
дореволюційних журналів...
Отже, ім'я талановитого сходознавця було 
викинуте з історії індоєвропейських студій. Поки 
що знань про нього надто мало. Поляк за 
національністю, польський і російський філолог. 
У молоді роки переїхав з батьківщини в Одесу, 
тривалий час жив тут...
Пошук триває.

Q



Друкуємо розвідку мовою оригіналу свідомо: так 
рельєфніше проступає об'єктивний погляд на 
вік нашої мови науковця, для якого, власне, 
українська культура була чужою /в брошурі це 
проявилося, зокрема, пасажем щодо козаків як 
'розбишак'/. Безперечно, раніше до проблеми 
впритул підходили М.Максимович, 
П.Лукашевич, М.Драгоманов, який читав у 
Київському університеті історію Сходу... А проте 
розв'язати її змогла лише людина з колосальним 
знанням орієнтальних і європейських мов. 
Закладений у заголовок парадокс М.Красуський 
вирішив блискуче, і не спростували його 
навіть випробуваним методом замовчування. 
Поза сумнівом, ця публікація сприятиме 
радикальному переглядові підходів до 
індоєвропейських студій не лише в Україні, а 
и у сусідніх державах.
Підкреслення в тексті зроблені упорядником.

Дозволено цензурою.
Одесса. 21 декабря 1879 г.

анимаясь долгое время сравнением 
арийских языков, я пришел в 

убеждение, что малороссийский язык не только 
старше всех славянских, не исключая так 

называемого старославянского, но и
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санскритского, греческого, латинского и прочи? nvenire, но эти формы сравнительно уже новые, 
. it потому нет их у нас. Польское invencya уже 

язык не |,зято от латыни после принятия христианства.
Нет сомнения, что название чисел.

арийских
А между тем малороссийский _

имеет по настоящее время даже порядочной 
словаря! Это обстоятельство и помешало нашиь 
и заграничным филологам открыть дейст
вительный ИСТОЧНИК древних ЯЗЫКОВ. К тому же -I о г л и 
в последнее время заграничные ученые началі 
убеждаться, что колыбелью арийских племен не 
была Средняя Азия, но так названная 
Сарматская долина, или Славянская 
следовательно, на этой равнине по настояшеї 
время живут Малороси и происшедшие от них ж

потребляемых всеми арийскими племенами, 
принадлежит глубокой древности; и если бы мы 

объяснить их /то есть чисел/
происхождение, то тем самым нашли бы ключ 
л. л я разрешения арийского вопроса. Вот как, по- 
моему, на основании форм малороссийского 
языка можно объяснить происхождение названия 
первых чисел, а именно:

ILколонисты на севере, и Новгородцы; и вообще 
Великороси. Известно, что новгородское наречи; 
наиболее подходит к малороссийскому.

Вообще признано, что цивилизация сильно 
влияет на порчу и перемену форм коренного 
языка; потому-то Французы и Итальянцы уже не 
понимают латинского языка, а Немцы не 
понимают готского. Таким образом, и древняя 
индийская цивилизация из первобытного языка ш, опу, у Новгородцев встречаем 
произвела санскритский, который уже вовсе не 
считается /как прежде/ отцем всех арийских. А 
(так) как культура мало повлияла н

Один происходит от малор. од-вин , или 
от-он , от него , разумея под этим, что счет 
начинается от первого пальца руки. Впрочем , 
»то не новость, и вообще признано, что на 
выражение единицы послужило местоимение. 
Малор. вин значит он , по-чешски on .., польск.

--------- і єн , єна / он, 
Она/, в санскрите епа /тот/, но и у тверских 
корелов она значит он , а он значит она , по- 
литовски anas /он/, wenas /один/. Малор. и 
русское одно , по-польски jedno, по-итальянски 
uno, отбрасывает g ; так точно и латинское unus,

1 una/один, одна/ вместо udnus, udna, греческое
■малороссийский язык, то не удивительно, что О] 

сохранился более других. Так, от малор. слов 
ходити происходит находити , знаходити , 
затем знахарь , или знающий где что найти, как 
взяться за дело и проч. Отсюда новое слове 
знати , по-санскритски пишется gnatum , 
произносится джнатум /знать/. Из этого видим, 
что первоначально наше з переделано на g, 
или дж, в латыни на g, в немецком на к, в 
итальянском и французском на с, например: 
conoscere, connaitre /знать/. В том же, чте 
знахарь и знати происходят от знаходити , по- 
польски znachodzic, сомневаться невозможно. Так 
же точно от латинского venire происходит

one 
u n . 
одна 
уже

i n.enos вместо eden, edenos, английское 
/один/, немецкое ein, французское 
Санскритское una в значении один 
отыскиваем в форме una vincanti, 
испорченной с латинского unus-de-viginti, 
undeviginti / девятнадцать/. Так заимствование 
/примеров можно найти много/ опровергает 
мнение тех, которые утверждают, что Славяне

! делились от Индийцев последние. Напротив, 
И дийцы отделились от нас прежде, чем от 
|11 (-КОВ, Литовцев и Римлян.
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Два, двое происходит от твой, твое 
подразумевая здесь второй палец руки - 
указательный, служащий на означение лица 
предметов. По-польски вместо twojanacTO 
употребляется twa /твоя/. В санскрите tva, tvam 
значит ты , dva значит два , по-итальянски tuo 
/твой/, duo /два/, готское twa, англ, two, нем 
zwei. Мало, дви значит две , по-польски тоже 
dwie, но в санскрите dwi значит то же самое, что 
dwa и употребляется лишь в начале сложных 
чисел. Это без сомнения уже позаимствовано от 
малороссийских испорченных форм . Так, вместо 
дванадцять Малорос часто говорит 
двинадцать , вместо двасто говорит всегда 
двисти , что по-русски двести , по-польски 
dwiescie . Малорос. и перешло тоже и в 
латинский язык, например: viginti ex dviginti 
вместо dwaginti (двадцать). А между тем
утверждают , что малор. и уже в историческое 
время произошло от "Ё , польское ІЄ Напротив,
малор. новийший пишется и в латыни
novissimus , а не как русское и польское
новейший .

а.
Малор. ТРЫ ПРОИС. ОТ тере, тре

/трет/, ибо средний палец трет о другие
боковые. Италианское tre /три/ наиболее 
сохранило первоначальную форму; лат. tres, 
греч. treis, нем. drei, фран. trois. Но Малорос 
должен был переменить тре на тры , чтобы 
отличить от тре в значении трет . То самое и 
литов, trys, Поль, trzy, рус. три и санскр. tri, как 
русское. Однако Малорос не говорит трытий , но 
третий , и тут отыскиваем окончание т в форме 
тре/т/, которое у Русских сохранилось.
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і
Малор. четыре, чотыры, штыры, польск.

ecztery, кельтское cethir, проис. от малор. ще 
тере /еще трет/, ибо четвертый палец еще трет о 
другие, как и третий. По-санскритски 
иностранные ученые пишут thshatur, 
произносится чатур /четыре/, по-литов. keturi, 
лат. quatuor и греч. , заменяя thsh на t, tettares, 
tessares. Четвертый по-кельт. cethvirtas, литов, 
ketvirtas, санскр. thshaturtha, или чатурта , греч. 
tettartos. Лат. quartos отбрасывает в середине t 
вместо лит. ketvirtus, так точно польск. czworo 
отбрасывает t из четверо, по-санскритски 
thshatwar , по-чешски ctvar . Уже от польск. 
czworo происх. английское four /четыре/, нем. 
vier, vierte, а что немцы производят от vox I 
Напротив, готское fivor /четыре/ вместо fitvor 
переменяет наше ч , или санскрит, thsh, греч. t, 
на f. Санскрит, форма thshatur вместо четыре , 
как равно латинское quatuor вместо литов, keturi 
не должны вовсе нас удивлять, если вспомним, 
что в некоторых местностях России вместо 
четыре говорят чатыри и проч., например, жана 
/жена/, табе, сабе, яго вместо его . В санскрите 
наичаще наше о переменяется на а так точно, как 
в одном из великорусских наречий, которое 
называют акающим , а что, по уверению русских 
ученых, произошло от помеси с инородцами. Хотя 
Русские произносят а, но все же по-старому 
пишут о, точно так, как в новгородском наречии 
и в малорусском языке. Следовательно, мнение 
некоторых наших и заграничных ученых, что 
наше о происходит уже от а санскритского, не 
имеет научного основания. Иначе пришлось бы 
утверждать, что принадлежащие к финскому 
племени Чуды , Чуваши, Мордва и проч, 
происходят тоже от арийцев. Нет, я полагаю, что
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не только настоящий русский язык сравнительно 
новый, как и белорусский, но и старый 
литовский язык, близко подходящий к 
санскритскому и латинскому, в сильной степени 
испорчен помесью. Литва с трех сторон была 
окружена инородцами.

1
Пять, пятый происх. от малор. пив-утятый 

/в половине урезанный/, или пидтятый 
/подрезанный/. Пять по-чешски pet, старослав. 
носовое пенть , старопольськое тоже носовое 
pent, репс, греч. pente, санскр. pantshan, или 
паньчан. Пятый по-чешски paty, польск. pionty, 
piaty, ведийское pantshata, греч. pemptos, отсюда, 
переменяя р Hat, английское fifth /пятый/ 
немец, funf /пять/. Но и русское это простой 
народ переделывает на енто, ефто, евта . 
Точно так же произошли нем. funf, англ, five 
/пять/. По-литов, penktas /пятый/, по-латыни 
quintus, но и санскритское ар /вода/, по-латыни 
aqua. Здесь кстати заметить , что носовых звуков, 
вкравшихся в старославянский и польский 
пент, pent, pienc, греч. pente, санскр. 
pantshshan, невозможно вовсе считать /как это 
делают/ коренными, природными арийскому 
племени, потому что они приобретаются через 
влияние влажного климата и отсюда 
происходящих воспаления носовой оболочки, 
насморков, золотухи и разных катаров. Человек, 
имеющий насморк, всегда говорит в нос. Потому и 
не удивительно, что Поляки или прежние 
западные Поляне приобрели носовые звуки, ибо 
известно, что прежняя Великопольша была 
почти покрыта озерами и стоячими водами. Греки 
тоже жили почти на воде, а что касается 
Индийцев, у которых санскрит был одним из 
многих наречий, то они и теперь, несмотря на 
сильные жару и засухи, в продолжение 
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нескольких месяцев в году живут в грязи, а 
целые страны, по случаю периодических 
дождей, делаются непроходимыми. Напротив, 
Малоросы жили прежде и живут теперь в сухом 
климате летом и зимою, а потому и не терпят 
носовых звуков еще больше, чем Русские, 
обитающие теперь на севере, в климате более 
влажном. Выше мы видели, что простолюдины 
уже переменяют это на енто и проч. Таких 
звуков в Великороссии теперь множество, и 
потому-то Русские отличаются хорошим 
французским выговором.

£

Малор. шесть, шисть проис. от ще-есть /еще 
есть/, или, покончив счет на одной руке, 
начинается вновь, еще так точно на другой; 
следовательно, еще есть возможность считать. 
Малор. еще часто произносится как ше . Шесть 
по-лат. sex, гебрайское шеш , литов, szeszi, 
санскр. shash, или шаш , также шать , зенд. xvas, 
греч. sfeks, eks, провансальс. ksiks, готское saihs, 
нем. sechs, анг. и франц, six. Это последнее 
пишется через £, как и малор. испорченное 
шнсть .Что касается санскр. shash, то тут наше_е 
іаменено наа_. Как третий заимствует второе т 
от окончания тре/т/, так шестый получает т от 
шесть ; следовательно, лат. sex, гебрайское 
шеш , санскр. шаш и проч, потеряли свое t, но 
вновь приобретают его в формах, происшедших от 
нашего шесть , как-то: итал. sesto /шестой/, лат.
extus, санскрит, shashta. Здесь кстати 

упомянуть, что малор. ще , русское еще , 
< тарослав. еште не происходят от лат. etiam; 
напротив, малор. ще или сче отыскиваем в 
греческих и латинских окончаниях на sko, 
паприм. sene-sco /стареюсь, или старею еще/. На 
означение высшей степени Малорос тоже
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употребляет окончание ще , например: новый ще 
+ новищий , по-рус. новейший , по-польск. 
nowiejszy или nowszy, по-латыни novissi-mus. В 
числе множ, малор. новнщи/и , по-поль. nowiejsi, 
также nowsi, в санскрите переделано на носовое 
nawjans, или nawjes /новейший/. Вообще малор. 
ще большую роль играет в нашем языке; малор. 
був-ще /был еще, или я был еще/, делает бувшы 
/бывши, или быв/, Поль, bywszy. Малор. дилаю- 
ще /делаю еще/ производит дилаючы 
/делаючи/, польск. dzialajac. Отсюда же малор. 
дилающий /делающий/ польск. dzialajacy и 
проч.

Польск. siedem, siedm, чешское sedm вместо 
sedem, по-малор. и рус. седмый сохранили 
прежнюю форму и букву д так само, как польск. 
siodmy. Не подлежит сомнению, что название 
этого числа происх. от малор. седымо /мы 
сидим/, или остаемся без работы, празднуем этот 
день после шестидневных трудов. По- 
италиански sedemo /мы сидим/, имеет такое же 
окончание, как и малорос, седымо ; польск. 
siedzimy имеет окончание более правильное, 
потому что оно, как и латинское mus, происходит 
от мы . Сем вместо седем , по-итал. sette, лат. 
septem , санскр. saptam , отсюда гебр. шеба , нем. 
sieben , англ, seven, зенд. hapta вместо sap ta , 
греч. epta. Мы видели, что Греки из pente /пять/ 
сделали pemptos /пятый/. Таким же образом 
возникло лат. septem, санскр. saptam вместо 
setem, sedem. Как мы выше видели, что от тре/т/ 
произошло окончание третий , так само от седем 
произошло окончание седмый , по-лит. septimus, 
санскр. saptama, и это доказывает, что мы не 
ошиблись, производя три от трет . Как сем 
вместо седем проис. от малор. седымо , то есть 
неработаем , так и малор. тиждень /неделя/, 
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іольск. tydzien , проис. от малор. тиш - день , 
НИ день тиши , спокойствия, и , быть может, 
гарше от числа семь . Малор. недиля 
воскресение, а также неделя/, тоже происх. от 
/сделать , или отдыхать.

Малор. симкрот вместо седмкрот , польск. 
iiudmkroc, по-санскрит. saptakritwas /семь раз/. 
’Іитов. tris kartas /три раза/, du kartu /два раза/. 
Ча лор. кроть , польск. кгос, рус. крат, старослав. 
грате, проис. от малор. крутити , например: 
крутило б твою маму ! /корчило бы твою мать!/. 
От малор. скрутитися в значении спохватиться ,
< нльно заняться , происходит скрут / /много 
дела, хаос/, скрутний /очень занят/, скрутно 
/много дела!/, ноль, kruto; рус. крутень в 
і ловаре Даля значит нетерпеливий , скорий , в 
тверском наречии окрутний значит бистрий , 
■іоакнй . После этого можем утверждать, что уже 

<> і сюда, а именно от крутиться в переносном
< мысле , возникли санскр. корни: kar, kri 
/делать, работать/, лат. сгео /делаю, создаю/,
< і eator, санскр. kartar /создатель/. Впрочем,
< лоно крутить находим в иностранных языках и 
и буквальном смысле; так, например, кручу по-
< гарослав. и польски перешло в носовое 
кронцом , krencem, krece, по-санскрит. тоже 
носовое krunthshami, или крунчами /сгибаю/, 
по-лат. уже не носовое crucio /мучу/, crux
виселица, пытка, крест/ и проч. Польск. okrutny 
і вирепый/, okrutnie /безжалостно, по-зверски/, 

иікже происходит от малор. окру тит и в 
■ качении сгибать, скручивать и т.п.; русское 
цручинить в словаре Даля значит печалить, 
издеваться . Таким образом, лат. crucio проис. от 
іого же корня, что и сгео , но без малорос, языка 
/которого не только иностранные, но и
< лавянские ученые не знают достаточно/ мы не 
и состоянии были бы в том убедиться. Санскр. 
і rig , или кридж /играть, забавляться/, проис. от 
того же корня, потому что от крутить проис.
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круг, кружить, по-поль. krazyc, или гулятьі 
играть в круг, по-малор. кружытыся /вертеться) 
играть/. От санскр. krunthshami , ошибочні 
производят англ, shrine, screen, фран. ecran, ибі 
они происходят от нашего крыть, скрыть I 
отсюда малор. скрыня /сундук/, польск! 
skrzynia /шкаф/ и проч. Впрочем, крыть I 
накрывать находится и в англ, to cover и в фран! 
couvrir, но название скрыня , лат. scrinium,] 
прямо выработано нами, а не Италианцами или 
Греками.

Малор. висим, рус. восемь, поль. osiem, osm.l 
проис. от малор. вид-сим, или вит-сим /от семи/,] 
или наступающий после семи . На выражение 
польск. od, рус. от , Малорос употребляет четыре] 
формы: вид , вид , од и от , соответсвенно]
законам фонетики. Так, од-вин лучше 
согласуется, нежели вид-вин ; напоротив, вид-1 
сим лучше, нежели од-сим. Как от восемь 
произошло польск. osiem , так можно полагать, 
что прямо от малор. вит-сим произошло санскр. 
washtim, а после ashtam, или аштам /восемь/,' 
лит. aszutni, гот. ahtau, лат. octo, франц, huit,] 
валийское wyth /восемь/. Так как ни Греки, ни! 
Римляне уже не знали нашего ш. санскрит, sh, I 
то, естественно, санскр. ashtan переменилось на 
лат. octo; так точно как санскр. thshatur, или 
чатур, по-лат. quatuor, потому что нашего ч, 
поль cz, также не знали жители Latium, хотя 
другие Италианцы по настоящее время 
произносят се,сі, как че , чи, а также see, sci, как 
наше ше , ши ; следовательно, и предки их /не 
римские аристократы/ знали наше ч и ш, польск. 
cz, sz, фран. che, англ, ch, sch и проч. Знаменитые 
слова : lasciate ogni speranca, - Дант произносил 
так точно, как Малорос произносит лишайте
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'оставляйте, бросьте/, а Русский говорит 
•пинайте , лишите .

Девять происх. от малор. давыть 
давить/, ибо девятый палец надавливает на 

посьмого; повторять же тре/т/ , как для 
• значения третьяго пальца, уже было неловко. 
Потому-то самый древний наш математик и 
должен был найти другой термин, тоже 
подходящий к смыслу. Лат. noveni, санскр. 
па warn /девять/ , производят от санскр. nawa, 
■і ат. tiovus /новый/. Действительно, сходство 
большое, но это еще недостаточно, и никто не
< кажет, чтобы, например, малор. дуты (дуть) 
проис. от того же корня, что и английское duty 
(обязанность). Вернее, что от девять , чешс. 
duvet, произ. старослав. носовое девент,
іевонт, польское devenc, dzevec и санскр. avant, 
і.і гем navant, navan. Если лат. novem или санскр. 
navan могли произвести греч. еппеа, англ, nine 
(.девять), то тем более наше первоначальное d 
могло быть отброшено с формы девять, как то же
< амое сделали сами же Славяне в польск. osiem 
вместо восемь. Что девять , чеш. devet , 
происходит от малор. давыть , в том убеждает нас
< амая же форма девятого пальца, выгнутая от 
натиска на боковые.

Наверно, упомяутое выше санскр. nava, 
•l.l г. novos, наше новый, новик, новичок проис. 
от того же корня, что и невеста , польс. niewiasta 
I женщина) или неведающая , неопытная . 
Кажется, подтверждает это и форма греч. nefos, 
фран. neuf, англ, new (новый). Польск. nie wie 
шачит не знает, не понимает; русское невежа 
тачит, собственно, незнающий , неопытный, и

< оогветствует греческой форме nefos. Таким 
образом, можно полагать, что первоначально 
форма была невый , после новый , лат-novus,

Г
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итал. nuovo , novo , фр. nouveau и санскр. через 
обыкновенную перемену нашего онаа-nava.

Десять проис. от малор. досить , польс. 
dosyc , dose , в новгородском наречии также 
досить (достаточно), а это проис. от до-сыта , 
лат. ad-satis. Десять по-чеш. deset, старослав. 
десонт , польс. desent , dziesiec , санскр. dasan 
вместо дасант, по-цыган. деш , лат. decern, греч. 
deka, фран. dix, герман, zehen, нем. zehn, англ, 
ten, кит. tschi (десять). Санскр. dasan Бонн 
производит от dwa и san вместо thshan, 
окончание panthshan (пять), или два раза 
пять , но, как мы выше видели, тот же ученый 
Бонн утверждает, что в начале сложных чисел 
санскрит употребляет dwi вместо dwa. Напротив, 
два а. в dasan доказывают лишь то, что мы 
говорили, что наше о. , также е. санскрит 
постоянно переменяет на свое вечное а, а таким 
образом, и наше десять , чеш. deset, старослав. 
десонт , могло перемениться на dasan. Лат. desem. 
тоже пишется через е, а не а, точно так и 
греч. deka, цыган, деш , герман, zehen, нем. zehn, 
англ. ten.

flfl-чріь. ЯЯ-чрь. ЖР-чрь. StB-чріь, ЗД)-чр

Малор. одынадцять. польс. jedenascie, 
проис. от одын-на-десять , или один 
накладывается на десяти, - что очень логично и 
несравненно правильнее латинского undecim, 
санскр. ekadasan и греч. endeka, которые 
выражают буквально не одиннадцать , но один 
десяток . Так точно и лат. duode cim, санскр. 
dwadasan и греч. dodeka выражают буквально не 
дванадцять , но два десятка . Наше дванадцять 
тоже происходит от два-на-десять , как 
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тринадцать от тр и-на-десять и проч.; 
следовательно, санскр. dwadasan и лат. duodeci 
должны бы выражать, как и малор. два-десять + 
двадцять вместо двадсять , польс. dwadziescia . А 
вот и санскр. winati , или wjcati, вместо dwinsati, 
dwjcati означает двадцать , опуская в начале и в 
середине d, так точно и лат. viginti вместо 
dviginti отбрасывает два d , а с малор. окончания 
цять , в двадцять , делает носовое ginti. Англ, 
twenty (двадцать) , фр. vingt, нем. zwanzig 
представляют формы уже совершенно 
вырожденные. Малорос, тры-десять + три
дцять , по-лат. triginta вместо tridcinti, санскр. 
trinsat или trisat, тоже выбрасывает d, что по- 
русски было бы трицать вместо тридцать , а 
это вместо тридсять. Малор. и рус. пятьдесят , 
польс. piecdziesiat, по-санскр. panthshasat вместо 
panthshadasat, провансальск. quincenti вместо 
quindesenti, лат. quingenti и проч. Здесь следует 
обратить внимание на то важное обстоятельство, 
что все вышеприведенные окончания: санскр. 
sat , лат. ginti, genti, провансальск. centi, как 
равно и англ, окончание twenty (двадцать), fifty 
(пятьдесят), греч. pentekonta (пятьдесят), 
вместо pentegenti или -centi , все они неоспоримо 
доказывают, что первоначально санскр. форма 
dasan была dasat, латинское decern, была decent, 
deset, а греч. deka была dekat, decat и проч, такая 
же самая, почти как наше десять , чеш. deset, и 
что, следовательно, санскр. dasan не произошло, 
как Бонн утверждает, от dwa-san.

Сто происходит от стой I , так точно десять 
от досыть или достаточно , однако может быть, 
что от десятый произошло сотый , а отсюда уже 
сто , потому что и от санскр. dasati ученые 
производят sata (сто) , отсюда провансальск.
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носовое Santa лат. centum, фр. cent, герм, hunt, 
вместо sunt, sent.

Тысяч проис. от малор. десяч , или 
десяток, подразумевая здесь десятую сотню, так 
точно санскр. shashti (шестьдесят) проис. от 
shashta (шестый). Пятак тоже часто Малоросами 
переделывается на пятач . Тысяч по-литовски 
tukstantis, но и наше пять по-литов. penktas. По- 
готски thouend, нем. tausend, англ, thousand 
значит тысяч. Не будем удивляться окончанию 
send, sand, потому что такое же носовое есть и в 
польс. tysionc, tysiac. Санскр. sahasra (тысяч) , 
кажется, не имеет связи с нашим, и , наверно, 
наши предки не умели еще считать до тысячи 
перед разделением племен. Литовцы и 
Германцы позаимствовали эту форму от нас, как 
и многие другие новейшие , уже впоследствии 
через близкое соседство и смешение.

Кажется, из вышеприведенного сличения 
мы в состоянии положительно утверждать:

1. Что открытие и название первых десяти 
чисел . употребляемых ныне всеми арийскими 
племенами, сделано Славянами, а 
преимущественно так называемыми Малоросами, 
или Русинами, от которых, то есть от Киевской 
Руси, сама же Россия получила свое название. 
_____ 2. Что открытие это не может считаться 
очень древним, сравнительно (верно перед тем, 
был уже в употреблении другой способ считать, 
более простой), ибо язык тогдашних Славян, а 
преимущественно главного племени, был таким 
же, как ныне малороссийский, а даже тогда уже 
был частью испорчен. Так, вместо до-сыта уже 
говорили досить , вместо ешьте , е те уже 
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говорили ще , ше и проч., вместо тере-той
говорили тереть , тере , тре .
_____ 3. Что уже тогда наши предки праздновали 
седмый день.

Немного прошло столетий от времени 
господствования латинского языка, но теперь 
его уже никто не понимает, так точно немцы не 
понимают язык Готов. Наречия диких людей
переменяются в продолжение нескольких 
поколений, язык же Малоросов, хотя тоже не в 
первобытной форме, стоит по настоящее время 
твердо, точно несокрушимая скала. Если когда- 
нибудь нескоро осуществится мысль о всеобщем
славянском языке, то малороссийский первый 
перед всем имеет на это право, так как это язык 
коренной, и потому-то все славянские племена 
лучше его понимают, нежели другие. Так, Поляк, 
Словак, Чех, Серб и проч, легче поймут Малороса, 
нежели Великороса, а этот последний скорее 
поймет Малороса, нежели Поляка, Чеха и других.

А между тем некоторые русские и польские 
ученые утверждают, что малорос, язык есть 
продуктом вырождения уже в историческое 
время! Вот до чего привело прежнее 
распространение (не в говоре, но в письме) так 
называемого старославянского, а впоследствии 
церковного языка! Так по-рус.. ходил , просил , 
дал , по-польс. chodzil, prosit, dal, проис. от 
старослав. л. Что же на это скажут санскритский 
и латинский языки? Даже более сих последних 
вырожденные: греческий, готский, английский, 
могут протестовать против столь ненаучного 
мнения.

А вот провансальское удвоенное dadawa 
значит дал , по-малор. дав , так точно и санскр. 
dadaw или dadau , но и в Вятской губернии 
говорят пошоу вместо пошов (пошел), польс. 
poszedl, нашоу вместо нашов (нашел).
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То же самое встречаем в латинском polui, в 
старину poluvi, habui вместо habeui, fui вместо 
fuvi. Лат. amavi, amaban берут окончание от 
малор. в, вем. например: любые, любы в ем 
(любил, я любил), польск. lubie, lubiem. То же 
окончание имеют итал. amava, испанское amaba, 
переменяя v на Ь. Малор. скребавем , или я 
скребав (я скребал) , по-лат. scribebam, итал. 
scriveva, испан. scribeba, фран. j'ecrivai.H3 этого 
видим, что лат. scibebam (я чертил) имеет как раз 
такое окончание, как и малор. скребавем , 
польск. skrobalem, но уже потерянное, как в 
старославянском, так и в русском языке, а 
потому и нужно прибавлять местоимение я 
скребал Такое окончание встречаем и в 
санскрите, например: abhuvam (я был), по-
малор. бувем , по-польс. bylem. Из этого следует, 
что не малор. в, вем произошло от л. польс. 1, 
lem, но, напротив, последние окончания 
произошли уже от малороссийских, а то тем 
более, что и Малорос часто произносит л вместо 
в, например: стовп и столп, столб русское, slup 
польское, slhamba санскритское, atipes 
латинское. Как же малор. стовп есть коренным, 
потому что происходит от слова ставить , 
ставлять , а именно от корня став и по , или 
поставить , санскр. stha (стать), staw (ставить), то 
нет сомнения, что санскр. sthamba заменило w на 
т, а лат. stipes вместо stives. Русское столб и 
польское stub более разнятся от 
малороссийского, нежели санскритское и 
латинское! По-скандинавски stolpe значило 
столб , а также символ бога войны

Следы подобных окончаний на в встречаем 
и ныне у Новгородцев и у других Славян, даже 
несмотря на преобладание (в письме) 
старославянского языка, в сборнике Святослава 
1073 г. встречаем малор. дав (дал), но это все же 
не помешало утверждать, что малор. в уже в 
новое время переделано из л! Те же самые 
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господа так же научно утверждают, что малор. 
дж. например, будю, буджу , так же, как и рус. 
бужу, появилось лишь в XVI ст. и переделано из 
стар ослав, ж д. В таком случае и польск. dz, 
санскр. g (дж, дз), итал. ge, gi, англ, j (дж), тоже 
не старше XVI ст.? Напротив, старослав. жд есть 
уже вывороченное дж. Последнее Потебня 
производит не от Д_, НО ОТ ж_. НО сильно 
ошибается, ибо бужу, польск. budze, проис. от 
будить , как и малор. ходю , ходжу , хожу, польск. 
chodze, проис. от ходить .

Мы видели, что санскр. abhuwam (я был) 
есть то же, что малор. бувем , польс. bujem, лат. 
fui, ex foui, fuvi; но иностранцы очень часто 
отбрасывают в, например: малор. бравем (я 
брал), убравем (я забрал, убрал), польс. 
zabrajem, но санскрит, abharam (я нес), лат. 
ferebam, греч. eferon. Наш корень бра, бер, бир, 
брать, по-санскр. bhar, bhri, греч. и лат. fer, 
готское bajra, означает нести. Малор. беримо 
(берим), польс. bierzmi, по-санскр. bharama 
(несим), следовательно, понятие нести уже 
произошло от брать, забирать, ибо корень бр есть 
тот же, что пр от слова ять , отсюда малор. 
приняты , или прынять , польс. prizyiac , рус. 
принять .

Наконец, прибавим еще, что не только 
малор. окончание внаходится в санскрите, 
латыни, а также в италиан., испан., франц, 
языках, но и в готском gaft означает дал , малор. 
дав , то есть д переменено на g иностранное, а в 
на f. Анг. he gave (он дал) ближе подходит к 
типу, но не славянскому, русскому или 
польскому, а к малороссийскому, санскритскому 
и проч. Такой же первобытный тип представляет 
и малор. корень бу, буты , но не старослав. быти, 
рус. быть , польск. Ьус, и еще Максимович 
заметил, что корень бу отвечает санскритскому 
bhu (быть). Лат. fuere, фр. fut (был) тоже 
пишется через у, как и малороссийское буты .
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Впрочем, первобытное у встречаем и в русских 
формах: буду, будь, будто, буде, буди, будни, 
будничать . Уже англ, to be, читай ту би (быть) 
есть испорченное, как и немец, ich bin (я есмь), 
кельтское bott (быть), санскритское Ьуап 
(проживать или пребывать), готское bauan; но и 
тамбовское наречие употребляет бавать вместо 
малор. бувати , рус. бывать .

В начале настоящего исследования от 
слова ходить мы производили находить, 
знаходить, знахарь и знать , но от того же корня 
происходит и множество других. Так, от 
восходить проис. санскр. hand, лат. scando 
(вступаю), Scandinavia, scandula, scala, фр. 
escalier (лестница). Однако и Малорос вместо 
восходит наичаще выражается сходить, сход 
(восход), а Поляк вместо wschody говорит schody 
(лестница). Следовательно, уже от наших 
стертых форм произошли иностранные! О т 
находить проис. нормандское fundu (найти), 
англ, to finde; но и Новгородцы говорят фодить 
вместо ходить , а Малорос часто говорит фататы 
вместо хватати . Уже от формы испорченной 
фататы проис. лат. facio (делаю), буквально 
принимаюсь, хватаюсь за работу . Так само малор. 
лапати (хватать), поль. lapac, по-греч. labein 
(брать), лат. labor (труд); отсюда малор. робыты , 
поль. robic, рус. работа , литов, loba. И санскр. 
labhe тоже, как у нас, переменяется на rabhe.

От выходить, выйти малор. выстя , поль. 
wyjscie , что значит вместо выход и уход -, отсюда 
нем. и англ, west (запад), фр. l'ouest, а от восход , 
или же восток , проис. нем. ost, анг. east, фр. l est. 
Лат. ascendo, следовательно, тоже от восходить . 
От уходить , уйти проис. малор. устя (устье), 
польск. ujscie , итал. uscio (дверь, выход); отсюда 
же уста , польск. usta, санскр. ashta, asya, as, лат. 
os (уста), ostium, греч. estia (камин), фран. l'issue. 
От сходный или сходен проис. почти такое же 
арабское schaden (похожий). От сходиться , или 
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мириться , проис. малор. сходный , отсюда для 
отличения от последней формы згодний , читай 
zhodnyi (миролюбивый), згода! польск. zgoda! 
(пусть так будет! хорошо!), анг. good! санскрит, 
hauta! (хорошо!), нем gut, а также малор. и рус. 
годи! или довольно! Нужно помнить, что 
Малорос почти не знает лат. и польск. g, рус. г, 
но всегда произносит как твердое h польское и 
английское; потому и переход от сходный до 
згодный очень естественный и понятный. 
Немецкие ученые утверждают, что и Нормандцы, 
и Германцы в самое древнее время не знали g, 
но h. Последнее преобладает и в санскрите, но 
уже мягкое, притом появляется и g, что я 
причисляю тоже к носовым звукам, не 
свойственным первобытным Арийцам.

Малор. годыты имеет многократное 
значение, уже частью забытое у других Славян, а 
именно: 1/ Мирить, удовлетворять, нанимать на 
службу. 2/ Сопоставлять одно с другим; отсюда 
готское gadeti (дело, работа). 3/ Нападать, 
попасть, польск. godzic, ugodzic. 4/ Быть годным к 
чему , пригодным, малор. годно-есть делается 
годность , польс. godnosc (достоинство), англ, 
goodness (доброта), good (способный, добрый), 
goods (вещи , товары). 5/ Угождать , отсюда 
выгода 6/Погодить , отсюда погода ; пождать , 
ожидать, дожидать , отсюда рус. дождь , малор. 
дождж, дощ /пор. висновки С.Наливайка щодо 
Дажбога. - В.Д./, польск. deszcz. От годить в 
значении угождать происх. итал. godere 
(пользоваться), goditore (смакоед), нем. 
gedeihen, лат. gaudeo (радуюсь, пользуюсь), греч. 
getheo, фр. la gaite (радость). Угождать по-малор. 
гаджаты, гажаты, отсюда санскр. gaga , читай 
гаджа (пьяница). От годить в значении 
сопоставлять одно с другим, согласовать, проис. 
год, годына , санскр. hati, также gati, греч. etos, 
вместо hotos. От год проис. рус. годовать , или 
жить , пребывать в продолжение года , малор.
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годоваты , перегодоваты (провести год, 
выкормить скот), польск. hodowac ( иметь 
старание, кормить). От годоваты (кормить) проис. 
готоваты (варить), готоваты (приготовлять), 
отсюда англ, hot (тепло), heat ( теплота), нем. 
heiss, hitzih. К лат. coguo (варю) тоже привязано 
значение приготовлять, устраивать. Отсюда уже 
анг. to cook, нем. kuehen, рус. и поль. кухня, 
kuchnia. Лат. coguo есть удвоенное вместо со-со, 
как bibo, удвоенное от пить .

Как от уходить, уйти проис. устье , польс. 
ujscie, также уста , польск. usta, так от уход 
проис. ухо, уши , где звуки сходятся и 
проникают, как в двери или форточку. По-итал. 
uscio, читай ушио (вход, дверь). Ухо по-греч. ous, 
готское auso, литов, ausis, а через перемену s на г 
лат. auris. Так точно от os (уста) проис. лат. oris . 
От aurisуже происходит итал. orecchio, фр. oreill, 
анг. ear (ухо), в котором уже нет ни одной 
первоначальной буквы! Что касается формы auso, 
ausis, то и у нас иллир. uho переменяется на 
сербское uwo.Haine ушко по-чешски ousko, 
русское его переменяется на ево , в пермском 
наречии добрыф, многиф вместо добрых, 
многих , восударь, восподин вместо государь, 
господин .

От малор. злыты-ухо (слить ухо) проис. 
слух , ибо звуки заливают, сливаются в ухе и 
производят слух. От слухать проис. слуга , по- 
санскр. sarakas вместо salahas, slaha. От слухать 
через замену 1 на г санскрит, корень sru, cru, лат. 
clueo, греч. kluo (слышу), лат. cliens, 
провансальское cluiens, гот. hliuma. Как от 
знаходить, знайти проис. знать , так от слыхать 
проис. слыть, слынуть, старослав. слуты 
(слынуть). От малорос, окончания на в: слыв 
(слыл) проис. славный вместо словный , отсюда 
слава, славить, прославить, а затем слово, или 
прославлять словом /пор. висновки Б.Яценка 
щодо слов’ян. - В.Д./. От слова уже проис. 
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Словяне, а не как русское Славяне через 
обыкновенную замену о. на а. От слава 
происходит ведийское sravas, cravas, греч. klofos, 
лат. cluis ex cluvis, clivior, cluior. He должны нас 
удивлять иностранные сокращения корней, 
например: санскр. sru, лат. clu вместо нашего 
основания слух, слых, слыш, ибо то же самое 
встречаем и у нас, наприм.: тамбовское слы 
вместо слышишь, гля-ка вместо гляди - ка , 
табеи чал вместо тебе чаялось . Наше слава
Нормандцы переделали на laf, lof, leif. Польс. 
czworo по-анг. four.

Фальмераер утверждает, что нынешние
Греки суть лишь помесью Иллиоо-Славян.До
самого Крита встречаются названия гор, рек, и 
селений по-славянски, наше влияние еще более 
проявляется на одежде , охоте, военных 
привычках и образе жизни Греков. В самом деле,
некоторые наши слова заимствованы 
иностранцами уже сравнительно в новое время. 
Так, от с лягти в значении лягать .лечь 
костьми , польск. zledz, poledz w bitwie. или быть 
убитым на поле битвы , проис. нем. schlacht ( 
битва, бойня), schlagen (бить, ударить), в 
старину писали slagan; отсюда герм, lab (знак, 
нарез), нем. lachen (назначить), греч. lachos 
(часть, надел), лат. lancino ( разрезаю), lacero 
(деру). Быть может, отсюда проис. новгородское 
ляшить, лешить поле, или делить на лехи, 
польс. lehca. В нижегород. ляхы , перм. леха 
означает двенадцатую часть десятины. В Визант. 
летоп. 1147 уже встречаем lechis scythicae genti. 
Малор. злягты , польск. zledz имеют также 
значение разрешиться от бремени. От этого же 
корня положиться проис. польс. polog, рус. 
пложать, плодить . В Новгород, лет. читаем: а 
которая жена подлегла ( разрешилась от 
бремени/ тую в дом взяти церковный . А вот как 
раз и нем. schlagen, прежде slahan означает тоже 
родить ; von gatem schlag (доброго роду). Таким
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образом, норман, slagt, герман, slahta (род, семья) 
взяты от нас, а затем возвратились к нам в форме 
шляхта, польск. szlachta, szlachetny 
(благородный).

От того же корня лягать, а именно 
налагать , накладывать проис. малор. налыгач 
(веревка, которую накладывают на роги волов и 
связывают их попарно), отсюда лыгаты 
(связывать волы), греч. и лат. ligo (вяжу).

Коль скоро убедимся, что наше слово 
сделалось достоянием многих народов, даже не 
арийских, то само собою разумеется, что и 
первобытная славянская цивилизация, обычаи, 
установления и религия послужили образцом 
для других.
_____ Потому-то и не будем сетовать на 
Коллонтая за его чересчур натянутую гипотезу о 
Скифах-Богах, которые будто бы прямо 
происходили от потомков уцелевшего от потопа 
семейства, а их язык был первобытным почти 
всего человечества! /Див, статтю С.Наливайка. - 
В.Д./. Мицеевский тоже называл Славян 
учителями почти всех народов /показовий збіг з 
цією думкою гіпотези Б.Яценка. - В.Д./, а Коллар 
наполнил ими землю и все периоды 
классической древности.

В самом деле, если принять в основание 
мнение иностранных ученых об арийской 
колыбели не в Азии, но на Славянской равнине, 
и если окинем взглядом многочисленные 
могилы, тянущиеся по ней до самого центра 
Азии , то становится очень правдоподобным, что 
наши предки не пришли на Днепр из Азии, а 
напротив, по дороге, которую усеяли своими 
костями, долгое время передвигались на восток 
и наконец покорили богатую Индию. В таком 
случае покорение Сибири горстью казаков было 
лишь повторением прежнего /дивовижне 
відчуття закономірності, яку встановила лише



сучасна пасіонарна теорія. - В.Д./, еще в 
доисторическое время в средней и южной Азии, 
где находились лучшие условия для высшей 
культуры. Мы сказали, что буква а
господствует в санскрите, а вместе с тем 
представили доказательства, что не только 
наши, но и латинские о . е санскрит переменяет 
на а. Затем, если факт переделки русского языка 
инородцами внутренно-восточных губерний на 
наречие акающее сопоставим с предположенным, 
в доисторическое время, переселением наших 
предков в Азию, то таким путем легко убедимся, 
что они соприкасались во время долгого 
странствования с племенами финской и 
монгольской породы тоже приобрели наречие 
акающее , или, другими словами, одно и з 
древних индийских наречий. Впоследствии же 
прогресс цивилизации повлиял еще более на его 
искажение, то есть отступление от 
первоначальных форм. Настоящий русский 
литературный язык почти на глазах сделался 
неузнаваемым, а кто же может угадать, сколько 
столетий переделывался язык Индийцев, пока 
сделался санскритом I На искажение древнего 
языка не менее подействовало и смешение с 
первобытными обитателями Индии, так 
называемыми Дравидами. Языком арийского 
происхождения, по вычислению Макса Мюллера, 
говорит 125 миллионов Индийцев, а языком 
Дравидов 115 миллионов. Еще недавно 
санскритский язык считался отцем всех 
арийских, теперь пришли к заключению, что он 
лишь может назваться их братом. А где же отец? / 
Нині це питання, нарешті, знову дебатується 
рос. сходознавцями. - В. Д./.

Мюллер утверждает , что он давно еще 
перед санскритом угас, но то же самое, верно, 
сказали бы и о древнем скандинавском, если бы 
Исландии уже не существовало. Как же для 
иностранных эрудитов, углубленных в своих
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мелочах, и Руссландия тоже почти не 
существует, то не станем им удивляться. Не 
будем удивляться и нашим родным эрудитам, 
для которых малороссийский язык тоже почти не 
существует. Когда одного из них я наконец 
убедил, что малор. окончания в, вем /збереглося 
в укр. локальних говорах. - В.Д. / старше и 
старославянских, русских и польских л, 1 , lem,, 
потому что такие же находим в санскритских 
warn, wa , в латинских vi, bam, в итальянских и 
испанских va, ba, тогда к невыразимому моему 
удивлению, ученый профессор, как бы сожалея, 
что слишком далеко ушел от сросшейся с ним 
рутины, вдруг зашатался и сказал :

- Да ... но ... впрочем ... а кто знает, может 
быть, действительно малор. в, вем произошло 
уже от л !

Известно, что наши предлоги по, на . 
соединяясь с корнями глаголов, образуют новые 
слова, предлогов этих уже в других языках не 
встречаем в первоначальном виде, но зато эти 
слова, или новые корни, от них происшедшие, 
заимствованы от нас классическими языками, 
разумеется, еще перед разделом племен. Так, от 
малор. политы (полить, о дожде, размочить 
землю /знову виник, асоц. з думками 
С. Наливайка. - В. Д./) проис. болото , вместо 
полото, полыто (грязь), польское bloto, итал. loto 
вместо boloto, bloto, лат. lutus нем. land, польс. 
lad, фр. boue (грязь), санскр. (земля). Мы видим 
тут , что первоначальное болото , или грязь, 
переименовалось на землю у других народов, 
живших в климате влажном. Не только древняя 
Германия, но и древняя Индия были покрыты 
лесами.

От малор. тяты (резать), польс. ciac, санскр. 
ciati (отрезывает). От малор. стыпаты 
(срезывает), польс. scinac, лат. scindo, санскр. 
thsindami (режу), греч. schiso.HeM. schinden. Но и 
малор. тяты переменяется на тюк, цюк, тюкаты, 
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цюкаты , польск. ciukac (делаю нарезы), отсюда 
же сикты, сикачь, сокира, польск. sickac, siekiera 
(топор). От малор. посикты (посечь) проис. 
писок (песок), скр. pis, pish, pinashmi (сечу, 
толчу), лат. pinso . И тут малор. и мы встречаем в 
санскрите и в латыни, как равно и наш предлог 
по. Мы его встречаем и в лат. potens, что проис. от 
тяга , или тяжесть , туго, или тяжело, потуга 
(напряжение, сила), польск. tego (туго), potega 
(мощь), potezny значит то же самое, что санскр. 
pattjati, лат. potis-est, potestas, ex potent-tas, греч. 
despotes. От пора проис. малор. пуратыся , 
пурытыся / суто польська помилка; тут явно 
поратися. - В.Д./, польск. nurzac sie 
(углубляться), nurzac sie (изнемогать), ponury 
(угрюмый), греч. poneros (злой, хитрый). От 
малор. спелом , польс. pospolu, pospolstwo, или 
чернь, отсюда лат. populus вместо pospulus, итал. 
popolo, фр. peuple (народ), греч. polios (многий), 
polis (город), лат. pollere politicus и проч., 
которых уже узнать невозможно, например, 
герман, и англ, folk (толпа).

Впрочем, иностранцы очень часто 
отбрасывают наши предлоги, например, малор. 
в доми , лат domi (в домі), но и Малоросы, и 
Русские часто говорят дома . От малор. вияты 
(веять) проис. витер , польс. wiater, санскр. wata, 
лат. ventus, англ, wind, но уже от винуть, веиуть 
проис. анг. weather, нем. etter, то таковые уже 
происходят от малор. повитре (воздух, 
эпидемия), от по-витри , или движется с ветром. 
Наше по здесь отброшено, как отброшено на 
в норм, fundu (находить). Лат. аег, греч. 
аег вместо faer уже трудно узнать.

В заключение я должен сознаться, что в
столь беглом извлечении из моего
соавнительного труда я не имел претензий, а
даже возможности исчерпать вопрос 0
пооисхождении арийских языков. но тем не
менее все сказанное мною, кажется, не позволяет
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усомниться в том, что как малоооссийский, так и
русский (поеимущественно наоодный) языки
развились самостоятельно, без помощи так
называемого старо-славянского, еще в
доисторическое время, и что первый из них ,
господствуя в центре славянского мира.
наименее между всеми старыми и новыми
арийскими подвергся искажению. Что же касается
доказательств, основанных на истории, то и
летопись нас учит, что св. Кирилл нашел „Уже в
Коосуни псалтырь и евангелию, рускы писмены 
писано, и человека обрит, глагол юще тою 
беєндою.

Наверно, я уже достаточно утомил 
читателя столь сухим ( у нас) и неблагодарным 
предметом, но да позволено будет мне поставить 
еще один вопрос. Почему , обладая самою 
обширною и самою богатою страною, опирающейся 
на два моря, Черное и Балтийское, наши 
доисторические предки отстали от всех арийских 
племен? Ответ на это, кажется, дан уже 
Геродотом, который повествует , что за 
пределами Скифов-кочевников и хлебопашцев 
жили на востоке от Днепра ( в настоящих 
Орловской и Тульской губерниях) племена 
другой породы, которых он называет 
антропофагами, или людоедами. Некоторые из 
них позаимствовали от Скифов одежду, а другие 
вместе с одеждою , и язык; следовательно 
означенные инородцы жили на этих местах 
очень долгое время еще перед Геродотом , когда 
успели принять даже язык от нас? Из этого 
можно сделать правдоподобный вывод, что одно 
из великорусских наречий, акающее, уже 
образовалось перед Геродотом , и что еще перед 
существованием Греции и Рима наши предки 
находились под натиском северных варваров, а 
это, верно, и побудило их разойтись в разные 
стороны, как на юго-восток, так на юг и запад. 
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Многочисленные городки, как маковые зерна, 
разбросанные по всей нашей земле, доказывают, 
что наши предки постоянно жили на военном 
положении, не дозволяющем развиться им 
внутренне. Не станем их слишком 
идеализировать, как это делают другие; 
многоженство, всегда господствующее между 
народами военными, пьянство и военщина, а 
затем и произвол, самые лучшие средства 
задержания прогресса на целые тысячелетия. 
Что наши невинные предки больше играли на 
трубе, чем на гуслях, в том можем быть уверены, 
и что, впрочем, подтверждают самые древние 
памятники. Предводитель Антов Лавритий 
отвечал Аварам :

- Пока на земле хватит мечей и стрел, до 
тех пор никто Славян не покорит.

Лат. vincere ex gvincere (победить) не 
выработано древними Итальянцами, но нами. 
Выше приведенные слова тяга, туго происходит 
от тягать, тягнуть , лат. ten go, но уже от 
сокращенного тянуть проис. санскр. tan 
(растягивать), греч. tejno . От малор. вытягаты в 
значении стягиваться на войну' , польск. 
wyciagac w pole, проис. звытяжаты , польск. 
zwyciezac (побеждать). Итал. vincere даже 
означает при том вырывать , следовательно, 
вытягивать . Отсюда же происходит санскр. wigi 
(побеждать), wigesha (победа). Да и самое же лат. 
vincere ex gvincere тоже переменяет наше з на g, а 
т переменяет на с, как и польское zwyciezac , 
zwyceztwo (победа). Да и самое же латинское 
tengere переменяется на cingere (обтягивать), 
польс. ociagc. Лат. cingulus есть то же самое* что 
малор. тын (плетень) от слова отянуты.или 
обвести кругом. От малор. з тыну (из плетня) 
проис. стина (стена). Скандии, tyn, tun значили 
город, по-англ. town. От того же корня тянуть , 
затянуть песню проис. лат. tonos, tonare; отсюда 
же санскр. ton (распространять), а не как
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Мюллер утверждает, что лат. tonos уже проис. от 
санскр. ton.

От вытягать, или выступать на войну, тоже 
проис. ватага, ватаг (предводитель), также 
ватажка, витязь и проч. От стягать проис. 
стяги , стязи, стязаться , по-польс. ciagac п а 
nieprzyjaciela, sciagac choragwie. От малор. 
обтягаться, втягаться, или натягивать на себя 
одежду, проис. одягатыся, одиватыся , одитыся 
(одеться), польс. odziac sie, лат. tegere вместо 
abtegere, греч. stego, санскр. sthagami. Отсюда же 
лат. tegula, нем. dicht, польс. dach (кровль). Лат. 
induo, indulus есть то же, что одетый, а все от 
корня тягать , чего, однако же, на основании 
греч. и лат. языков никак не можно догадаться.

Лат. dux, греч. tagos (предводитель) тоже 
выработано нами, преимущественно людьми 
военными. Как от водить происходит вожак , так 
от доводить , польс. dowodzic, или командовать, 
проис. малор. довидця , польс. dowodca 
(предводитель). Отсюда греч. difoko, dioko, 
зендское dwaozh, лат. douco вместо dovuco (веду), 
так же duco, educo, conduco, итал. condottiero. От 
водить тоже проис. англ, to wed (жениться), 
польск. rozwod, рус. развод. По-старослав. 
водити жену значило быть женатым.

Русское князь, польск. ksiaze, также ksiadz, 
или высшее духовное лицо, ksiaze kosciola, нем. 
konig, англ, king (король), тоже выработано нами 
от конь, коняг, конязь, или всадник, рыцарь , и 
напрасно нем. konig Бойн призводит от санскр. 
ganaga или ganitar, читай джанитар (родитель), 
лат. genitor, что то же, что наше женатый. Рус. 
жена , польс. zona, гот. gens, дорийское gana, скр. 
gani, читай джани (женщина), но в Тамбовской и 
Курской губерниях тоже говорят жана . Малор. 
коняка, коняга значит большая, бойкая лошадь, 
польск. koniuch, смотритель конюшни, а также 
знаток, любитель лошадей. Слово война по-англ, 
war, тоже проис. от нашего бить (англ, to beat, 
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лат. battere), бой, воевать, воевать. Наша 
дружина, дружинник, нормандское driuh (слуга, 
военный товарищ), тоже не взяли мы от Варягов, 
как это утверждает польский Шайноха, для 
которого нормандцы, как для некоторых русских 
Варяги, сделались коньками неисчерпаемой 
фантазии. От малор. дере-го (дерет его) проис. 
дорого, дорогой, друг, англ, dear (дорогой, 
дорого). Наше мой друг есть то же самое, что 
норм, driuh (слуга). Наше хват тоже не взяли 
мы от норм, hvat (скорый, справный), ибо слово 
хватать проис. от хапать , лат. сареге. Малор. 
хапун значит взяточник .

Повторяю, напрасно наших предков 
представляют рабами божими, словом, овцами; в 
таком случае, они не были бы в состоянии 
организовать столь сильный и мужественный 
язык, в сравнении с которым как санскритский, 
так и греческий представляются изнеженными и 
стертыми.

От слова браться, или состязаться, проис. 
бороться, борня и борьба , отсюда боронить , или 
защищать , броня , польс. bron (оружие), норм, 
brynia, а даже в. переводе библии Ульфилия 
IV ст. с греческого на готский язык встречаем 
brunio (железные доспехи), или что по-польски 
uzbrojenie, русское збруя.

Богуфал утверждает, что в древней Польше 
вместо городок , местечко употреблялось 
название wik. Норм, wik означает городок, 
местечко , отсюда barwik, szlezwik, riswik и проч. 
Бандке, а за ним и Шайнаха утверждали, что уже 
от означенных иностранных форм произошли и 
польские окончания, например, Kruszwica, 
древний столичный город, но Шайнаха, живши 
во Львове, должен был знать, что русинское 
вико есть то же, что польск. wieko (крышка 
сундука, гроба, коробки). Малорос называет 
виком также лавочку, запирающуюся с помощью 
подвижной ставни, на которой днем
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укладываются разные мелочи. В словаре Даля 
веко и вико означает коробку’ , а также место 
продажи мелких товаров, стойку : Тут мы имеем 
объяснение названия виками местечек в Польше 
и в Скандинавии, а также окончания на wik в 
бывших нормандских поселениях от Одра до 
Рейна и в Англии. Кроме того, известно, что в 
древней Польше даже костельные села 
укреплялись замками, даже хлебные склады и 
мельницы обносились крепкими стенами, малые 
местечка окружались остроколом, валом и 
каналом / Див. статтю про Змійові вали, с.59. - 
В.Д./ на которых, разумеется, устраивались 
висячие мосты, или вики , поднимающиеся и 
опускающиеся, как вика сундука или гроба. 
Читатель верно угадывает, что вико происходит 
от малор. вишаты , или вешать , висеть . 
Следовательно, польская Kruzwica выражает 
окружена виками , или сводными мостами, 
вместо кругом, круж-вика . От вишать проис. 
тоже завись/, а от вико малор. викио (окно), 
ибо вначале за неимением стекла окна были 
просто дырами, закрываемыми пузыром, или 
виками на крючках, как ставни .

Не место здесь распространяться о 
происхождении Нормандцев и Варягов, но что 
наши предки ни в чем им не уступали, в том 
сомневаться невозможно. Как в Англии брат 
продавал брата, отец - сына, сын - мать, вот так 
Новгородцы продавали жен, Чехи продавали 
народ Евреям, как теперь Негры продаются 
Арабам, а несколько лет тому назад мы сами 
продавали души - даже мертвые. Кто захочет 
иметь понятие о войнах Хмельницкого и о 
великой, бесконечной Руине , пусть ознакомится 
с последними заключениями Кулиша и 
Костомарова /Тут бракує покликів на конкретні 
роботи . - В.Д./ . Тогда узнает, кем были так 
поэтически воспетые казаки. Разбойниками, 
грабившими более всего православные церкви и 
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православный народ, словом, хватами! 
Нигилисты - те же казаки, добиваясь 
неограниченной свободы и неограниченного 
равенства, они так же усердно, как и безмозглые 
крепостники, ратуют за всеобщее рабство /автор 
як політик стає надто емоційним і 
категоричним. - В.Д./.

Если заглянем в польскую историю, то, 
действительно, золотой ее век поражает 
неимоверным полетом вперед славянского духа. 
Речь Посполитая - это та же славянская, но уже 
культурная община - разумеется, как настоящая 
великорусская община и земство, не обошлась 
без мужиков-кулаков, однако было время, когда 
целая Великополыпа состояла из дельной, 
шарачковой и независимой шляхты, которая и 
защищала свое отечество и без помощи крестьян 
обрабатывала собственную землю. Но в начале 
истории мы видим нечто другое. Болеслав 
Храбрый воевал не только мечом, но и подкупом 
и интригами, к чему употреблял и духовенство, 
наконец, самим же Немцам помогал угнетать 
Славян. Хотя почитаемый превратнейшим из 
людей, однако от Дитмара получил название: 
велык и смыслен . Польские князья также 
дрались из-за пустяков, как русские, о которых в 
'Слове о полку Игоревым" сказано: "Стали 
говорить: се мое, а то мое же, -ио малом стали 
говорить: се великое".

Такой традиции и по настоящее время 
придерживаются бойкие и выносливые, но 
злополучные славянские племена. Правду ли 
сказал предводитель Антов, что никто не 
покорит Славян? Да, но они с помощью своих 
кулаков сами покорили себя.

1880. ОДЕССА.

Вступ, упорядкування, коментарі 
В. Довгича.
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Українсько- 
санскритський

станнім часом дослідники в
Україні й українській діаспорі добирають 

однокорінну лексику зі скарбниці рідної 
. мови та санскриту. Це робити легше, ніж 
■^у часи М.Красуського, який скаржився на 

відсутність 'пристойного словника".
Проте бракує лексиконів українських діалектів, а саме там 
криються справжнісінькі перлини сучасного 
іидоєвропейства. Це, зокрема, наочно показав дослідник 
"Слова о полку Ігореві" С.Пушик, розшифрувавши за 
галицькими говорами чимало не зрозумілих нинішнім
читачам лексем.
Пропонуємо вашій увазі лише деякі українсько-санскритські 
паралелі як ілюстрацію до ідеї польського і російського 
сходознавця. Вони такі промовисті, що навіть читачі, далекі 
від філології , зможуть зробити власні висновки.
Матеріали підготовлені на основі студій М.Максимовича, 
М.Драгоманова, М.Красуського, А.Кримського, А.Бархударова, 
В.Іванова, Т.Єлізаренкової, Л.Лелекова, Л.Силенка,
О.Широкова та інших знавців східних народів, мов, культур.

Укр.______________ Санскр.______Прим.

ар і єць

багато 
/багатеро/ 
берімо 
був
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ар "я

багута, 
багутеро 
бгарама 
бгу

див. оратай

лит.buvo



бувати
/я/ бува/м/ю

бгавати 
абгувам

будити 
бути 
буття

буд 
бгу 
бгут

лит. buti

вар, варити вар/і/
вгоджати гаджати
вертіти вартіта англ, revert
видатність видатга
видіти видіта
виліпити виліпта
випивати пибати
витягнути тан
відати від
відбуватися бгавате
відомий відіта
вітання віта звідси лат. vita
вітер вата пол. wiatr

гатити гаті І.БІлик: 
Атіла-Гатило

г/о/л/о/асити гласати
гнути гну
год/ина/ гаті
годі гаута
громада грама
грива грива

дав дадав
Дана/пр/ Дана
дати дата
два два, дві
дванадцять двадаса
двері двара, дур англ, door
двісті два сата
двічі ДВІС
двовидий дві-видга
дев'ятий авант
дерево дарава
десять даса
десятий дасати
Див Див
дивовижний див'я
Діра дара

жити /жив/ ДЖИВ
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жінка 
жонатий

знати

кара 
карб 
кіл 
корінь/хрін/ 
кот/о/ра 
кошовий 
кружитися 
кручу 
кут

лат/к/а 
любити

Мара 
мат/ір/и

мерти 
міра 
мла
мур

не/я/ня 
нічна 
новійший

пад/ати/ 
пан 
пасти 
пекти 
пити 
пісок 
плавання 
плавати 
повітря 
потужний 
приятель 
п'ять 
п’ятнадцять

джані 
джанітар 

джанати 

кара 
карб 
кіл 
кр ін 
кутра,катара 
кшатрій 
крідж 
крунчами 
кута

лата 
любг’яти

Мара 
мат ар

мріти 
міра 
мла 
мур 

нана 
ніча 
навджанс

пад 
пан 
пас 
паката 
пити, пибати 
піс 
плавана 
плавита 
пава 
потджати 
прията 
панча 
панчадаса

див. Трикута (гора)

лат. mater, нім. mu
ter, англ, mather

фр. mur

(ДАЛІ БУДЕ)
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Степан НАЛИВАЙКО

ХТО ВОНИ, ДАЖБОГ 
І ЙОГО ВНУКИ

'Слові о полку Ігореві' кілька разів 
ужиті русичі, яких у жодній іншій 
давньоруській пам'ятці немає .

'Русичі великеє поле черленими щитами перегородили, 
шукаючи собі честі, а князю слави'; 'Тут пир завершили 
хоробрі русичі: сватів напоїли, а самі полягли за землю 
Руську,'- каже автор. 'З вами, русичі, хочу голову 
покласти', - звертається до воїв головний герой 
давньоруської пам'ятки сіверський князь Ігор.

Без роз'яснень видно, що йдеться тут про руських 
воїнів, про княжу дружину. Дослідники по-різному 
пояснюють слово русич . Проте найпоширеніше 
трактування зводиться до того, що це слово - епонім, 
тобто племінна назва, утворена від імені легендарного 
предка - Роса або ж Руса. Бо закінчення -ич найчастіше 
мають племена і роди, утворені від епонімів. Прикладів 
вистачає і на східнослов'янському грунті /в'ятичі від 
В’ятка , радимичі від Радим тощо/. Мовляв, у XII ст., 
коли створювалося 'Слово', подібні племінні назви 
сприймалися як родові імена : вони вживалися на 
означення нащадків сім'ї, роду чи племені, що сходили 
до одного предка. Бо ніщо не заважало авторові 'Слова' 
розглядати русів як нащадків легендарного Руса,
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відомого вже на початку X ст. Дослідник О.Соловйов, 
зокрема, каже: "... русичі, очевидно, сини Руса... В X 
столітті руси вважалися нащадками якогось Роса чи Руса, 
за одностайним свідченням арабського та візантійського 
авторів. Воїни XII ст. не могли бути названі русичами за 
ім'ям цього легендарного предка.'

Таке пояснення має право на існування, оскільки 
традиція пояснювати ту чи іншу племінну назву від 
легендарного предка властива не лише слов'янським 
народам, а й іншим, зокрема стародавнім індійцям. Ще в 
'Рігведі' - найдавнішій пам'ятці індійської культури, а 
пізніше й у 'Махабгараті' п'ять найголовніших, т. зв. 
ведійських, племен завдячують своїми назвами іменам 
легендарних предків - Яду, Турвашу, Ану, Друх'ю та 
Пуру. Принагідно зазначимо, що індійські сувіри /плем'я, 
яке в давнину мешкало на півдні України і має 
надзвичайно багато спільного зі слов'янськими сіверами/ 
також має свого легендарного предка - царя Сувіра.

Та чи не найзагадковішим щодо русичів є те, що і 
їх, і князів автор 'Слова* називає Дажбожими внуками. А 
оскільки русичі - це воїни, то виходить, що саме воїни - 
Дажбожі внуки. З чого можна припустити, що Дажбог - 
суто воїнське божество.

Але чому автор 'Слова' називає руських воїнів 
Дажбожими внуками? І чому русичі не сини, а саме внуки 
Дажбога? А коли так, то хто ж тоді доводиться синами 
Дажбогові?

Уже цитований О.Соловйов пояснює останні 
запитання так : оскільки русичі - сини Руса, то вони і є 
Дажбожими внуками. Тобто якщо русичі - Дажбожі внуки, 
то сином Дажбога мусить бути легендарний Рус, який і 
дав назву русичам - своїм нащадкам, синам.

Усе знов упирається в легендарного Руса. А чи 
немає іншого способу пролити світло на русичів і 
Дажбога? Чи немає якихось додаткових фактів з інших 
джерел про те, що вони мали свого, власного бога?

З'ясувалося, такі факти є. Насамперед у Геродота 
/V ст. до н.е./, у четвертій книзі його 'Історії'. Він 
повідомляє, що наймогутніші й найчисленніші із скіфів, 
т. зв. 'царські скіфи* /і лише вони/ поклонялися ще 
Тагимасадові. Означення 'наймогутніші*, безперечно, 
свідчить про те, що йдеться саме про воїнський стан, а 
'царські' й підтверджує це. Бо якщо виходити з 
індійського матеріалу, то царі мусили походити саме з 
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воїнської касти, т. зв. кшатріів /Л.Силенко вважає цей 
іменник родичем нашого кошового. - Ред./ . А коли так, 
то і Тагимасада, як і слов'янського Дажбога, слід 
сприймати за воїнське божество. Щоправда, сам Геродот 
про Тагимасада і його функції жодних даних не подає. 
Тільки зазначає /і це надзвичайно важливо для нас/ : 
скіфський Тагнмасад відповідає грецькому Посейдонові.

Але ж Посейдон , як відомо кожному, - морське 
божество. Аніякого очевидного стосунку до воїнів нібито 
не має. Виходить, треба знову шукати нові, промовистіші 
факти. Чи ж є вони взагалі?

Так факти виявлені, як не парадоксально, на 
далекій Шрі-Ланці. А коли точніше, то в хроніці XIII ст. 
'Історія Сігірі', яка ввібрала значно ранніші події, описані 
в індійських та цейлонських рукописах.

У цій хроніці мовиться, що в саків 
середньоазіатських скіфів - ватажок, правитель племені 
вважається втіленням бога Варуни.що саме ім'я Варуна з 
часом прибрало в них значення "правитель", 'цар', що через 
це і самих саків стали вважати нащадками Варуни.

З цього повідомлення напрошується кілька цікавих 
висновків. Якщо саки справді поклонялися Варуні, то йому 
мусили б поклонятися і їхні європейські родичі - 
причорноморські скіфи. Адже багато хто з античних 
авторів і сучасних учених не розрізняє саків і скіфів, 
вважаючи, що це один і той же народ, який жив колись на 
терені від Індії до Надчорномор'я. Саки і скіфи мають 
надзвичайно багато спільного у віруваннях, звичаях, 
міфології.

І друге. Якщо в середземноморських саків Варуна 
вважається втіленням земного царя, правителя, то таким 
же втіленням для причорноморських скіфів слід вважати 
Тагимасада. Адже Варуна, Тагимасад і Посейдон 
відповідники один одного. Геродот ототожнив 
Тагимасада з Посейдоном, а Варуна - теж морське 
божество. Таким чином, виходить, що Геродот не довільно 
порівняв Тагимасада з Посейдоном, а виходив із якоїсь 
давнішої традиції.

Так чи інакше, а дані ці знаходять підтвердження 
в зовсім інших, не залежних від грецьких, джерелах. На 
них можна цілком покладатися.

Отже, коли ми хочемо більше знати про функції 
скіфського Тагимасада і слов'янського Дажбога, яких у 
даному разі об'єднує зв'язок із 'царськими скіфами' й
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русичами, то ці функції ми мусимо шукати у функціях 
Варуни й Посейдона. Про них ми маємо численні, розлогі 
відомості. Очевидно, для Тагимасада і Дажбога 
підходитимуть насамперед функції, спільні Варуні й 
Посейдону.

Ми вже знаємо, що Варуна і Посейдон - морські 
боги, владики морів. Проте, виявляється, лише цим їхня 
подібність не вичерпується. Вони мають чимало інших 
спільних, іноді досить специфічних рис. Деякі з них 
варто навести, тим більше що вони можуть бути 
властивими скіфському Тагимасадові й слов'янському 
Дажбогові.

Варуна розділив Небо і Землю, змусив Сонце 
світити. Його волею сходять Місяць і зірки. Океан 
/попередник Посейдона у греків/ - притулок Сонця, 
Місяця, зірок. Вони з нього сходять і в нього заходять.

Варуна - покровитель і охоронець західної сторони 
світу. Еллінський Океан - на крайньому заході, він 
омиває межі життя і смерті.

Варуна асоціюється з богом смерті Ямою і 
пов'язаний з потойбічним світом. Посейдон теж був богом 
світу померлих, що яскраво засвідчує "Одісея" Гомера.

Варуна пов'язаний із пробиванням джерел. 
Посейдон своїм тризубом також пробиває джерела.

Варуна колись належав до світу асурів, пов'язаних 
насамперед із водною стихією і хаосом, який передував 
творенню світу. Океан уособлює хаос, у давніх уявленнях 
Океан і хаос - невіддільні.

Варуна володіє чарівною силою - майєю, знає всі 
таємниці світу. Він - першоджерело магії. Син Посейдона 
Протей знає майбутнє і вміє добре ворожити, має дар 
пророцтва.

Варуну легко розгнівити, особливо його сердять 
людські гріхи. Він грізний, але справедливий до тих, хто 
покаявся. Посейдон також легко впадає у гнів, він - бог 
гніву. Надто пихатого Посейдон жбурляє в море, зате 
того, хто розкаявся, рятує, простягнувши тризуб.

Варуна втілює темні, похмурі властивості всього, з 
чим пов'язується. Йому приносять у пожертву тварин 
чорної масті. Він асоціюється з нічним небом /'Варуна - 
це ніч', - мовиться в одному давньому тексті/. Світ 
Посейдона не любить світла, він понурий, імлистий. Океан 
у Гомера і Гесіода відзначається непроглядною пітьмою. 
Так і планета Нептун - символ мороку, містичної глибини.

46



Варуна був колись уседержителем, царем над 
світами, богами й людьми. Він - верховний бог і творець, 
володар Всесвіту. Посейдон - найвище божество в 
легендарній Атлантиці, що засвідчує його тризуб - 
символ влади над трьома світами: небом, землею і 
потойбіччям. Посейдон сперечався з самим Зевсом, 
кажучи, що саме він старший на Олімпі і що саме йому 
належить верховенство серед богів. Він привселюдно, чи 
то пак привсебожно, називає Зевса узурпатором небесної 
влади.

Варуна - бог родючості, рослинності і дощу. Ріки - 
його сестри. Він звільняяє води, прокладає шлях потокам, 
стежить за течією рік. У Посейдоні, як і в його синові 
Протеї, втілений прадавній бог Нерей - батько нереїд у 
царстві Посейдона. Сам Нерей - володар вод, рік і течій. 
Посейдон - уособлення невичерпної породжувальної сили 
земних надр, водної стихії.

Варуна - охоронець космічного закону - ріти 
/слов’янський лад/, хоч раніше й був володарем 
хаотичного, невпорядкованого світу. А Посейдон, навпаки, 
- ворог усього впорядкованого, гармонійного, 
довершеного.

Ці далеко не всі факти незаперечно засвідчують 
спільність у прадавні часи функцій індійського Варуни і 
грецького Посейдона, а з ними латинського Нептуна й 
етруського Нетуна. З чого можна, виходячи з тотожності 
Варуни і Посейдона, виснувати, що слов'янський Дажбог і 
скіфський Тагимасад також мати функції, перераховані 
вище. Таким чином, бачимо, що Варуна - один із 
найдавніших богів ведійських аріїв. Це ще 
індоєвропейське божество, наділене надзвичайною 
широтою функцій і величезною могуттю, як і його 
грецький побратим Посейдон. Він - опора Неба й Землі, 
наглядач за праведністю й чеснотливістю людей. Він 
змальовується з петлею в руці, якою ловить грішників, а 
тоді карає, найчастіше водянкою, що зайвий раз 
підтверджує його зв'язок із водною стихією.

Проте Варуна має ще одну надзвичайно важливу 
функцію. Він втілює собою племінного ватажка, вождя, 
царя, особливо магічний аспект діяльності, втілює владу 
й владарювання. Він божественний суддя - всевідаючий і 
всевидющий. Ось що пише про цю особливість 
відомий фахівець із порівняльної міфології 
Ж.Дюмезіль:
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'Мітру й Варуну ... часто називають 'царями'... 
Проте з них обох більшою мірою ’царем* є Варуна; на рівні 
ритуалу не Мітра.., а Варуна - покровитель і модель царя 
в церемонії посвячення - раджасуї, де багато сцен, як це 
засвідчують коментарі, відтворюють те, що здійснив або 
зазнав Варуна "під час свого посвячення*... Варуна 
ототожнений із кшатрою ... - поняттям, яке водночас є 
основою другої, військової функції, реалізованої в класі 
кшатріїв. І коли йдеться про царя /він звичайно сам 
походить із класу кшатріїв/, владою в її профанованих 
аспектах, що базуються на силі... Варуна - володар 
кшатри, уподібнюючись цареві над людьми, править на 
мирній території... У цій функції Мітра виявляє цареві ту 
послугу, яку земний цар одержує від свого верховного 
жерця... Варуна, природно, звернений до всього, 
пов'язаного з війною: "Ти, о Варуно, ти цар над усіма 
/істотами/, глава /народів/, тобі добре на бойовій 
колісниці', - звертається до нього поет.*

Гадаємо, характеристику Варуні в цьому уривку 
дано цілком вичерпну. Нагадаємо лише, що саме Варуна й 
Мітра - ці два індоєвропейські божества - складають 
слов'янське ім'я Володимир , надзвичайно популярне в 
давньоруські часи /його лише в династії Рюриковичів 
мали 18 князів/.

Пто ж такі ці індійські кшатрії, чиїм божеством є 
Варуна?

Кшатрії - воїни, друга за значимістю після 
жерців-брахманІв каста в давньоіндійській суспільній 
ієрархії, хоч буддійська та джайнська література 
відводить їм чільне місце. Зокрема, Будді приписуються 
слова: *1 скільки кшатрійська варна /тобто воїнський 
стан,- С.Н./ тепер вища, то я буду знову народжуватися 
представником цієї варни'.

У "Рігведі" кшатріям, тобто воїнам, приписується 
походження від міфічної першолюдини Пуруші. У 
стародавніх книгах священного знання - Ведах /пор. 
українське відати - знати/ мовиться, що Всесвіт виник 
із тіла Пуруші, якого боги принесли в жертву на початку 
світу. Боги розтяли його на частини, і з уст його виникли 
брахмани /жерці/, з рук - кшатрії /воїни/, зі стегон - 
вайш'ї / землероби, ремісники й торговці/, а зі стіп - 
шудри, залежні від перших трьох станів.

Глава держави, як правило, був кшатрієм. Вищі 
урядові посади в центрі й на місцях займали теж 
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кшатрії. Царські роди, військову знать складали кшатрії. 
їм нерідко належали чималі земельні наділи, саме вони 
володіли фактичною владою в суспільстві. За свідченням 
Мегасфена, грецького посла при дворі індійського 
імператора Чандрагупти /ІУ ст. до н. е./ представники 
військового стану, 'якщо потрібно воювати, вони воюють, 
коли ж укладено мир, саме вони провадять веселе життя.' 
З кшатріями асоціюється червоний колір /пор. 'черлені 
щити' русичів/, оскільки індоєвропейські народи 
споконвіку ототожнювали червоний колір з енергією і 
рішучістю. В індійських джерелах підкреслюється, що 
червоний колір - це раджас , тобто ярість, снага, 
пристрасть. Звідси, очевидно, й раджа - цар, правитель.

Саме слово кшатрій тлумачиться як наділений 
могутйістю^. хоч існує й дуже давнє тлумачення, що 
кшатрій - це власник полів, а не лише титул /пор. етнонім 
поляни , що його деякі дослідники виводять від слова 
поле, а також те, що цей етнонім був згодом замінений 
етнонімом русь /.

З витягів про давньоіндійських кшатріїв випливає 
ряд цікавих паралелей. Із кшатріями пов'язується Будда, 
який сам походить із шак'їв : у цьому етнонімі легко 
відчувається зв'язок із саками, які по-індійськи 
називалися шаки . Тобто сам Будда походив із саків. 
Загадкові будини, чию столицю дехто ототожнює з 
Києвом, можуть пов'язуватися саме з Буддою. Про це , хоч 
і несміливо, вже кажуть деякі дослідники. Таке 
припущення тим імовірніше, що Будда пов'язує свої 
переродження саме зі станом воїнів.

Характерно , що сліди всіх чотирьох 
давньоіндійських каст і досі помітні на Україні. 
Український фольклор зберіг пам'ять про 
жерців-брахманів як у фразеологізмах {рахманна земля; 
рахманний кінь; пестимося, як рахмани; на Юра-Івана, на 
рахманський Великдень), так і писемних пам'ятках, 
зокрема у 'Велесовій книзі', де згадується про те, що 
'військо брахман заступає обжитий наш степ'.

Вайш'ї проглядають у слов'янському весь ( село; 
санскритськё віш - сільська громада, яка , до речі, має 
свій індійський відповідник - грама , тобто сільська 
община). Четверта верства, шудри , відбиласяв таких 
досить поширених українських прізвищах, як Шудра, 
Шудря /один із носіїв його, М.Шудря, якраз і зробив 
поетичний переклад 'Велесової книги' /,
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Зв'язок же із кшатріями, другої після брахманів 
верстви, найпомітніший і досі. Насамперед він 
простежується у причорноморських скіфів, усі три 
родоначальники яких - Ліпоксай, Арпоксай і Колаксай - 
мають у своїх іменах компонент -ксай , похідний від 
поняття кшатра /правитель, цар/. Більше того, сам 
слов'янський термін цар походить від цього поняття, що 
відбилося в таких українських прізвищах, як Цар, Царук, 
Царик, Царенко, Сай, Сайко, Саєнко...

Таким чином, бачимо, що індійські кшатрії, 
царські скіфи і слов'янські русичі виявлять надзвичайно 
багато спільного. Всі вони мають свої 'воїнські' божества - 
відповідно Варуну, Тагимасада і Дажбога. Всі вони 
пов'язані з царською /княжою/ владою і станом воїнів. І 
індійські, і скіфські, і слов'янські правителі асоціювалися 
зі своїми богамй під час вінчання на царство, що, 
безперечно, свідчить про однакові уявлення щодо царя та 
верховної влади в індійців, скіфів і слов'ян. Слід 
відзначити й те, що колір кшатріїв /червоний/ водночас є 
кольором жалоби /пор. українські фольклорні факти, коли 
загиблого козака - професійного воїна - вкривають 
червоною китайкою/.

(Екіфів більшість учених ає іраномовним 
народом. Тож цікаво з'ясувати чи знають давні іранці 
Варуну або інше божество з идібними функціями щодо 
царської влади і воїнського стану.

І тут, за спостереженнями Ж.Дюмезіля, привертає 
увагу функціональна близькість індійського Варуни 
іранському Ахурамазді. Цей здогад підкріплюється тим, 
що в найдавніших індійських пам'ятках Варуну 
називають Асура. Асура ж тотожне іранському Ахура , 
що його ми вже зустрічали в імені Ахурамазда . Ім'я це в 
різних мовах має свої різновиди: пехлевійське Ормазд , 
хорезмійське і памірське Ремузд . монгольське 
Хормуста , грецьке Оромаздес тощо. Воно дослівно 
перекладається Ахура Мудрий, де мудрість - 
категорія, пов'язана з божественною субстанцією 
/пригадаймо, князь Ярослав мав епітет Мудрий/.

Як засвідчують факти, Варуна й Ахурамазда свого 
часу здійснили однаковий перехід. Та метаморфоза 
змінила їхній статус. Варуна, що доти був асу ром / асури 
- старші брати богів і водносчас їхні постійні суперники, 
втілення первозданного хаосу/ й належав до демонів, 
символізуючи невпорядкований світ, перейшов у ранг 
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богів і став божнественним, т. зв. девівським асуром. А 
іранські ахури, навпаки, стали богами.

А оскільки Варуна причетний до первозданних вод 
і разом із Мітрою - божеством Сонця і Мирного Договору - 
є посередником між нижнім та верхнім світами /людей і 
небожителів/, то таку ж саму еволюцію можна 
припустити й для Ахурамазди. Бо серед функцій 
іранського божества значиться зв'язок із творенням землі 
та вод, з денним та нічним небом, із здоров'ям і 
недугами, з добром і злом , тобто ті функції, які 
притаманні індійському Варуні та грецькому 
Посейдонові.

Проте в даному випадку найважливішим для нас є 
те, що Ахурамазда невіддільний від царської влади. На 
знаменитій Бехістунській скелі, величній пам'ятці 
перського царя Дарія, що так невдало намагався 
підкорити причорноморських скіфів, є і зображення 
Ахурамазди : він простягає ліву руку з кільцем, 
уособленням влади, до Дарія, символічно вручаючи йому 
царський престол. А піднятою правою рукою благословляє 
його. Сам же Дарій, якого зображено в натуральний зріст, 
у царській короні на голові, лівою рукою тримає лук 
/символ воїнського стану/, праву ж звів у благоговійному 
порухові до Ахурамазди.

Той же Дарій залишив по собі чимало й написів, де 
показує себе ворогом брехні й захисником справедливості, 
взірцевим правителем і земним втіленням Ахурамазди. І 
чи не щоразу підкреслює : він - законний цар, він не 
захопив її силоміць. І головним доказом на користь такого 
твердження виставляє бажання самого Ахурамазди, який 
нібито йому 'приніс царство' : таке було бажання 
Ахурамазди, він вибрав на всій землі мене /як єдиного/ 
мужчину /і/ зробив царем усієї землі.'

Наведені факти засвідчують: як індійські та 
сацькі царі вважали себе втіленням Варуни, так і іранські 
царі вважали себе втіленням Ахурамазди. Тобто і Варуна, 
й Ахурамазда мали однакові функції щодо царської 
влади. Спільність їхня підкріплюється і тим, що в певний 
період Варуна називався Асура, а іранське божество - 
Ахура. Тобто обидва ці божества колись були й 
етимологічно тотожними, а не тільки семантично.

Проте, як бачимо, ні індійський Варуна, ні 
іранський Ахурамазда, ні грецький Посейдон не 
виявляють фонетичної близькості зі скіфським
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Тагимасадом. От хіба Ахурамазда дещо '.перегукується з 
Тагимасадом - у них схожі компоненти мазда і масад . 
Якщо нам добре відомо, що ім'я АхурамаЬда складається 
з двох частин /Ахура + мазда/, то можна припустити, що 
два компоненти має й ім'я Тагимасад /ТаЬи + масад/. Що 
це справді так, підтверджує ще одне скіфське ім'я - 
Октамасад . Його знову таки наводить нам Геродот. 
Причому надзвичайно показово: ім'я Октамасад мав 
представник саме царського дому, що підкреслює 
невипадковість імен із компонентом масад у скіфів, 
надто в божественній і царській сферах. Водночас це 
свідчить про важливість цього компонента у творенні 
імен і, можливо, в уявленнях скіфів.

Щодо першого компонента в імені Октамасад, то в 
ньому легко розпізнати грецьке слово зі значенням вісім 
/авестійське і санскритське ашта зіє окто/ . Це не 
мусить дивувати, оскільки число 8 надзвичайно 
популярне в міфологічних та космологічних уявленнях 
багатьох народів і входить в імена /Октавіан/, назви 
місяців / фр. octobre /, терміни / октет, октава /. Щодо 
октави, то Платон наводить цікавий міф. Хтось на ім'я Ер 
побував на тому світі, а коли повернувся, то став 
розповідати, що бачив там веретено Ананки - богині 
невідворотності в греків. Вісь того веретена - вісь 
Усесвіту, що його утворюють вісім напівсфер, укладених 
одна в одну. Кожна напівсфера має свій колір і своє 
числове значення - співвідношення цих чисел і творить 
гармонію світу. На кожній напівсфері сидить сирена, яка 
видає звуки певної висоти. Поєднання цих восьми звуків і 
дає музичну октаву. Якщо вдатися до індійського 
матеріалу, то він дає безліч фактів, пов'язаних із числом 
8 . Вісім частин тіла, вісім наук, вісім благородних 
металів, вісім душевних настроїв /основа 
давньоіндійського театру/, вісім уславлених гір, вісім 
богинь-захисниць, вісім утілень Шіви, вісім ступенів 
йоги, вісім розділів медицини, вісім книг знаменитої 
граматики Паніні, вісім правил буддійського ченця, вісім 
священних атрибутів для коронації, вісім чаш при 
жертовному обряді богові Агні.

Але найбільше причетні до розмови про 
Октамасада, гадаємо, факти деяких міфологій, пов'язані з 
вісьмома богами. Єгипетська міфологія має вісім 
першопочаткових богів, з яких виник Усесвіт. Китайська 
лаоська міфологія знає надзвичайно популярних героїв, т. 
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зв. вісьмох безсмертних . Індійська міфологія налічує 
вісім божеств - хранителів сторін світу, де Індра - 
охоронець сходу, Варуна - заходу, Кубера - півночі, Яма - 
півдня. Сома - північного сходу, Агні - південного 
заходу, Ваю - північного заходу. [ 0

КАРБ
Кімерійці, скіфи, люди, що не мають імені 

для нас... І серед них древніші всіляких скіфів 
ті таємничі трипільці, котрі обпалювали тут 

горщики на своїх "майданчиках", перш ніж 
спуститися на Балкани, щоб будувати на 

узбережжі Архіпелагу Егейську культуру. Вже 
вільно думати, що Київські гори були 

батьківщиною майбутніх еллінів. З цих холмів, з 
черепками в руках, мабуть легше, ніж де б то не 
було, оглянути найдавнішу історію Європи. Як і 

в Римі, відчуваєш тут святість грунту, але 
наскільки глибше вводять тут спогади в сиву 

древність.

Г.ФЕДОТОВ, 
російський історик і філософ.
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Зважаючи на те, що Тагимасад і Октамасад 
дотичні відповідно до божественної і царської сфер, є 
підстави припустити, що ім’я Октамасад пов’язується 
якраз із вісьмома богами. А їх, як виявляється, у скіфів 
саме вісім: Табіті, Папай, Апі, Гойтосир, Аргимпаса, 
Геракл, Арес і Тагимасад. А коли так, то ім’я Октамасад 
мусить значити щось на зразок Восьмибожний, Той, що 
шанує вісім богів. Це підтверджується уявленнями, що 
земний устрій має взірець устрій небесний. Цар - 
втілення бога на землі, він і тільки він поєднує через 
пожертву світ людей і світ богів, Землю і Небо. ! якщо на 
небесному рівні хранителями світу виступають боги, то 
на рівні земному цю функцію виконують царі, бо саме 
вони відповідають за добробут громади, якою керують. І 
як цар богів Індра вважався охоронцем восьми сторін 
неба, так і цар вважався охоронцем восьми сторін землі. 
Так що тлумачення імені скіфського царя Октамасада як 
Восьмибожний видається цілком умотивованим. У 
такому разі виходить, що компонент масад у іменах 
скіфського божества і скіфського царя мусить значити 
божество . Але ж ми раніше перекладали компонент 
мазда в імені Ахурамазда як мудрий І Щось ніби не 
в’яжеться.

Ми вже казали, що така категорія як мудрість - 
це божественна субстанція. І в багатьох випадках слова 
мудрість, божество - тотожні. Що підтверджується і на 
прикладі з компонентом масад. У согдійській мові слово 
масат , мазад тлумачиться саме як божество. А 
авестійський вираз ахурахе маздах мовознавці 
розшифровують як ахурівське божество. І в памірському 
ремузд /сонце/ музд виводиться від авестійського 
маздах / божество/.

Таким чином, значення компонента масад в обох 
скіфських іменах ми розшифрували, як розшифрували і 
перший компонент імені Октамасад. Але що ж значить 
компонент Таг /якщо припустити, що я - 
з’єднувальний звук на стикові двох слів, т. зв. правило 
сандгі/? Якщо зіставити імена Таг + масад і Даж + 
бог, то побачимо, що другі компоненти в них несуть 
однакове значення - бог, божество . Перші ж компоненти 
виявляють фонетичну подібність, особливо якщо зважити, 
що іномовне д грецька часто передає через т. Звук же 
г на слов’янському грунті має властивість переходити в 
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ж / ріг - ріжок, стіг - стіжок/. Але ні значнення Даж , 
ні значення Таг ми достеменно не знаємо. Можемо лише 
здогадуватися, що він має значити щось таке, як 
компонент Ахура в імені Ахурамазда, оскільки вже ці 
божества функціонально подібні.

І тут заслуговує на увагу те, що етруська 
міфологія знає персонаж Таг, який володів мудрістю 
провидця й мистецтвом ворожіння, що властиве 
Посейдонові та Варуні. Таг передбачив етрускам 
майбутнє, навчив їх усього, що вмів сам. А ще цікавіше 
те, що у Фессалії, колись заселеній пеласгами, словом таг 
означався правитель. Тобто і Таг мав, власне, ті ж 
функції, що й індійський Варуна: він уособлював 
мудрість і був божеством воїнським.

Як вважають дослідники, греки не знали божества 
з подібним іменем. Але в егейсько-анатолійському 
регіоні та в Передній Азії, де теж свого часу побували 
причорноморські скіфи й кімерійці, існували фонетично 
схожі імена. Ще в Ш тис. до н.е. тут поклонялися богові 
підземного царства Дагону. Йому поклонялися й 
філістимляни - видимо, переселенці. А схожість імені 
Таг і Дагон, схожість їхніх функцій дали підстави 
припустити ідентичність обох.

Отже, в деяких важливих аспектах виявляється 
подібність функцій Варуни, Посейдона й Ахурамазди, що 
теж володіли магічними заннями, були всевідаючими й 
мудрими, знали колишні й майбутні таємниці світу і 
пов'язувалися з потойбічним світом. А коли так, то такі 
ж функції мусили мати скіфський Тагимасад і 
слов'янський Дажбог. Це тим певніше, що божества 
пов'язувалися з владою і воїнським станом, уособлювали 
племінних ватажків.

Такі міркування підтверджують і слов'янські 
факти. У південних слов'ян зафіксовано божество Дабог, 
яке не без підстав зіставляють із божеством західних 
слов'ян Дачбогом і з шанованою сербами горою Дажбог. 
Схожість імен усіх цих божеств зі східнослов'янським 
божеством очевидна, проте найважливіше те, що в 
уявленнях південних слов'ян Дабог утілював якраз образ 
земного царя.

Таким чином, бачимо, що Дажбог та його 
фонетичні різновиди властиві всьому слов'янському 
світові. І, очевидно, він споріднений із етруським Тагом 
і малоазійським Дагоном, тим більше що і Таг, і Дагон 
мали однакову функцію - уособлювали земного царя.



Не можна обминути й кельтських фактів. Одним 
із богів т. зв. 'племен богині Дану' був Дагда. Це 
божество ввібрало в себе найтиповіші уявлення кельтів 
про всемогутнє божество потойбічного світу, ірландський 
Дагда раніше був морським божеством, як Варуна й 
Посейдон, а згодом став смертним, сповненим 
виняткової мудрості, через що й почав іменуватися Пуйл 
/Мудрість; пор. слова Нестора, що поляни 'мудрі й 
смишлені'/.

Коли вже зайшлося про мудрість, то хотілося б 
сказати щодо неї кілька слів. Категорія ця надзвичайно 
популярна у слов'ян, як і в стародавніх індійців. Про те 
свідчить епітети й київського князя Ярослава, і його 
галицького тезка - Осмомисл /імена Октамасад і 
Осмомисл вважаю тотожними і семантично, й 
етимологічно/, означення полян. 1 Софійський собор, 
збудований за Ярослава Мудрого, має прямий стосунок до 
цього, бо ж назва йогш походить від грецького слова зі 
значеннням мудрість . Та й ім'я київського князя Діра, 
який похований неподалік від місця, де пізніше було 
зведено Софію, значить, очевидно, Мудрий : санскритське 
дгір яраз і є розумний, мудрий . Показово, що епітет 
Дгір мав легендарний мудрець і наставник самих богів 
Брихаспаті. Він - втілення вищого знання, вищої 
мудрості. Разом з іншим мудрецем Шукрою вважається 
основоположником науки про управління державою. А 
управляти державою - прямий обов'язок царів. Тож 
невіддільною їхньою рисою мала бути мудрість, надто 
державна.

Принагідно зазначимо, що зять мудреця Шукри 
став родоначальником ядавів, які в давньоруських 
літописах виступають під назвою ятвяги.

І взагалі, мудрість посідала виняткове місце в 
якісній характеристиці богів, царів та героїв, особливо в 
уявленнях стародавніх індійців. Вони знають три 
категорії мудреців - божественні мудреці, 
мудреці-брахмани і мудреці-кшатрії, тобто 
мудреці-правителі, які виступають під спільним 
означенням ріші . Показово й те, що Брихаспаті колись 
вважався однією з іпостасей Варуни.

Залучення до нашої розмови кельтських фактів 
тим правомірніше, що й індійці, і кельти, і слов'яни 
знають богиню Дану /у слов'ян Дана/. Слов'янська Дана 
пов'язана з водою. А в індійській міфології Дану теж 
пов'язується з водною стихією. Вона асурка, як і Варуна
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був асуром, перш ніж досяг божественного статусу. Вона 
родоначальниця асурів / отже, і Варуни/, які доводилися 
богам старшими братами. І саме в асурів був верховним 
жерцем Шукра. Сама Дану - донька ведійського божества 
Дакші й мати асура Врітри, битва якого з Індрою складає 
космогонічну основу "Рігведи*. Саме внаслідок цієї битви 
Індра вивільнив води, що їх доти стримував Врітра. 
Причому дехто з дослідників вважає, що чимало 
індійських міфів було створено саме на берегах Дніпра, 
насамперед міф про битву Індри з Врітрою, якого 
пов'язують із Дніпровими порогами. Врітра означає 
Загата, Перешкода. Тож міф про перемогу царя богів над 
сином асурки Дану, яка уособлює косний, хаотичний, 
невпорядкований світ, може мати цілком просте 
пояснення. То міг бути спочатку місцевий міф , що 
тлумачив походження Дніпрових порогів - колись 
надзвичайно широко відомих. З часом міф міг прибрати 
ширшого міфологічного змісту - дарування води 
посушливому краєві, позбуття від льодоставу, перемоги 
над злими силами, воскресіння природи тощо. Цілком 
імовірно, що такий міф виник на Дніпрі і біля його 
порогів. Саме в цьому ареалі дослідники воліють шукати 
огнище індоєвропейців. Недарма в Північному 
Причорномор'ї стільки річок перегукується назвами з 
індійською і кельтською Дану, слов'янською Даною: Дон, 
Донець, Дністер, Дунай, Дніпро. Не випадково в 
доскіфських курганах півдня України археологи 
знаходять виняткову відповідність світоглядним 
уявленням 'Рігведи', а на срібній вазі Чортомлика бачимо 
сцени індійського царського образу ашвамегди - 
жертвоприносини коня, детально описаного в 
давньоіндійських писемних міфах і джерелах.

Як свідчать індійські матеріали, Варуна свого 
часу, особливо коли вважався царем асурів, був 
функціонально близьким Врітрі. Не випадково на початку 
Нового року Варуна стає супротивником Індри, 
протистоїть йому, тобто знову стає асуром - втіленням 
застиглої субстанції, ототожнюючи й замінюючи собою 
Врітру. Істотно, що боротьба Варуни й Індри, тобто 
асурів і девів /богів/, розглядається як запорука 
рівноваги між силами хаосу і космосу. Без цього 
неможлива світова гармонія.

Виходячи з усіх цих фактів, логічно вважати, що 
матір'ю божества воїнів і державної влади Дажбога є 
Дана.
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Тут варто згадати балтійського Вельняса, який, 
вважають учені, дав-назву Вільнюсу. У балтійській 
міфології Велняс також пов'язується з хаосом, болотом і 
водночас мудрістю. Науковці одностайні в тому, що 
Велняс восходить до найдавніших уявлень про божество 
підземного світу. І в цьому він перегукується з тими 
всіма божествами, про яких ми вже говорили. Крім того, 
Велняс пов’язується з владою.

Що ж значить компонент Таг в імені скіфського і 
Даж - слов'янського богів?

Деякі вчені трактують Дажбог як Поганий Бог, 
маючи на увазі, що він асоціюється з мокрою, дощовою 
погодою - поганою погодою. Інші пояснюють його як 
Даючий Бог, тобто бог, який приносить добробут, 
заможність. Окремі вбачають риси Дажбога в 
хатто-хурритськомку богові Тешуба. Він вважався богом 
бурі і грому , водної стихії і війни. Це може мати під 
собою грунт. В.Щербаков вважає, що глава і вчитель 
Шамбали Джапо - це Дажбо чи Дажбог ванів із 
Ванського царства, які колись пішли на схід сонця. 
О.Потебня схильний був до того, що в імені Дажбог 
перший компонент походить від слова даг , яке могло 
значити день , світло , вогонь . Санскритський корінь 
дах в саме і значить горіти , палати . За таке 
тлумачення ратують індійські факти.

У ’Рігведі’ Варуна готує широку стежку для 
Сонця, причому Сонце - око цього божества. Варуна 
освітлює небо й землю, укріплює сонце, піднімає його на 
небо, вимірює землю сонцем. Памірське Ремузд якраз і 
значить Сонце. Воно похідне від слова Ахурамазда. 
Мазда - мудрий, божество. Ре дивовижно нагадує 
єгипетського бога сонця Ра .

Проте якщо виходити з того, що скіфське ім'я 
Тагимасад має написання і Тамимасад , можливе й інше 
тлумачення. Оскільки і Варуна, і Посейдон, і Велняс, і 
Дагда пов'язуються з первісними водами, хаосом, а хаос, 
як правило, асоціюється з темрявою, пітьмою, мороком, 
то не буде дивним, коли Тагимасад значитиме Темнобог , 
Чорнобог. Його знає слов'янська міфологія разом із 
Білобогом . Не виключено, що компонент Там містить у 
собі значення темний /санскритська тама , тамао - 
морок , пітьма /. Таке тлумачення цілком відповідає 
поняттю хаосу як темної, косної субстанції, над якою 
колись владарював індійський Варуна, грецький 
Посейдон, скіфський Тагимасад, слов'янський Дажбог.
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Проте навіть у такому тлумаченні нічого не змінюється. 
Воно грає на руку Варуні, Посейдонові, бо ще в "Рігведі" 
Варуна протиставляється Мітрі як темний - світлому. 
Місяць - Сонцю, ніч - дню. І якщо Мітра - бог сонця і 
мирного договору - втілює добрі, світлі властивості 
влади, то Варуна - грізні й похмурі, караючі її аспекти.

Можливе ще одне пояснення імені Дажбог, якщо 
виходити зі значення Варуни. Як відомо, Варуна - 
божество космічних і земних вод. Саме ж ім'я Варуна 
містить у собі компонент вар , який у санскриті означає 
вода . Варуна - володар небесних вод, дощів, які 
уособлюють чоловічу силу і без яких не може 
запліднитися земля. Іншими словами, варуна - це і 
небесний бик, який запліднює корову - землю. Ось 
чому вар , окрім значення вода , має у санскриті ще й 
значення жених , коханець , чоловік . Так само 
санскритське варта значить дощ, злива, а вріша - 
самець , бик . Обоє слів походять з одного кореня вар / 
врі . До речі, найдавніші уявлення про Посейдона також 
пов'язані з родючістю землі, через що ім'я Посейдон 
дехто тлумачить як Чоловік Землі. З іншого боку, 
Посейдон пов'язаний із індоєвропейським зооморфним 
демоном родючості, що виступає в подобі бика. Саме 
Посейдон послав на Кріт з моря прекрасного бика - свою 
іпостась. Він разом із Пасифаєю, донькою Геліоса - Сонця 
і дружиною крітського царя Міноса, спородив Мінотавра 
-чудовисько з головою бика, що його Мінос помістив у 
свій знаменитий лабіринт. І Атлантиду, де Посейдон 
був верховним божеством , покарав за безчестя Зевс - 
сам уособлення бика. Він відтіснив з Олімпу Посейдона, 
за що той не раз дорікав громовежцеві, називав того 
узурпатором

Виходячи з цих фактів, можна ім'я Дажбога 
пов'язувати зі словом дощ , тим більше що існує ще одна 
форма цього імені - Даждьбог. Таке тлумачення цілком відіювідає 
функціям Варуни й Посейдона тобто Дажбог означає Дощ-бог , 
Дощовий Бог. Це цілком відповідає первісним уявленням, 
згідно з якими вода є всім - і життям, і багатством, і 
силою, і владою.

Отже, русичі - 'Дажбожі внуки' тому, що Дажбог 
- божество воїнського стану, покровитель і захисник його. 
Дажбог - уособлення князівської влади і самого 
князя.Таке розуміння сходить до сивої індоєвропейської 
давнини, має паралелі в багатьох міфологіях. 
Слов'янський Дажбог - це скіфський Тагимасад -

SO



етруський Таг - грецький Посейдон - індійський Варуна - 
іранський Ахурамазда.

Київ.

УПАВ ДОЩ 0 З
Упав дощ, і 
знову небо знаходиться 
дещо вище землі і 
праворуч неї, квадрат 
трави між ними, і 
ліворуч їх обох, збурений 
потік, як сміття, 
порозкиданий за всім, і 
квіти ржавіють, погнуті і 
порожні, як бляшанки консерв.

Можна закрити очі, можна 
ніколи їх не відкривати, та 
дощ не падатиме вже ніколи, 
три алюмінієві стовпи вічно 
єднатимуть небо з землею.

Вода 'ТГОЧІ®
Опускає посуд, що 
позаду та повище 
неї, нахилений 
кінцем уйиз і 
піднесений над 
ліній, тонких і 
волосся, побільшує 
лінію обрію, що 
проходить за нею.

відкритим

грунтом, повна 
довгих,
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Борис ЯЦЕНКО

IP Е Т IP © ОТ Е К Т1 IB П

країна була 
відома у 

світі як Русь 
до середини 
XV ст., а деякі

регіони - до XIX /Галичина/ 
і XX ст.

/Закарпаття/. С.Величко у 
чудовій праці "Сказаніє о 
войні козацкой з поляками* 
викладає Універсал
Б.Хмельницького, його Звер
нення до народу, написане 
1648 р. Воно кликало до бо
ротьби проти загарбників, 
які "повстали напрасно і 
безсовісно на Русов , албо 
Савр оматов , власную з 
древности природную бра
тію свою*, 'братію нашу Рок- 
солянов в невольничає... 
ярмо запрягши, от віри 
отческія, православния 
душеспасителния к греко- 

руския отринули*, 
'подчинили істинниє із 
древних віков землі і 
провінції наші Сарматскія 
Козакорускія ..." Отже, 
усвідомлення кревної спо
рідненості з сармата
ми-роксоланами жила в 
руському-українському на
роді ще в XVII ст.

В історичній літе
ратурі поширена думка, що 
згодом, коли назва Русь бу
ла монополізована сильним 
Московським царством 
/XVIII ст./, Наддніпрянщина 
як окремішність прийняла 
назву Україна. Для утвер
дження тези "Україна - 
окраїна* використовується 
згадка Київського літопису 
/список XV ст/ у повідом
ленні про смерть переяслав
ського князя Володимира 
Глібовича 1187 р., за яким 

Україна много постена*. 
Йдеться, мовляв, про 
окраїнне Переяславське 
князівство. Однак цю думку 
спростовує сам контекст 
літопису. Дещо вище мо
виться про те, як сумували 
за Володимиром переяс- 
лавці, а потім сказано і про 
скорботу України. Щоправда, 
ця згадка мало що 
роз'яснює. Адже вона може 
відноситися не до XII, а до 
XV ст. Інші пояснення слова 
"Україна* також грунтують
ся на зближенні його зі 
співзвучними словами. Так, 
відомий у минулому укра
їнський учений С.Шелухин
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вважав, що це "територія, 
вкраяна мечем". Але 
зіставлення Україна 
окраїна лишається домі
нуючим і наглухо блокує 
дослідження проблеми.

Ця схема цілком 
відповідає імперському 
мислбнню, відводячи Укра
їні роль окраїни Росії, тобто 
роль Малої Росії. Так 
розчиняють в імперії ве
ликий державний народ, 
який і заснував сучасну 
Росію, дав їй свій генофонд, 
назву, культуру, освіту, 
релігію, мову.

За уважнішого вив
чення джерел українська на
ука могла б давно вийти на 
вищий рівень. Ще 1837 р. 
М.Надєждін писав: "венеди, 
наші предки, розлились із 
Карпата у всіх напрямках у 
Європі, головним чином на 
північний захід. Північний 
схід зайнятий був уже 
чуддю, а південь весь - 
аланами-скіфами. Тож три 
України, що зберегли досі 
свої назви, - Дніпровська 
/земля українських коза
ків/, Дунайська/земля 
давніх карнів, нинішній 
Австрійський Крайн/ і 
Ельбська /земля старо
винних укрів - нинішній 
Пруський Уккермарк/ - 
іо ^нні вважатися здавна 
ві чними краями 
чистого венедо - слов'
янського світу,щ о 
являє собою один із 

трьох первинних шарів 
європейського народона
селення".

М.Надєждін писав 
про три України як про три 
окраїни слов'янського роз
селення. Згодом до тлу
мачення назви звернувся 
А.Кримський, який, однак, 
нічого не зміг додати до 
усталеної традиції.

Не менш хибним є й 
уявлення, що наша земля 
вимушена була назватись 
Україною, коли Московське 
царство забрало в неї 
споконвічну назву Русь.

Передусім необхідно 
проаналізувати роль русько
го компоненту. Хоч Універ
сал Хмельницького називає 
наш народ русами-саврома- 
тами, все-таки останні були 
прийшлим елементом. Іра- 
номовні племена савроматів 
/сарматів/, поселившись у 
VI ст. до н. д. на різних 
теренах Європи й Азії, 
передали підкореному 
давнішому населенню свою 
самоназву. Найвідомішими 
серед сарматів є роксолани, 
арси, аорси, орси, алан-орси, 
утидорси, рутени. Але в 
усіх випадках ідеться про 
один і той же сарматський 
народ орос /рос, рус/. Ця 
назва збереглася в лексиконі 
деяких сучасих народів : 
рос/іянин/ - у монголі: , 
орос - в угорців , орус - у 
тувинців, орис - у хакасів . 
Подібних лексем багато 
подибуємо в усій Євразії .
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Тож політичні спекуляції 
російських великодер
жавників не мають під 
собою справді наукового 
фактажу.

З давніх давен 
роксолани жили п о 
сусідству з деревлянами 
/дереви/ і згодом були 
асимільовані. Автор 
"Повісті временних літ" 
/ПВЛ/ дає перелік держав і 
народів, що існували з Ш-IV 
ст. н.д. Тут не названо 
Понтійське царство, щ о 
припинило існування в )' ст 
до н.д., але є кавказька 
Албанія /Ольвания/, 
завойована с ас анідами в Ш 
ст. н.д. Звідси висновок: він 
скористався, очевидно, 
історичним джерелом І-П 
ст. н.д. Підтвердження 
цього переліку знаходимо і 
в грецькій хроніці єпископа 
Іпполіта Пертського, що 
датується Ш ст. н.д. 
Істотне значення має те, що 
поряд із сарматами, 
меотами, таврами згадані 
дереви /давнє населення 
українського Лісостепу / і 
словіни - в Норіку.

Київський літопис 
спочатку лише згадує про 
словінів /слов’ян/ у 
задунайських областях. 
Згодом додає : "от племені 
же Афетова нарицаєми 
Норці иже суть Словіне". 
Отже, Норік, населений 
кельтами-таврисками, був 
батьківщиною і словінів 
/слов'ян/. Цим слов'янам 

судилося відіграти помітну 
роль в етногенезі як 
слов'янських, так і 
неслов'янських народів,. 
Простежимо їхній шлях 
через поля на Горн .

На поч. І ст. н.д. 
Норік завоювали римляни. 
Зазнавши гніту, частина 
норців покинула обжиті 
місця. Літопис повідомляє: 
слов'яни 'седяху бо по 
Дністру оли до моря". 
Готський історик VI ст. 
Йордан засвідчив, що в IV 
ст. величезні території 'на 
вигині Понту', тобто на 
Чорноморському узбережжі, 
займали анти. Дані 
археології говорять, що саме 
між Дністром і Дніпром 
сконцентрована більшість 
пам'яток черняхівського 
типу П-IV ст. Цілком 
очевидно, і слов'яни по 
Дністру й біля моря, й анти 
на вигині Понту, і носії 
черняхівської культури - 
один і той же народ.

Гадаю, це були 
анти-поляни. Після поразки 
від готів вони наприкінці IV 
ст. покидають вигин Понту й 
поселяються на Київських 
горах. Так з'явилися 'поляни, 
що жили окремо' /ПВЛ/. 
Водночас зникає з 
межиріччя Дністра й 
Дніпра черняхівська 
культура, з'являючись на 
Київщині і навіть на 
Лівобережжі. Радіовуглецеві 
аналізи, проведені в 7О-х 
рр. А.Бугаєм, показують, що
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Троянові вали на Стугні й 
Росі масово будувалися в 
IV-VI ст., тобто під час 
становлення нової держави 
на Дніпрі, Троїстої Згоди 
полян, деревлян і роксолан - 
Трояні. Об'єднувальним 
центром став Київ, 
збудований І за 'Синопси
сом'/ 430 р. (твердження 
потребує серйозних уточ
нень, як видно з інших 
публікацій цього числа 
часопису. - Ред.).

Про державу слов'ян 
писали арабські автори. Так, 
Ідрісі на карті ХП ст. 
умістив поміж Доном / Ру
ська ріка / і Дніпром 
/Данапріс/ , вище Половець
кої землі /Куманія/, Трою - 
на території Чернігівської і 
Переяславської земель /ХП 
ст./. Навіть у XVI ст. 
М.Литвин твердив, що Троя 
була на Дніпрі. Можливо, 
тут знайшли відображення 
реальні відомості про Трою, 
тим більше що в латині 
слово Троянь могло писатися 
без я, як Неро /Нерон/, 
Аполло /Аполлон/. У цій 
державі сармати не здобули 
переваги. Державним наро
дом були слов'яни. Правда, 
у 'Велесовій книзі* сказано 
про союз із русколанню, але 
назву Русь Наддніпрянщина 
одержала не від роксолан.

Ще І.Франко звернув 
пильну увагу на те, що 
Саксон Граматик /помер 
1102 р./ у своїх історич
них оповідях неодноразово 

згадує норманське плем'я 
рутенів та його країну 
Русію. Вони живуть десь 
над Балтійським морем і не 
мають нічого спільного з 
Київською Руссю. У нашій 
науці досі майже н е 
відбився той факт, що в 
докиївський період між 
Одрою і Лабою існувала 
слов'янська держава Русія 
/Ругія /, де основним 
елементом були у крани 
/укряни, укри, угри, унгари, 
варанти, варяги, карни, 
рани, руги, руйани /. 
Столиця Русії була на о. Рю- 
ген-Аркона. Тут існував 
храм Святовита, в усьому 
схожого з Варуною. Саме цю 
'землю старовинних укрів' 
мав на увазі Надєждін.

Про рутенів мовить
ся і в Універсалі 1648 р. 
українці - нащадки тих 
русів, які під керівництвом 
князя Оденацера з Ругії 470 
р. взяли Рим і володіли ним 
14 р. Більшість учених не 
вважає Оденацера /Одоакра/ 
слов'янином, бо ругів 
традиційно в нас відносять 
до германців. Але в його 
військах були і слов'яни, і 
руси. В латинському написі 
в печері біля Зальцбурга він 
названий князем рутенів, 
гепідів, готів, унгарів, 
герудів. Цей факт не лише 
вирізняє рутенів /русів/ та 
унгарів /укранів/, але й 
поєднує історичні долі 
балтійських і дніпровських 
слов'ян-укрів. Схоже , що 
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укри-украни - це і є 
самоназва полян і на Одрі, н 
на Дніпрі.

ПВЛ засуджує кри
вичів та інші поганські 
племена. Водночас літо
писець схвально відгу
кується про уктріан , 
відомих своїм благочестям 
/така ж характеристика 
полян І Майже скрізь назва 
"уктріани" спотворена: 
Ктирьяк - у Никонівському 
та Новгородському , у 
Ктнрьян - Лаврентіїв- 
ському, у Ктириань 
Іпатіївському, Вктіріан - 
Московському /1479/ літо
писах. Лише в Софійському 
першому літописі 
уктриан. Так і в першому 
випуску 'Історії Російської" 
В.Татищева. Найповніші 
свідчення знаходимо в її 
другій редакції, яка бере 
початок від Чернігівського 
літопису ХП ст.:'Уктріане, 
глаголімиє брахмани 
астровниці, іже от прадід 
наказанием і благочестием 
прославлялся, мяс не їдят, 
ні вина не пиют, ні блуда і 
нікоєя злоби /не/ творят, 
страха ради вкорененого їм, 
ібо паче хранят преданія 
прилежащих к ним індов."

Індами (віндами) 
називали і венедів, що жили 
по сусідству з украми 
Балтики. Для автора ПВЛ 
уктріани тотожні брах
манам. Це змушує нас 
звернутися до санскриту. 
Саме тут знаходимо, що у К

З 01390011

- це слабка форма кореня 
vac /вач/ - говорити. Вона 
з'являється в пасивному 
дієприкметнику. При цьому 
ис /уч/ перед суфіксом tr 
змінюється на uk /ук/: uktі
- слово, річ ; vacti - теж 
слово ,річ . У слов'ян 
зберігся аналог : учитель , 
де УЧ - корінь, а ТЕЛЬ - 
суфікс, що походить із tr . 
Цей суфікс уживається на 
означення фаху людини, що 
творить . Учитель -це 
творець слова, носій слова. 
Він же - уктріанин. Звідси 
може походити самоназва 
наших пращурів - слов'яни. 
У 'Велесовій книзі' згадані 
укри веденеького роду, які 
були волхвами й суддями у 
русів.

Щодо слова брахман, 
то в найстаріших частинах 
'Рігведи' його немає / в 
значенняі жерця/. Воно 
з'являється лише в X част., 
пізнішій книзі - в гімні 
Пуруші у значенні
священного слова, гімну, а 
пізніше - носія священного 
слова. .

Таким чином, уктрі- 
ани-брахмани є Вчителями - 
Носіями Священних Гімнів .

Надзвичайно важли
вий момент : гуцули 
зберегли слово укин , тобто 
розумний. Той же корінь є в 
українській лексемі неук , 
загальнослов'янській - на 
ука . Не виключено, що й 
Троянь - це різновид ет
нічної назви Уктріан.
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Масова асиміляція 
сарматів-русів ішла досить 
інтенсивно і на Одрі, й на 
Дніпрі. Поляни прийшли на 
Дніпро уже сформованим 
народом. Протягом "віків 
/С.Пушик вважає, що в 
оригіналі "Слова " - січі.- 
Р е д . / Трояні" були 
асимільовані лівобережні 
роксолани. Піднімаючись 
угору, укри-поляни вступи
ли в контакт із русами- 
сарматами на Десні /Правій 
з їхнього погляду/, 
змішалися з ними і дали 
початок сіверянам. Процес 
тривав і під хозарським 
гнітом. Прихід Аскольда, а 
згодом Олега та Ігоря 
сприяв відродженню дер
жави - тепер уже Русі.

На думку деяких 
учених, описані Ібн-Фаланом 
руси не належали до слов'
ян. М.Костомаров припускає, 
що, можливо, йдеться про 
мордву-ерзю або про чере
мис ів. В.Стасов гадав, що це 
якийсь народ на Волзі, біля 
болгар. У його побуті пере
плетені "елементи фінських 
і тюркських народів".

Подальші знахідки 
підтвердили ці здогади. 
Б.Рибаков звернув увагу, що 
на карті Ідрісі /1154/ 
вміщена Русія - Тюрк 
приблизно в тих місцях, де 
здавна мешкала мордва- 
ерзя. Літописець пише, що в 
ХШ ст. суздальці постійно 
відбивалися від "Русі
Пургасової". Певно, це 

мордовське плем’я.
Укри ж, сформу

вавшись із сарматами- 
русами в один народ, 
узяли участь в етногенезі 
майже всіх європейських 
народів.

І все-таки, за чис
ленних переселень, основна 
маса як укрів, так і русів 
лишалася на своїх 
прабатьківщинах. Укри - на 
Подніпровських , руси - 
Волго-Окських землях. На 
цих теренах формувалися 
український і російський 
народи. Той факт, що кожна 
з держав одержала таку ж 
прадавню назву /Україна і 
Рос їй / , - історичний па
радокс. Відродження наших 
обох народів пов'язане з 
поверненням до своїх 
істинних витоків. Щодо 
назви Мала Русь, зауважує 
Г.Хабургаєв, - це не від 
здрібнілості Київської дер
жави. Колонії Києва , в т.ч. 
й у Волзько-Окському ме
жиріччі , склали Зовнішню, 
або Велику, Русь. А мет
рополія лишалася Цент
ральною, або Малою, Руссю - 
ядром держави. Коли Зов
нішня, Велика Русь повста
ла проти метрополії, то 
назва ця збереглася в ти
тулах правителів. А Малу 
Русь вони переосмислили в 
Малоросію - свою окраїну .

Подальше грунтовне 
вивчення родоводу ук- 
тріанів - укріанів 
укранів - українів -
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українців дозволить пе
реглянути концепції етноге
незу нашого народу з

урахуванням його істо
ричного життя ще до пе
ріоду Київської Русі.
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ШАПППО 
ЙВЕРЕЗДШП 
Ш®Ш&2Й 
а®®®

Вибачте за 
несподіваний відгук на 

дискусію щодо віку Змійових 
валів. Я був переконаний, що 

це пам'ятка доби Київської 
Русі. Ваші аргументи 

переконують в іншому. 
Питання надзвичайно 

зацікавило мене. Сподіваюся, 
що кар'єристи, 

пседвонауковці й 
бюрократичні 'змії' 

повернуться в своїх кріслах 
головами до порушених вами 

питань. Як розвиваються 
наукові дебати нині? Де 

взяти карту валів?

В.Харитон, учитель 
історії, краєзнавець.

с. Черніїв 
Тисминецького району 

Івано-Франківської обл.

кілька публікацій 
про Змійові вали . 

У чому суть проблеми ? У 

нашій монополізованій на
уці свідомо чи несвідомо 
фальсифікується процес 
творення державного орга
нізму на Київщині в І тис. 
до н.д. - І тис. н.д. 1974 
року я написав статтю про 
пошуки доцента А.Бугая 
/нині покійного/, з яким 
бував під час польових 
обстежень валів. Опублі
кувати нотатки вдалося 
лише через півтора деся
тиліття. Це зробив часопис 
'Соціалістична культура' 
/нині 'Українська культу
ра'/. На його сторінках були 
також проаналізовані вісім 
аргументів М.Кучери та 
І.Артеменка, які в розпов
сюдженій через канали 
тодішнього РАТАУ відсто
ювали концепцію XIX ст., 
вже давно розвіяну покій
ним А.Бугаєм. Таємниця 
Змійових валів, відображена 
в українському фольклорі, 
пам'ятках київської писем
ності, здавна хвилює ви
датних учених - П.Шафа- 
рика, І.Фундуклея, М.Драго- 
манова, В. А нтоновича, 
П.Ліпомана, Л.Похилевича, 
Б.Стелецького, Л.Доброволь- 
ського , В.Ляскоронського, 
М.Вороніна, Б.Рибакова ... 
Розв'язати загадку вони так 
і не спроомоглися. Це зробив 
А.Бугай. Поєднуючи при
родничі й гуманітарні 
методи, він самостійно 
(офіційна археологія лише 
заважала) обстежив сотні 
верст споруд і незаперечно 
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довів ще на поч. 7О-х рр.: 
Змійові вали будувалися 
переважно на рубежі старої 
і нової діб. Радіовуглецевий 
аналіз, проведений у нау
кових закладах трьох міст, 
у т.ч. в лабораторії точного 
часу Інституту геології АН 
СРСР, показав: найдавніші 
укріплення по-близу Києва 
/150 р. до н.д./ тягнуться 
обіч села з примітною 
назвою Завалівка в Макарів- 
ському районі. Побіля літо
писного Мотижина - вал і 
городище 50 року до н.д.

Усі Змійові вали 
складають чітку систему 
водно-земляних перешкод. 
Вершини цих чотирьох 
трикутників збігаються на 
території Києва.

Отже, 1000-кіло- 
метрова система оборонних 
споруд навколо Києва - наша 
Велика стіна, яка свідчить 
про високий рівень мате
ріальної і духовної куль
тури предків сучасного 
українства. До речі, анг
лійською стіна -Wall, що 
вже німецькою означає саме 
вал . А ціла " культура ва
лів" - у нас під ногами.

М.Кучера та І.Арте
менко ничтоже сумняшеся 
заявили на всю Україну: 
"щороку повинно було 
працювати не менш як 3,5 
тисячі чоловік', і 'будівни
цтво могло тривати близько 
20 літ..." Нинішнє обва
лування Прип’яті (для за
хисту від нуклідів) масою 

людей за допомогою 
могутньої техніки наочно 
продемонструвало, що при
пущення археологів не 
витримують аніякої крити
ки. Математик А.Бугай 
опублікував добре відомі їм 
цифри: населення за валами 
мало становити не менше 2 
млн. чоловік, а працювало 
близько 100 тисяч, включа
ючи, напевне, полонених і 
підкорених чужинців. Вибу
дувати таку систему надто 
складних інженерних спо
руд можна було лише і лише 
за наявності державних 
структур.

М.Кучера "спросту
вав" у докторській моно
графії радіовуглецевий ме
тод , який /це відкриття 
світового масштабу!/ просто 
"необ'єктивний". Під час 
публічної дискусії в Будин
ку вчених я спробував 
переконати доктора в не- 
об'єктивності лише його 
власного сприйняття мето
ду. Та марної

І ось через півроку 
після того - несподіванка. В 
інтерв'ю "Вечірньому Києву" 
директор Інституту архео
логії АН УРСР П.Толочко 
заявив: мовляв, нещодавно 
М.Кучера дійшов висновку, 
що Змійові вали будувалися 
не лише в XI ст., а й 
раніше. Якщо прозрів , то 
як бути з авторським пра
вом? Адже все це доктор у 
70-80-х рр. бездоказово за
перечував, особливо 1988 р.
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в монографії і дисертації.
Треба прямо визна

ти наукові пріоритети 
А.Бугая. Нічого подібного. 
Доктор хитрує. Доктор на
магається зберегти при
стойну міну за багато
річної, послідовної , нечес
ної Г0И.

На закінчення щ е 
раз процитую М.Кучеру й 
І.Артеменка : побудувати 
вали 'була спроможна тільки 
сильна держава з центра
лізованим управлінням." 
Вони мали на увазі державу 
Рюриковичів. Може, доктор 
Кучера та академік Толочко 
і цю тезу віднесуть 

принаймні на 1ООО років у 
глибину історії київського 
етносу ? Може, час видати 
праці А.Бугая ?

Гадаю, "Індо-Європа" 
має присвятити проблемі 
Змійових валів окреме чис
ло, де й опублікувати виго
товлену коштом хворого Ар- 
кадія Сильвестровича карту 
укріплень навколо міста, яке 
він вважав таким же Віч
ним, як Єреван, Афіни, Рим, 
інші центри індоєвропей
ської культури.

В. БУЧА. 
с.Мотижин 

Макарівського р-ну 
*7________ .Київської обл.

^ельми цікаво в малоруському 
уподібленні козака явору надибати той же самий 

переказ, яким так блискуче скористалися Вергілій і
Данте, описавши перетворення людини в дерево. Навряд 
чи треба попереджувати читача, щоб він не думав бачити
тут впливу класичної поезії на малоруську народну. 
Перекази про переселення душ, подібні Овідієвим 
"Метаморфозам", навіть перейшли в обряди, що й досі 
бережуться в народі. Так, пам'ять про перетворення 
дівчини в тополю, оспівуване в одній пісні, утрималася в 
обряді, що відправляється в Малоросії на зелений
тиждень.

1850.

Ф.БУСЛАЄВ, 
російський лінгвіст і літературознавець.
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итач 'Комсомолки' 
Т.Кузнецов з Твері 

поставив запитання: 
'Скільки було в Росії царів?' 

На прохання редакції йому, 
десяткам мільйонів читачів 
відповіли С.Ерліх та Є.Кунц 
із кишинівської лабора
торії 'Інтелект-сервіс': 
"починаючи з 
напівлегендарного Рюрика, 
на російському престолі 
сиділо 75 монархів.'

Дивно виходить: щоб 
дізнатися, скільки кущів 
бузини на своєму городі, 
треба перелічити дядькові 
вишні - в Києві...

Хіба не відомо, щ о 
Київська Русь - це щось 

принципово інше, ніж 
Русь Московська. 
Північно-східні землі 
входили до Київської Русі, 
але на правах васальної 
залежності. На якій же 
підставі до 
числа правителів країни, що 
з благословіння 
монгол о-татар 
виокремилася у нове Велике 
князівство. А чи враховані й 
новгородські, тверські, 
володимирські князі.

У другій половині 
ХШ ст. Московське 
князівство входить до 
складу Золотої Орди і вірно 
їй служить. А предковічна 
Русь розвивається, як і 
Новгородська республіка, 
власним шляхом. На час 
пришестя 40-тисячної армії 
Батия Київ перебуває в 
складі держави Данила 
Галицького, який 1255 року 
стає всеукраїнським 
королем. Чи й він заднім 
числом визнаний 
росіянином? Отже, 
хто все-таки з правителів 
тої епохи наречений 
російським царем - хан 
Батий, Данило Галицький, 
Олександр Невський, 
великий князь 
володимирський Андрій? А 
може, до когорти 75-х 
увійшли якісь володарі 
'другого Риму' - Візантії, 
чий двоголовий орел 
перелетів на геральдичні 
скрижалі теократичного
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Московського царства ? 
Щоб уникнути 

політичних спекуляцій, 
треба говорити саме про 
російських царів. 1547 
року першим царем став 
Іван Грозний. З 1584 по 1598 
р. Московією правив Федір 
Іванович. Його змінив Борис 
Годунов. 1605-1606 рр. на 
троні був Лжедмитрій І, а 
1606-1610 - Василь 
Шуйський. Але в 1608-1609 
рр. проти нього вів марну 
боротьбу за корону 
Лжедмитрій П. 
В.Ключевський зазначає, що 
після цього в Пскові 
об'явився Лжедмитрій III. 
Зайняти місце скинутого в 
1610 р. Шуйського і йому не 
вдалося. Понад два роки 
Росія була охоплена Смутою, 
доки 21 лютого 1613 р. не 
був обраний царем 
16-літній Михайло Романов 
- син того Філарета, котрий 
отримав сан митрополита з 
рук Лжедмитрія І, а 
патріарха - від 
Лжедмитрія П.

Ось перелік 
наступників 'засновника* 
нової династії: Олексій 
Михайлович /1645-1676/, 
Федір Олексійович 
/1676-1682/, Іван V 
Олексійович /1682-1696/ і 
Петро І Олексійович 
/1682-1696, 1696-1725/, 
Катерина І /1725-1727/, 
онук Петра І Петро П 
/1727-1730/, дочка Івана V 
Анна Іванівна /1730-1740/, 

правнук Івана V Іван VI 
Антонович /1740-1741/, 
дочка Петра І Єлизавета І 
/1741-1761/, онук Петра І 
Петро Ш /1761-1762/, 
дружина Петра Ш Катерина 
П /1762-1796/, Павло І 
/1796-1801/, Олександр І 
/1801-1825/, Константин 1 
/1825/, Микола 1 
/1825-1855/, Олександр П 
/1855-1881/, Олександр Ш 
/1881-1894/, Микола П 
/1894-1917/.

Таким чином, навіть 
за умови включення до 
числа царів Лжедмитрія І і 
Константина І, їх 
набирається не 75, а тільки 
23 . І державі Російській - 
не 1000, а вдвоє менше літ : 
М.Горбачов же має на увазі, 
нав'язуючи громадській 
думці карамзінську ідею, 
об'єднану Росію. Тобто 
монархію, бо демократичні 
Новгород чи Псков були 
запеклими ворогами хоч 
одноплемінного, але 
деспотичного 'Російського 
Союзу'...

'Комсомольская правда' все 
ще берегла мовчанку щодо 
цієї репліки, надісланої їй 

півроку тому. Мабуть, 
комусь вигідна варіація 

заснування Московської 
тиранії на півдні. Проте 

чому кишинівські 
інтелектуали не виводять її 

з молдавських господарів?
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Вісім очей, 
я маю вісім 
очей - 
одні очі, 
щоб бачити 
мою шкіру, 
що жде повороту 
твоєї
із пасовиськ 
туману, 
другі очі, 
щоб бачити 
мої пальці, 
що шукають 
своєї батьківщини 
в твоїх устах, 
треті очі, 
щоб бачити мій 
віддих, 
що жде

своїх контурів 
на теплих рогах 
твоєї шиї, 
і п'ять очей, 
щоб бачити 
твоє обличчя, 
що заслоняє 
чотири 
сторони 
світуї

... І всі 
вісім очей, 
щоб ними 
плакати, 
коли від мене 
відходиш І
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Я ЕШ 
пзпсепш

Ю.Тарнавський на 
Україні . НЙГ : поезія 

і кібернетика.
Традиція чи 
авангард?

оняття Україна 
значно

ширше її географічних 
меж . Розчинилася грубезна 
брама відчуження, і цілі 
культурні пласти, вже 
сформовані, довершені, 
відкрилися перед нами. 
Культура української 
діаспори зі своїми 
законами, канонами й 

нововведеннями завжди 
була й залишається 
частиною єдиного цілого, що 
належить усій нації і 
впливає на етногенез усього 
народу. І її не можна ні 
відкинути, ні обрізати, ні 
переладнати на свій смак, 
як не можна відцуратися 
власної історії. Тому 
сьогодні разом із 
поверненими сторінками 
історичного минулого 
пізнаємо повернені сторінки 
літератури - витвореної на 
рідній землі та далеко за її 
межами.

Така вже доля 
української писемності, що 
народжувалася вона і 
творилася в іномовному 
середовищі - 
зросифікованому, 
сполонізованому... В цьому 
плані українська література 
за кордоном перебуває в ще 
скрутнішому становищі. 
Адже живе й розвивається 
ізольовано, відірвано від 
рідного коріння.

'Нью-Йоркська група 
поетів' і один із найоригі- 
нальніших її представників 
Ю.Тарнавський практично не 
знані Україною. Це не 
літоб'єднання, не 
організаційна єдність 
митців. Ю.Тарнавський 
зазначає в щоденнику: 'Наша 
група - Андрієвська, 
Бойчук, Васильківська, 
Килина, Рубчак, 
Тарнавський... Було так: 
виїхали ми до Бойчуків і 
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іабрали їх у ’сонечку" /наше 
лито/ "на низ міста". Спершу 
< иділи з "The Peacock", у 
нашій алькові... На столику 
пишкрябав своїм ключем від 
авта дату: ХП. 20.58.'

Саме цей день і 
вважається фактичною 
датою народження 
спільності поетів. Хоч 
спільність досить умовна. В 
інтерв'ю І.Фізерові Б.Бойчук 
іаперечує "організаційне 
іаникнення* групи, а також 

скупчення її в Нью-Йорку. 
Ж.Васильківська 
переселилася до Мюнхену, 
Б.Рубчак і Ю.Коломієць 
жили в Чікаго, В.Вовк - у 
Бразілії, а Ю.Тарнавський - 
у передмісті Нью-Йорку... 
НЙГ існувала й, думаю, 
існує досьогодні як творчий 
рух, а не як організація, - 
твердить Б.Бойчук. - Нас 
об'єднувала певна творча й 
інтелектуальна 
співзвучність, а не 
організаційні рамки 
/Сучасність, 1988. ч. 10/.

НЙГ виникла як 
протест проти 
традиційності, заскоруз- 
лості форм української 
літератури. Це поєднувало 
українських поетів Америки 
з вітчизняними 
шістдесятниками. Хоч знову 
такі порівняння надто 
умовні. Творчість НЙГ була 
настільки недоступною на 
Україні, що безпосереднього 
впливу на наших митців 
просто не могла зробити.

Ю.Тарнавський 
вважає: " Спільного між 
двома групами я бачу дуже 
мало. Воно, мабуть, навіяне 
загальними тенденціями, 
які панували під час нашого 
існування ... Творчість 
шістдесятників, з малими 
винятками, була 
традиційою."

У ще не друкованій 
автобіографії він пояснює 
явище НЙГ. " НЙГ не була 
літературною школою, а 
групою людей, яких 
об'єднувало зацікавлення 
літературою, в першу чергу 
нетрадиційною поезією. 
Була це реакція проти 
стилів, що існували в 
українській літературі того 
часу, як на еміграції, так і в 
Україні. Зверталися ми 
майже виключно до 
особистих тем, свідомо 
цураючись патріотичних." 

Отже, 
Ю.Тарнавський. Поет, 
інженер-кібернетик. У 
вересні 1990 р. ви могли 
бачити його в Києві. У 
діловій розмові чи диспуті 
палко відстоює свої 
переконання і принципи. 
Егоцентрично заперечує все, 
що не подобається, що не 
сприймає. У повсякденному 
спілкуванні - часто розгуб
лено непрактичний / мо
же, лише в радянській дій
сності/. Турботливий
і люблячий батько. 
Парадоксально? Що ж ви 
хочете, такі вони - поети і
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Народився 1934 року 
в м.Турка на Бойківщині. 
Батьки - вчителі. Виріс у 
Польщі, куди послали на 
викладання батьків. Понад 
45 років тому виїхав з 
України. Жив у Німеччині, в 
українському таборі в 
Ульмі, закінчив німецьку 
гімназію. 1952 року приїхав 
до США. Вивчився на 
інженера-електрика, 
захистив докторат із 
кібернетичної лінгвістики. 
Нині працює у фірмі 'IBM*. 
Мешкає в м.Вайт-Пленс, 
штат Нью-Йорк.

Дитинство поет 
згадує в автобіографії : 
Найбільше ненавидів я 
нетехнічні предмети... З 
інженерним фахом асоцію
вав діловитість та логічний 
підхід до проблем.'

Поет переконаний, 
що література - не 
спеціальність. Рано чи пізно 
матеріальні потреби 
змусять писати не за 
покликом душі, а заради 
заробітку. 'Тим я засудив 
себе на довічне роздвоєння - 
заробіткова праця за фахом, 
з яким я не мав фактично 
нічого спільного, і постійна 
жадоба нагоди творити... Я 
не можу дати в літературі 
те, що міг би, як не можу 
дати такого в своїм фаху.'

У юності колосальне 
враження на Тарнавського 
справили Винниченко, 
Хвильовий, М.Куліш, Зеров, 
Домонтович, Антонич, 

Достоєвський, Гоголь, Сартр, 
Пруст, Клейст. Традиційні 
твори /класику, реалістів, 
окрім Шевченка/ заперечує 
категорично.

Тарнавський 
запевняє: 'Мабуть, більше, 
ніж література, мали вплив 
на мою творчість інші роди 
мистецтва, особливо фільм і 
образотворче мистецтво. 
Вони стимулювали мою уяву 
й безнастанно пригадували 
мені, що немає ніяких 
зовнішніх обмежень у 
мистецтві. Єдине, що 
обмежує митця, - це його 
власний вибір.' Сюрреалізм 
кіно та образотворчого 
мистецтва породив згодом 
ірраціональний виклад у 
поетичних творах. Кубізм, 
конструктивізм, 
безпредметне мистецтво - 
архітектонічну чіткість 
/збірка 'Поезії про ніщо*/. 
Фольклор, народні пісні 
надихнули пристрасть до 
метафор. Незвичні образи 
постають часто голі, 
розірвані, але емоційно, 
інтонаційно творять цілісне 
ядро твору.

Поет зазначає : 'Я 
дуже багато уваги звертаю 
на образність, метафорич
ність /метафори в ширшо
му розумінні - і порівнян
ня, й інші тропи, це я нази
ваю метафорою, або образ
ністю/... Для мене образ - 
метафора, порівняння - це 
засіб спілкування з читачем 
- передаваня інформації
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способом аналогії.'
Мова української 

літератури в Америці з 
часом робилася 
рафінованою, позбавленою 
впливу пращурних, живих 
діалектів, специфічної 
розмовної лексики, Як 
писати? Розв'язує задачку 
на користь англійської. А 
творча криза поглиблюється 
розлученням 1973 р. із 
П.Килиною /Ворен/. Поет 
відходить від НЙГ.

Лише після 
одруження з Л.Кметик, 
канадською українкою , а 
надто після народження 
доньки Устини він 
повертається до рідної 
мови. Перші слова чада 
явилися українськими. 
Батьки навчили її рідним 
колядкам, щедрівкам, 
веснянкам... 'Здалася тоді 
ця мова мені святою, 
призначеною для чогось 
надзвичайного, - вражено 
каявся поет, - і хороню я її 
відтоді, немов справді 
листочок, у своїх долонях." 

"Босоніж додому" - 
так символічно назвав поет 
автобіографію. ї доля, певне, 
вирішила покепкувати... 
Україна стрічала свого сина, 
не прикриваючись рожевою 
вуаллю. В аеропорту Києва 
родину Тарнавських ніхто 
не чекав. Багаж десь 
загубився, а знайшовся аж у 
Москві. А в готелі "Москва",

де мешкав, пропала гаряча 
вода. Та ще й різко 
похолодало, довелося 
позичати теплі речі... \

Але не це занепокоїло 
хранителя рідної мови - 
майже не чув її на вулицях 
інтернаціоналізованої 
столиці. Коли ж зустрівся з 
молодими людьми, які 
бездоганно володіють 
українською, повірив: є в 
України майбутнє, є кому 
стати справжньою 
українською нацією.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Може, мене 

звинуватять у відсутності 
аналізу віршів. Але ось як 

Ю.Тарнавський коментує 
Ю.Тарнавського : "Так, як я 

пишу, поезію не можна 
зрозуміти - її можна 

відчути. Людина мусить 
прочитати те, що написано, 

й образи, які є там, 
безумовно викличуть якісь 
емоції в ній - це все, що я 

хочу зробити. Я не хочу, щоб 
людина раціонально 

розуміла те, що я пишу, щоб 
вона відчула ті емоції, які я 

відчував пишучи. Тож це є 
передання підсвідомого 
шляхом підсвідомості."

Юліана ШЕВЧУК, 
упорядниця віршів 

Ю.Тарнавського
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Часопис 'Вітчизна'
видрукував нарис про 

О.Безбородька. Автор 
обійшов діяння князя в 

рідному Ніжині. 
Доповнюючи розповідь, 

загострюємо увагу 
читацького загалу й

урядовців на жахливому 
стані безбородьківських 

скарбів, які
розкрадаються 
десятилі ттями.

Рея Бредбері, 
в '451 градусі

за Фаренгейтом", книга стає
непотрібною. Вона безжально 
нищиться. Щоб не заважала 
спокійно жити.

Західна фантастика?
Українська дійсність. 

Велика християнська 
культура дісталася нам, 
безбожникам, у спадок.

Велика і величезна. 
Стародавня. Європейська. 
Культура, що виплекала 
геніїв світового мистецтва. 
Культура, найяскравіше 
втілена в книзі.

Неоціненій. І 
знеціненій.

Чого тільки немає в 
книгозбірні Ніжинського 
педінститутуї Чого ж немає 
в ній?

Ця бібліотека 
розташувалась у 
старовинному особняку, що 
століттями не потребує 
капітального ремонту. 
Вміли ж ми будувати...

Сам вуз був заснова
ний світлійшим князем 
Олександром Безбородь- 
ком. Спорудження будівлі 
тривало протягом 1807- 
1820 рр. Керував ним 
рідний брат - Г.Безбородь- 
ко. Тоді, 1820 р. , постав 
над ще повноводою рікою 
Остром будинок-багатир. 
Триповерховий, могутній і 
світлий. Красень!

Випускник 
Києво-Могилянської 
академії фаворит Катерини 
П /просто фаворит, а не 
"фаворит-коханець", як 
вважає В.Микитась/ вирішив 
подарувати землякам першу 
на Лівобережжі гімназію 
вищих наук.

А що за освіта без 
грунтовної літератури? 
1820 р. була створена 
бібліотека - брати передали 
гімназії 2 610 старовинних 
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книг, переважно XVI-XVIII ст. 
1832 р. гімназія 

стала фізико-математичним 
ліцеєм. Почала надходити 
спеціальна література. А 
через 8 літ заклад 
переорієнтували на право. 
Книгозбірня поповнилася 
юридичними, іншими 
гуманітарними виданнями. 
Після смерті М.Гоголя ліцей 
придбав у його родичів 
рукописи "Мертвих душ", 
"Тараса Бульби, інших 
шедеврів, листи - на 2,5 тис. 
крб.І

Власним коштом 
студенти створили свою 
колекцію , яку тримали на 
квартирах.

1875 Р- на базі ліцею 
було засновано 
Історико-філологічний 
інститут князя 
О.Безбородька. На вуз 
хлинули дарунки - з 
Варшавського, Ляйпцізького, 
Московського 
університетів... Потічками 
побігли а ріку фонлдів 
особисті колекції 
І.Штеймана, С.Шевирьова, 
Ф.Ригля... Ще один струмінь 
у той, діамантовий Остер - 
бібіліотека місцевого 
Олександр і вського училища .

Таким чином, 1875 р. 
книгозбірня налічувала 21 
815 томів, а через 20 літ - 
60 тисяч. Напередодні 
революції - вже 86 тисяч!

Уряд заніс вуз до 
числа тих, яким надсилався 
обов'язковий примірник усіх 

видань. 1924 р. фонди 
складалися із 113 тисяч 
книг. Інститут, який 1934 р. 
став педагогічним, 
продовжував купувати 
особисті збереження вчених. 
Завдяки цьому в 1939 р. 
сюди потрапив примірник 
першого видання 'Слова...'

Під час окупації 
завідувачка Н.Наркевич і 
рядова бібліотекарка 
3.Константинова жодної 
хвилини не забували про 
скарби. Вони навіть 
перебралися жити до 
книгозбірні, щоб її 
охороняти і рятувати. Коли 
німці відступали, жінки 
перерізали-перегризли 
дроти вибухівок...

Уберегли? Так нам 
твердили . Раптом читаю на 
стенді: “Під час війни 
загинуло 100 тисяч книг, 
але основний фонд було 
збережено.' Отже, решта 
/20-30 тисяч/ - основний 
фонд?! Довідник 
'Чернігівщина' вважає 
загиблою третину. Невже 
вона дорівнює 100 тисячам?

Спроби хоч що- 
небудь з'ясувати достемен
но виявилися марними.

Мене цікавив Музей 
рідкісної книги., створений 
тут 1985 р. Два роки тому 
головний бібліотекар 
Л.Литвиненко наголошувала 
нам, десятикласникам: "Ви 
знаходитеся в унікальному 
для України музеї.' Тепер 
ніхто нічого подібного не
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говорив. Зі мною навіть 
відмовлялися бесідувати.

- Ми не зацікавлені в 
рекламі. Тут книг на 
мільйони! - пояснювала зав. 
бібліотекою Н.Ленченко.

Що поробиш... Навіть 
за дозволом ректора 
неможливо потрапити в 
святая святих - фонди. А це 
справді таїна. Там ніхто 
ніколи серйозно не працював. 
Принаймні після війни. А 
1940 р. тут пережили навалу 
київських поцінувачів книги. 
Досі не відомо, хто з них і 
що конфіскував. Тоді щезли 
рукописи Гоголя. Які ще 
перлини видерто з рідкісної 
колекції?.. Кожного, хто 
починає працювати з 
картотекою, попереджують:

- Картка, може, і є - 
книги немає ...

Тож не дивуєшся 
відсутності на місці 
фоліантів Б.Хмельницького 
чи М.Сперанського. Де вони?

- У нас під час 
останнього переобліку кілька 
років тому не виявилося ЗО 
тисяч книг, - розкриває 
карти Н.Ленченко.

Нині рідкісних 
видань - 100 тисяч. То 
скільки ж книг загинуло 
після війни? На це лунає 
стандартна відповідь:

- Багато - сховище 
грабували.

Невже десятки тисяч 
грубезних книг можна було 
поцупити непомітно?

Аніякої бібліографіч

ної системи немає. За 
платівочкою з літерою 
стоять картки: поруч 
античні філософи і ‘Вчення 
Леніна-Сталіна"... Багато 
карток оформлено 
безграмотно. Якщо 
відсутній номер книги, її 
знайти практично 
неможливо.

І деку музею висунув 
доцент П.Васильківський. 
Протягом двох років 
вибирав він потрібні картки. 
Сюди мали потрапити 
найцінніші примірники. 
Багатьох раритетів не 
віднайшли, але 2 тисячі 
експонатів отримали.

Зберігаються вони в 
шафах із комплекту меблів 
для хімкабінету. Мучаться 
шедеври видавничої справи. 
Деформуються. Псуються.

Екскурсії тут 
бувають вряди-годи. Навіщо 
ж музей?

- Щоб виховувати 
наших педагогів на 
традиціях світової 
літератури, - терпляче, вже 
вдесяте втовкмачує мені 
головний бібліотекар. 
Європейський масштаб 
мисленняі

Найстаріша книга в 
музеї - "Твори" Арістотеля 
/1517 р./. Які ще унікальні 
коштовності розсипані тут? 
Каталожний хаос: окремої 
музейної картотеки немає... 
Дореволюційні покажчики 
до рук не дають Чому? А 
щоб не допікали 
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провокаційними 
запитаннями.

- Чи живе-здорове 
'Слово...'? - набридаю 
молодій бібліотекарці.

- Не знаю, - байдуже 
стенає плечима.

А все-таки кортить 
розвідати, де 'Іліада' та 
'Одісея' Гомера, "Енеїда" 
Вергілія мовами оригіналів, 
'Арифметика' Магницького, 
гетьманські манускрипти, 
єдиний у країні примірник 
курсу лекцій з історії 
слов'янських літератур 
академіка М.Сперанського...

Ще одне делікатне 
запитання: чому музеєві 
присвоїли ім'я 

Klflsssiffl

П.Васильківського. За всієї 
поваги до нього, це не 
найяскравіша зірка на 
небосхилі ніжинської 
вченості і культури.

Ми шукаємо скарби 
гетьмана П.Полуботка в 
туманах Альбіону. А під 
ногами гинуть 
безбородьківські раритети - 
на вагу золота.

Чекаємо, коли 
бібліобедламом 
скористається мафія й 
переправить їх туди ж, у 
Британію, на аукціон Сотбі

Галина ПАВЛІВА.

КАРБ
Очевидно, арійська група мов бере свої 

витоки в регіоні Дунаю - Дніпра - Дону.

Г.Велз, 
американський історик. 

1961.
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КАРБ
Коні приручені не в Центральній

Азії за 1,5 тис. років до р.Хр., а на 
Подніпров'ї - за 4 тис. літ до р.Хр.

американський
Фото Юрія Юрченка

Д.ЕНТОНІ, 
археолог.

1990.
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Олег КУЗЬМЕНКО

ТРИ ДГАРМИ

і сказав:

евата дивився на знайому з дитячих літ 
щорічну святкову процесію. І раптом 

сплеснув руками. Те, що він побачив.
уразило його. Девата зібрав навколо себе трьох синів своїх

-Діти моїі Подивіться на цю врочисту процесію, 
очолювану раджею. Подивіться, який він спокійний у ла
гідній прохолоді розкритої над ним парасольки. Поди
віться, якої гідності повен і той, що тримає її над ним. 
Подивіться, яка велична й барвиста вся вервечка людей, 
котрі тримають один над одним парасолі. Яких лишень 
кольорів тут немає! Сині, жовті, оранжеві, зелені, 
червоні!.. Та чи не здається вам, діти мої, що ген той, 
замикаючий хід. чоловік промениться якимось надто 
ясним і чистим світлом?

Молодший син засміявся й сказав:
- О батьку! Те, що так захопило тебе, - не що інше, 

як відсутність тіні над головою того бідолахи. Хіба ти не 
бачиш: ніхто не тримає над ним парасольки?! Бризки 
сонця, впавши на бриту голову, в бісер поту, тут же 
розбиваються на міріади іскор світла.

- Чому ж він здався мені таким блаженним? - за
мислено перепитав Девата.

- Скажи, батьку, скільки чоловік бере участь у 
процесії? - мовив молодший син.

- Тридцять, - прикинув Девата.
- А скільки ти бачиш парасоль? - поцікавився син.
- Двадцять дев'ять, - відказав батько.
- Той, що попереду, в кого немає зонта, - той, 

старший, над ким інший тримає парасолю і кому не треба 
її ні над ким тримати, - той і є найблаженнійший. Це 
раджа. Лише він і щасливий, о Девата! - вигукнув 
молодший син.
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- А ви як думаєте? - звернувся батько до двох 
інших своїх чад.

Середній син сказав:
- Батьку, найщасливішими в дорозі мені 

видаються йдучі посередині. Хоч і вони тримають 
парасолі, але й над ними держать. Вони потрібні іншим, і; 
ті потрібні їм. Сила людей - у слабкості. Але слабкістю ж 
своєю сильні сі мужі. Лише вони захищені в дорозі, 
заслонені й спереду, і ззаду, о ДеватаІ

Засміявся молодший син. Та батько спинив його і 
повернувся до старшого:

- Скажи й ти.
І старший син сказав:
-О батьку! Найщасливішим здається мені 

останній. Бо хоч він і тримає парасольку - сам її не 
потребує. Він захищений і від спеки, й од холоду. Він 
наприкінці шляху. Він звільнений. Він - вільнийі

І обняв тоді Девата синів своїх, і радісно всміх
нувся, й мовив:

- Діти мої! Воістину кажу вам: має людина три і 
лише три віки. Три і лише три стани душі. Три і лише три 
стадії на шляху звільнення.

Володимир 
НЕВМИТИЙ

омру на зелені святки, задумав Олександрик. 
Ганна змаже долівку. Встеле садковим сіном.

Нанесе рути, калини, любистку.
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Він не терпить лише запаху липового цвіту. А 
любисток обожнює. Потре в шорстких долонях 
любистковий листочок і вдихає чар-пахощі. Заплющить 
очі, завмре...

Ганна ніколи не картала його за цю пристрасть. 
Навесні як оре він у полі - наб'є кишені сухоцвітом. 
Замість курива...

- Ой умру я, Ганно, на зелені святки. Потоптав 
землю трохи. Годі.

- Не гніви Бога, Олександрику. Ти ж у мене 
живучий.

... Не міг отямитися. Перед очима прямокутник 
неба.

Чому Віз не туди голоблею?
Зірки низько-низько. 1 скриплять колеса.
Зсудомило повіки.
Віз покотився прямо на нього.
Краплина води обпекла зіницю. Дощ пішов.
Повернулося відчуття болю.
Кам'яна рука стиснула груди. По манишці на 

рукаві здогадався: то дядькова Гнатова рука.
Дощ зволожив лице.
Та це ж могила. Ото дурний, не знав деі Вже-е?!
Поворушив пальцями правої руки. Лівої. Кисті 

піддалися. А ноги привалені мерцем.
Хто ж це? Дядько Гнат поруч. Хто тоді? Чи не 

дід Фанасій?
Учепився безсилими малими руками за манишку. 

Зіпхнув із себе дядькову руку. Холодну, слизьку.
І знову скрип Воза.
Коли розплющив очі, на краю могили лежало велике 

сонячне кружало.
Роздивився.
Ні, то не дід Фанасій. Дядько Петро. Торік лаяв за 

вишні.
Олександрик згадав усе .
Як підкотилася до двору гарба - на дні її лежали 

чотири мерці. Як зліз дядько Кіндрат. І другий - чужий, 
городський. Через день їздили вони селом і збирали 
покійників. Кажуть, за цей невдячний труд їм платили 
грішми й натурою - салом, горілкою.

Свої чоботи вони густо мастили. Коли йшли - 
стікав дьоготь.

Знедушених довгою зимою людей морив весняний 
голод невблаганно. Ніжна перша зелень, оманлива і під-
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ступня, прискорювала вгасання. Люди пухли попідтинню. 
Роботи Кіндрату й зайді вистачало.

Вони обійшли хату з причілка. Зазирнули до тьоті 
Оляни. Тітка вмерли напередодні. Винесли її в рядні. Так 
з рядном і вижбурнули на гарбу.

Олександрик сидів на осонні - тихий, кволий, 
прозорий.

- Смотр і, тоже наш.
- Іще душа не відлетіла, - пожалів земляк.
1 вони пішли. А проте вернулися.
- Вставай, пацан. Какого нам манера обратно по 

твою ету самую душу ехать?
- Пішли, Олександричку. Один ти на весь куток 

залишився...
Не тямлячи, чого від нього домагаються, звівся. 

Хитнувся.
Кіндрат підхопив хлопця. Поміг видертися на 

гарбу. Звільняючи місце, посунув мерця.
На цвинтарі чужий штовхнув малого до ями. Згори 

накидали покійників.
Сонце підбилося на небосхилі. Олександрик пере- 

вернувся-таки на живіт. Вивільнив ногу.
Тепер видобути другу й махнути додому.
Звівся по закляклій руці дядька Гната.
Заскрипіли колеса.
Тихо.
Опритомнів у заростях любистку. Від п'янкого 

запаху зочмаяів.
Виповз на край цвинтаря. Починалося поле. На 

землю сідала пітьма.
Усю ніч хлопченя безпробудно проспало. А на сні

дання відкопало три горошинки.
І звідки вони тут узялися? Чи не посіяв хто перед 

смертю?
Довго Лександрик не міг натрапити на рядок. І 

все- таки натрапив.
Так і повз, розгрібаючи землю. Розкопував горох. І - 

жив.
Надибала хлопця жінка із сусіднього села. Аж 

через тиждень. Вигодувала млинцями з липового листя. І 
медом диких бджіл.

Відтоді Олександрик не виносить липового цвіту.
На Трійцю пішов дощ.
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РОЗДУМИ 
ОНАРХІСТА

листування Є.Чикаленка
и існує українська політична думка в офіційній 

радянській історіографії як 
така? Досі за пам'ятки її вважали 

документи місцевих парторганізацій і 
діячів, хто із загальнолюдських позицій тлумачив 

матеріал регіональний. За XIX ст. сюди додаються лише 
відповідно дібрані уривки не з політиків, а з класиків 

літератури, розуміння яких зводиться до бажання 
якнайскорішого встановлення соціалістичного ладу /'І 

мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій...'/. При цьому 
ідейна спадщина РУП, українських соціал-демократів, 

соціалістів-федералістів лишається поза розглядом, так 
ніби її й не існувало. Не кажу вже про "Листи до 

братів-хліборобів' В.Липинського та інші праці 
українських правих, монархістів, а чи напружено 

пронизливі культурологічні трактати Ю.Липи, 
Є.Маланюка з течії, сказати б, революційної. 

Отже, ті праці, що досі під рубрикою політичної думки у 
нас видавалися, були загалом правдиві: грубо кажучи, 

М.Скрипникові не приписувано книжок В.Затонського. Але 
це була збіднена, по саме нікуди урізана правда. Все 

робилося для того, щоб українська молодь завжди 
лишалась у переконанні, що синтетично-концептуальний 

процес мислення, узагальнення досвіду й формування 
дійсності відбувається поза нею й високо над нею, десь у 

Центрі, в головних державних установах. 
Практично виконати це відповідальне й складне завдання, 

власне, й була покликана офіційна історіографія. Чого 
вимагали від неї, те вона й робила з честю. Так би воно, 
може, й залишилося, якби начальство контролювало всю 
інтелектуальну роботу нації. На щастя, так не було, бо 

якщо політику творили в самій Україні, то історію 
політики з більшим чи меншим успіхом студіювала й 

українська діаспора. Нещодавно основні документи саме 
української політичної думки видали в трьох томах 

Т.Гунчак і Р.Сольчаник. Якщо до того дійде, українці з
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України і а себе вдома зможуть довідуватись про свою 
власну минувшину: джерельні праці з історії української 
політичної думки, сподіваємося, виходитимуть і в Києві 

чи Львові. І тут особливо виразно видно, що йдеться не 
про якісь там т.зв. білі плями, а про змалювання всього 

контексту, заповнення всіх параметрів національної 
діяльності аутентичним, добре вивченим матеріалом. 

Поза просвітницькою роботою з освідомлення нащадків 
щодо історичного буття їхніх предків, для фахівців 

першорядне значення має введення в науковий обіг 
дедалі нових текстів. 

Звичайно, резервів того не відомого ще нікому матеріалу 
повнісінько і в Україні. Але перебудова дає змогу вийти 

вже й на ті архіви, що зберігаються за кордоном.
Одразу по закінченні II світової війни виникла ідея 

створити музей-архів, що правив би за центральне 
сховище для збирання й збереження матеріалів до історії 

української еміграції.У травні 1945 року за мандатом 
відомого празького Музею визвольної боротьби придбано 

перші експонати для майбутнього сховища Української 
вільної Академії наук - українські календарі, видані у 

Вінтенберзі на початку століття стараннями 
Т.Штайнбренера, і рукописи поета празької школи 

Ю.Чорного. Еміграційна легенда оповідає, що першим 
приміщенням музею-архіву стало пуделко від 

американських продуктів під сходами одного з блоків у 
таборі переміщених осіб /DP/ Сомме-Козерне в 

Аугсбурзі.
З самого початку музей поставив собі за мету ‘збирати 

матеріали для майбутніх сховищ вільної України". Разом 
із кількома іншими новоствореними українськими 

бібліотеками й музеями музей-архів /згодом він 
одержав ім'я Д.Антоновича/ почав збирати по сім 

примірників книжок для Києва, Львова, Харкова тощо. 
Протягом перших п'яти років під проводом колишнього 

директора ЦДІА УРСР В.Міяковського було зібрано до 90 
відсотків усієї друкованої продукції української 

еміграції в американській зоні Німеччини. Невдовзі 
музей-архів УВАН поповнився колекціями ліквідованих 
таборів - Ашафенбурга, Берхтенсгадена /а саме тут, до 

речі, було вперше видано багато творів М.Зерова/, Ганава, 
Регенсбурга, а 1952 року переїхав до США, 

розташувавшись напочатку в будинку книгаря 
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М.Сурмача в Нью-Йорку, з 1961 - у власному помешканні 
на 100-й вулиці /захід/.

Про коштовні колекції УВАН маю намір розповісти 
читачам часопису за іншої нагоди. Зараз скажу тільки, що 

в роботі над закордонними матеріалами ми часто самі 
собі шкодимо. Нещодавно пролунав необдуманий заклик 

до швидшого повернення культурних цінностей із 
діаспори в Україну. Він викликав певне сум'яття. 

Занадто-бо скрізь відомо, що в радянських сховищах 
папери, книжки, мистецькі твори не лише зберігалися, а й 
нищилися. А вбережене перебуває скрізь, крім хіба ЦНБ, у 

скрутному матеріально-технічному становищі /див. 
кореспонденцію з Ніжина.- Ред./.

Друге, дцо тепер може шкодити дослідникам, які 
приїздять на Захід, - випадки тенденційного доберу 

матеріалів 
для публікації, сприйняті як антиеміграційна акція. 

Подаю першу добірку матеріалів українських сховищ у 
діаспорі. Це папери з архіву видатного громадського 
діяча й публіциста Євгена Харлампійовича Чикаленка 

/1861-1929/, що зажив заслуженої слави мецената 
української культури. Великий землевласник, він написав 

і видав півмільйонним тиражем 'Розмови про сільське 
хазяйство" /у 5-ти кн./. На його кошти випущено 

російсько-український словник М.Комарова /Уманця/. 
Матеріально допомагав журналу 'Киевская старина", а ще 

більше газетам 'Громадська думка' /1905-1906/ та 
'Рада' /1906-4914/, став головним фундатором 

Академічного дому у Львові, ініціатором і фактичним, 
неофіційним головою Товариства українських 

поступовців.
Пропоновані увазі читача 'Індо-Європи* листи він 

адресував лікареві, громадському діячеві й публіцисту 
Євменові Лукасевичу /1871-1929/ - організаторові 

Українського 'Червоного хреста'. Відомий він і як 
видавець газети 'Українська трибуна' /Варшава, 1921/. 

Читаючи папери Є.Чикаленка, можна було б сказати, що 
він, мовляв, зазнав значної еволюції. Справді, в листах 

В.Липинському від 21 січня 1920 й 6 березня 1921 року 
задокументував своє негативне ставлення до С.Петлюри. 

Пізніше, лишаючись монархістом, почав писати про нього 
інакше. Здавалося б, це неймовірна ексцентрика, 

фантастичний віраж безхребетного політика. Але він був 
передусім практиком. Мабуть, тут ідеться про
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специфічну, прагматичну точку зору, орієнтацію не на 
конкретного лідера, а на ідею, на якісь вищі вартості. 

Приміром, колишній міністр закордонних справ 
еміграційного уряду УНР А.Ніковський зізнавався в листі 

до Є.Чикаленка: 'Я не такий великий республіканець, яким 
міг би бути, бувши взагалі в житті і в політиці Вашим 
учеником, і мене мало обходить форма і. навіть зміст 

майбутнього ладу, бо за гарантію Української 
державності багато з нас відречеться своїх політичних 

принципів і уподобань.* Так само й Чикаленко вважав 
'повстання проти гетьмана величезною помилкою, яка 

привела до 'єдиної совдепії', а, може, ще й приведе до 
гіршого'. На його думку, гетьманська держава вже склала 

було певну структуру, організм, який у процесі 
подальшого розвитку міг би еволюціонувати до чогось 

відповіднішого ширшим колаім населення. Водночас він 
не мав особистих сантимнтів до гетьмана і добре 
враховував ті непопулярні кроки, які , властиво, й 

викликали повстання . І не мав, отже, довічної нехоті до 
лідерів Директорії, чия діяльність поклала початок 
згубній отаманії. Політичне мислення Є.Чикаленка 

відзначається чіткістю й тверезістю. 
Нині, заднім числом, в історії багато змінюють. Та є 
історичний факт і є історична істина! Більше того, є 

самодостатня вартість історичного документа. І, якщо 
ті чи ті вислови політичного діяча сьогодні когось не 

влаштовують, це ще не резон замовчувати їх або 
перефарбовувати. Хочеться вірити, що ми навчимося 
читати старі документи без непотрібних емоцій, не 

переносячи на сьогодні позавчорашні людські надії і 
людські помилки.

І все ж таки... Все ж таки і в старому документі б'ється 
пульс живої людської емоції і думки, що пережила свою 

добу. Ці великі почуття і великі думки хвилюють нас і 
тепер. Учать не повторювати в нашому сьогоденні давніх 

помилок, а твердо йти до мети безконечною /бо, віримо, 
не має кінця наше майбутнє/, такою трудною, але 

радісною дорогою.

Сергій БІЛОКІНЬ.
Нью-Йорк.

90



15
19 —21 

П
Baden b/Wien 

Hotel "Gruner Baum"

Високоповажний Пане Д/окторе/І 
Аж сьогодні одержав я Вашого листа від 27/1, дякую Вам 

сердечно за нього та матеріали, а паспорт, як я Вам писав, 
я дістав у Празі, бо невідомо було, коли приїде Макс/им/ 
Антонович /1/; казали, що, може, й через місяць, а довше 
тижня мені не хотілось сидіти у Празі.

Я, здається, писав Вам, що у Відні я зробив візита 
офіціального п.Сидоренкові /2/, який зовсім слушно, на 
мою думку, говорив більше години на ту тему, що поки 
ми не здобудемо порта, то нічого не доб'ємося: тільки 
тоді, як матимем порт, нам будуть допомагати 
"просвещенные мореплаватели", хоч і не офіціяльно, і 
амуніцією, і ліками, і т.д. Але як його тепер добути, той 
порт?

Зробив візита і п. Василькові /3/ та подякував за 
те, що виклопотав мені дозвіл на в’їзд до Австрії та 
перевіз мій чемодан. Ніяково мені тільки було 
розпитувати - чи обдивлялись на кордонах отой чемодан з 
’капіталами української буржуазії", бо в тому чемодані 
були тільки старі чоботи, яких не хотілось викидати 
тільки через добрі халяви, та подерта білизна, якої я не 
хотів возити з собою до Карлсбада і залишив у 
Перемишлі. Ото, мабуть, набрався сорому п.Василько, 
коли на границях переглядали майно українського 
буржуяі Але я так і не спитав його, а він тільки кожух 
мій похвалив, а за 'содержимое' чемодана промовчав.

За другою подорожжю до Відня бачився з 
Шелухиним/4/, який просив мене при/й/няти його в 
’сожительство’, тобто до спільного помешкання та вікту. 
Але як я його можу при/й/няти, коли, як я жив у Київі, а 
він в Одесі, то й тоді ми сварились, а ми обидва тоді 
були здоровіщії А що ж би це було тепер, коли б ми хворі 
жили в одному помешканні! А до його ж ходять і Швець 
/5/ з Макаренком /6/, і Греков /7/ та вигнанці за 
злодійство з есерівської партії - М.Ковалевський /8/ та 
Залізняк /9/, по справам Все/української/ Ради і про

91



щось, очевидно, радяться, а я, хоч і безпартійний, і 
вживався в Карлсбад і з комуністами, і маю ще поїхати, а 
може, й оселитись в гетьманській ставці - в Раухенау, а 
все-таки не хотів би стрічатись з гостями Шелухина. З 
Винниченком я міг собі пікіруватись, кажучи, 
напр/иклад/, що він підняв 'петлюринське' повстання і 
т.д., а з Шелухиним треба поводитись, як з розбитим 
горщиком; хоч і я /сам/ розбитий, але вважаю, що я 
все-таки зв'язаний дротом.

Винниченко сам оповідав з юмором, як його 
запитували в Москві - на якій мові він хоче провадити 
урядування - чи на російській, чи на 'петлюрівській'І От 
іронія долії До революції наша мова була 'мовою 
Грушевського', а тепер стала 'петлюринською*; скрізь і 
тепер і за кордоном, і в бувшій Росії - звучить ім'я 
Петлюри, а про Винниченка і Грушевського не чуть; цей 
"предмет* не дає їм спати обом, цей же 'предмет* і 
Шелухина муляєі Гнусная таки наша нація, в цьому я ще 
більше переконуюсь.

В Герен-Гофі, в Централі бачив масу українців, і 
багато між ними 'гадких утьонков', що я висидів в 'Раді' 
і за діяння яких тепер доводиться червоніти.

Кватирі з кухнею досі ми не найшли, доводиться 
годуватись ресторан/ною/ стравою, а це вже відзивається 
на моєму здоров'ї, бо я не можу переносити смальцю, 
житнього хліба; мені вже треба переходити на дитячу 
їжу - молоко, бо я вже й на розум дитячий перейшов і 
нічого не можу зрозуміти, що діється в політиці і яка 
вона повинна бути. По Вашій пораді, поїду в Феслау, 
може, там найду пристановище і молоко.

Привіт Вашій родині і всім від нас обохі
Ваш Є.Чикаленко.

З
19__ -21

Ш

Баден

Високоповажаний Пане Доктореі 
Дякую Вам за листа та газети, які я вчора одержав 

обидва разом через Вашого Левка /10/ і мого.
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І тішить мене, але й стісняє те, що листи мої 
читаються в гурті. Надалі Ви добре міркуйте - чи варто 
читати, щоб не запідозрено мене було, з одного боку, в 
бажанні образити когось, а з другого - підхлібитись, що 
ще гірше буде для мене.

Пропав у мене юмор з того часу, як довідався я, 
що Петрусь /11/ попав у чрезвичайку. Боюся я за нього, бо 
хоч, може, не розстріляють, але він з поломаними /на 
війні/ ребрами і з зачепленими верхушками легенів - не 
видержить. Це ж не те, що було сидіти за царських часів. 
Тепер і голод, і холод, а головніше оте сподівання кожної 
хвилини дня і ночі, що поведуть на розстріл. Не дають 
мені оці думки спати. Хоч він і безпутний, безшабашний, 
але любив я його за сердечність, щирість, безкорисність... 
ОхІ ДітиІ

Побував я у Липинського /12/, а вчора у 
Петрушевича /13/ і поділюсь з Вами вражіннями.

Липинського я вважаю за найбільший інтелект на 
Україні після Грушевського. Але обидва вони по 
рос/ійській/ приказці - "На всякого мудреца довольно 
простоты" - спіткнулись, і один полетів безконечно 
наліво, а другий - направо. Один думає збудувати 
державу мужиками, а другий - панами, але ні одна 
держава не збудується на одному класі. Треба найти 
компроміс між цими двома класами, що я кажу завжде. 
Треба панам залишити бувший земський ценз, щоб вони 
могли провадити господарство для апровізації городів, 
для цукроварства і т.д., а решту землі розпродати 
селянам. /До речі, Левко розказує, що селяне тепер 
пропонують нам величезні гроші за землю, аби документ 
зробити заднім числом, кінця Скоропадщини/. Ті селяне, 
що не схотять чи не зможуть купити, стануть 
робітниками в промисловості, бо треба ж, щоб вона 
розвивалась, а про долю цих робітників, натурально, треба 
подбати: 8-год/инний/ робочий день, участь у прибутках, 
націоналізація копалень і т.д. Але Липинський каже, що 
це панів не привабить і вони не підуть будувати держави. 
Він надіється, що Скоропадський /14/ зможе їх 
притягнути, той Скоропадський, який обурив всі к ляси на 
Україні: селян бив шомпулами, грабував, а під кінець 
плакатами Келлера доводив, що ніякого укр/аїнського/ 
народу нема, а є говори - московський, новгородський, 
полтавський і т.д. Хіба цей "бывший человек", як я писав в 
N•158 "Впереду", зможе когось приєднати?
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Попробував і Винниченко будувати "Радянську 
Україну", але вернувся з позором. Хоче попробувати і 
Грушевський, якого через Кедровського /15/ большевики 
закликають, бо він в "Борітеся - поборете!" доводив, що 
треба разом з москалями працювати, а не боротись з 
ними. Коли він виступить з таким маніфестом в Київі, то 
його задушать мужики тими самими руками, які він 
потискав в Ц/ентральній/ Р/аді/, бо тепер ввесь народ 
наш каже, що влада повинна бути своя. Один, кажу, 
Петлюра може ще щось зробити або хоч протягнути оту 
боротьбу з Москвою, т.є. подержати довше народ в школі 
самоосвідомлення. Натурально, якщо він ще перелітує у 
Польщі, то морально умре, а коли піде на Україну, то 
може вмерти фізично, але ім'я його стане навіки святим 
на Україні і служитиме гаслом для боротьби за 
самостійність . Липинський і Петрушкевич на це кажуть, 
що він нездатний до організації, що керується тільки 
амбітними інтересами. Може, кажу, й так, але він зумів з 
самого початку до сього часу встояти на одній лінії - 
самостійності держави нашої. Селяне вже зробили з його 
імени - ім'я національного героя, і коли наша 
інтелігенція не буде його підтримувати, а виступатиме 
проти, то вона виступатиме і проти свого народу. Я 
ніколи не був поклонником Петлюри, але чи він зумів, чи 
доля йому пощастила, а він став центром, коло якого 
тулиться надіями народ, то й нам треба не принижувати 
його, а йти разом з ним.

Але отсі мої слова мало подіяли як на 
Липинського, так і на Петрушевича. Перший засліплено 
вірить тільки в Скоропадського, а другий висовує нову 
Директорію з Андрієвського, Макаренка та Грекова, яка 
повинна піти на федерацію з Москвою. Я казав йому, що 
історичні обставини і політичні виробили у галичан та 
українців инчу психологію і різну орієнтацію. Ми 
вважаєм Москву за більшого ворога, як Польщу, а галичани 
вважають тільки Польщу за ворога, а Москву за приятеля, 
з яким можна жити.

Ви, кажу, не розумієте і не знаєте України, це 
свідчить з того, що Ви стоїте за федерацію з Москвою і на 
Директорію висовуєте - П’яницю, Тупицю з придачею 
непевного Москаля. Кажуть, що п.Шелухин тої ж думки, 
але він не мав духу сказати мені цього /то я не певний, 
чи правда цьому/. Під кінець я радив Петрушевичу дбати 
тільки про самостійність Галичини, чим він і нам зробить 
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величезну послугу, а не мішатись в наддніпрянські 
справи, яких він не знає і не розуміє. На це він відповів, 
що він соборник, і в його душа болить, коли Петлюра 
продав полякам 12 міліонів українців /16/.

Петлюра, кажу, теж соборник, і я певний, що він 
марить про те, що коли наша держава устоїться, то в 
союзі з Німеччиною він одбере од Польщі наші землі. А 
коли він не схоче, то народ звалить його, а таки 
об'єднається в одну Державу. Про це нема чого журитись, 
треба тільки всім єднатись коло Петлюри, бо ліпшого 
нема; деякі історики тепер кажуть, що й Наполеон був 
геній, а потрапив з'єднати інтереси народу з 
аристократією і заставив всі кляси обороняти інтереси 
держави. Якби я бачив другу, більш здатну особу у нас, я 
не обстоював би Петлюри, але її нема, всі, яких я вважав 
талановитіщими за нього, навіки загубили свою політичну 
кар'єру, і треба користуватись там, що історична хвиля 
висунула. Напевне, і Великий Богдан був не дуже великий, 
це видно з того, як він постепенно доходив до ідеї своєї 
Держави, під впливом таких буржуїв, як Виговський, 
Немирич, Богун т/а/ инчі. Так само і Петлюра, коли 
потрапить приєднати всі класи до будування держави, то 
вона буде, а коли ні, то /хоч/ буде навіки слава, що до 
кінця днів своїх боровся за неї.

Не думаю, щоб мої слова переконали їх обох, але 
важно й те, що вони не найшли в мені моральної 
піддержки, а навпаки.

Бачився я і з В.Вишиваним /17/, перше вражіння 
робить - теляти, випущеного вперше на вигон . Оселюсь в 
однім селі з ним, то побачу блище.

Ні у Фесляу, ні в Раухенау не найшов помешкання, 
а найшли мені люде в Рабенштайні, куди переїду в 
половині марта.

Дякую дуже за готовність позичити ще грошей; 
поки дістаю пенсію, то обійдуся і тільки в крайності 
звернуся до Вас, бо я ж думаю віддавати їх, хоч і не 
скоро.

Ваш серцем Є.Чикаленко.

Що до місця, де Вам оселитись, то нічого певного сказати 
не можу. Приїдете до Відня і тоді самі обміркуєте, бо 
всяка місцевість має свої плюси і мінуси.

Привіт од нас обох дружині.
Є.Чи/каленко/.
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1 .Славинський М.А ./1868- 1945/ - гром, і політ, діяч, 
публіцист, поет. 2. Сидоренко Г. /1874-1924, Прага/ - політ, 
діяч, дипломат. Член ЦР, міністр пошт і телеграфуй уряді 
В.Голубовича /лютий-квітень 1918/, член Президії Всеукр. 
союзу земель за гетьманату. Гол. делег. УНР на мирову конф. 
у Парижі /січ. - серп. 1919/, посол УНР у Відні /1919-22/. 
3. Василько М. /1868-1924/ - політ, діяч. Дипл. предст. УНР в 
Австрії /1918-20/ і посол УНР у Швейцарії та Німеччині 
/1920-24/. 4. Шелухии С. /псевд. С.Павленко; 1864-1938, 
Прага/ - політ, діяч, правник, поет. Член ЦР, ген. суддя УНР, 
мін. суд. справ в уряді В.Голубовича. За гетьманату член 
Держ. сенату, голова укр. делег. на мирових переговорах із 
РРФСР. 5. Швець Ф. /1862-1940, Прага/ - політ діяч, геолог. 
Член ЦК Сел. спілки та УПСР, член Директорії /1918-19/.
6. Макаренко А. /1885-1963/ - політ, діяч. Директор департ. в 
мін. залізниць Укр. д-ви /1918/, співорг. повст. проти 
гетьманату, член Директорії. 7. Греков О. /1875-1958, 
Відень/ - військ, міністр УНР. 8. Ковалевський М. /1892- 1957, 
Інсбрук/ - політ, діяч, кооператор, публіцист. Голова 
Всеукр. Сел. спілки, УПСР та гол. редактор її газети 'Народна 
воля". Міністр зем. справ у кабінетах Остапенка, Мартоса, 
Мазепи УНР /1918-20/. 9. Залізняк М. /1888-1950/ - політ,
діяч, публіцист. Посол УНР у Фінляндії /1919-20/. 
10. Чикаленко Л. /1888-1965/ - політ, діяч, археолог. Секретар 
ЦР, член Малої ради. 11. 20 бер. 1929 р. Є.Чикаленко спов. 
В.Липинському, що його син Петро /1892-1928/ помер дорогою 
на засл, в Соловки. 12. Липинський /1882-1931/ - історик, 
соціолог. Теоретик укр. монархізму. 13 Петрушевич Є. /1863 - 
1940, Берлін / - президент ЗУНР. 14. Скоропадський П. /1873- 
1945, с.Меттен, пох. у Вісбадені/ - гетьман Укр. держави 
/29.04 - 14.12.1918/. 15- Кедровський В. /1890-1970, Нью-Йорк/ 
- політ, діяч. Член ЦК УПСР і ЦР. Посол УНР у Латвії, Естонії, 
Фінляндії /1919-21/. 16. Варш. дог. між УНР і Польщею укл.
21.04.1920. 17. Вишиваний В. /В.Габсбург, 1895-1951/ - австр.
архікнязь, полк. УСС, поет.

/Далі буде/.
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