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НА ВИКОНАННЯ
ЗАПОВІТІВ ПРАЩУРІВ
Видатний англійський учений С. Піґґот у книжці “Давня Европа” (Piggot S. Ancient
Europe. – Edinburg, 1963) писав про “рух народів із південних степів Росії (читай
України) на захід і на північ” (правопис цитат збережено). Вони, предки пізніших
“кіммерійців і сколотів, після змін і різних кочових рухів у Центральній Европі,
залюднили кожний закуток Европи. Також до Анатолії прийшов індо-европейський
ідіом. Розкопки говорять, що тип осель, включно із системою ради старійшин і
своєрідним парламентом усіх вільних громадян, які послуговувалися ще камінними
виробами, був уже устійнений у Східній Европі 5.000 літ до Хр.”. Говорячи про мову,
Піґот у книжці “Світанок цивілізації” каже: “Десь між Карпатами й Кавказом було,
правдоподібно, місце походження індо-европейської групи народів”.
В іншій праці С. Піґґот уже разом із Ґ. Кларком (Clark G. and Piggot S. Prehistorik
Societies. – Gr. Britain, 1965) категорично заявляє, що Середній Схід, Індія, Пакистан,
Месопотамія, Близький Схід колонізовані людьми з України.
Світової слави археолог, австралієць Г. Чайлд у книжці “Досвіток европейської
цивілізації” (Childe V. G. The Dawn of European Civilization. – London, 1955) стверджував,
що “з українських степів на світанку цивілізації розвивалася індо-европейська мова”.
Француз Ґ. Ру в праці “Давній Ірак” (Roux G. Ancient Iraq. – Penguin Books, England,
1964) писав, що “індо-европейці, правдоподібно, прийшли зі спільної батьківщини в
Південно-Східній Европі”, а коли мова йде про гетитів, медів і персів, то “батьківщиною
тих індо-европейців (оріїв) перед тим, поки вони не поділилися на багато галузей, була
країна... на рівнині понад Чорним морем”.
Англієць Г. Велс у “Короткій історії світу” (Wells H.G. Short History of World. –
London, 1951) пише, що орійці походять з-над Чорного моря.
Такої думки дотримується багато вчених світу. Проте, фальсифікаторам історії
вдається нав’язувати світові думку, що головну роль у цивілізаційних процесах
відіграли Греція та Рим. Навіть незважаючи на те, що давня культура називається
“Античною”, за іменем народу, що мешкав на території України.
Українська постколоніальна наука по інерціїї теж поширює ці брехні. Вона не хоче
чути голосу тверезого глузду: “Створюючи свою українську державу, українці повинні
переглянути й уточнити свою історію, базуючись на правді, достовірних фактах і
історичних подіях. Перебуваючи упродовж століть під владою завойовників, українці
фактично були позбавлені можливості впливу на формування національної свідомості
і розвиток своєї історії, в результаті чого історія України написана переважно на
догоду цим завойовникам” (Ярослав Дашкевич, доктор історичних наук), “Нам треба
визволитися від змови чужих істориків і треба наново дослідити – хто й як, коли й
де затроїв нас чужим історизмом, накидаючи нам корисні для себе погляди, щоб в
цей спосіб покалічити українську думку й свідомість і науку, а тим самим і дальший
розвиток” (Володимир Паїк, український історик із Канади).
Велику оману принесла в світ Церква. Видатний німецький філософ Ф. Ніцше в
“Антихристі” називає істинним творцем християнського Бога апостола Павла, а також
наголошує, що Павло: “вчинив великий злочин над історією – він просто викреслив

вчора і позавчора християнства і вигадав історію першого християнства. Понад те:
він ще раз перекрутив історію Ізраїля, щоб представити її як попередню історію для
свого діла… Церква перекрутила пізніше навіть історію людства”...
Невже і в третьому тисячолітті не вийдемо з гіпнотичного стану, що нам навіяли
нечестиві людці, і далі перебуватимемо в полоні їхніх брехні та маніпуляцій?
Українці добре знають, що таке Старий Завіт, що таке Новий Завіт. Знають, де
головні християнські святині – багато навіть відвідували Ізраїль чи Рим, щоб побачити
і вклонитися їм. Знають священні та культурні надбання інших народів – наприклад,
Єгипту, Індії, Турції. Не знають головного – своїх Праотців і того, що вони створили
та залишили їм у спадок. А у нас були свої Боги і святині, були завіти, ще давніші
за біблійні, пам’ятники – ще видатніші, слава наших пращурів гриміла на весь світ.
Цю славу приписували собі не тільки москвини, що нам дуже добре відомо, а й
греки, римляни та євреї, про що ми майже нічого не знаємо.
Найперше, навіяли світові, що “скіфи” (скити) – не давньоукраїнці, бо це нібито
не українське слово. При цьому відкинули на задній план їх самоназву, яку наводить
сам Геродот, – “сколоти” (з кола ті), бо цим словом важче маніпулювати. А оскільки
“скіфи” – це не українці, а якесь забуте плем’я, їхню історію приписали собі сильні
світу цього, які стали сильними лише в середині І тис., а то й ІІ тис. н. е.
Наприклад, скиту Ай (Гай) Сколоту не тільки змінили ім’я на Есхіл, а й видають
його за грецького драматурга. Таємничу лісову істоту Aesc-heyl-hopa, що підказала
скиту Рамі, як врятувати білу расу від чуми, вони видають за свого лікаря Ескулапа.
Легендарного Спартака, що жив і діяв у Криму, римляни перенесли до Італії. Євреї
для створення образу свого “наймудрішого із царів світу Соломона” взяли скитського
мудреця Солона, а для опису його мідяного жертовника фантастичних розмірів на
110000 л. скористалися описом кратера скитського царя Аріанта. Біблійний пророк
Єзекіїль, якого євреї вважають своїм, насправді був давньоукраїнським волхвомписьменником, про що свідчить низка фактів, викладених ним...
І ось така історія, яку, до речі, також називають Античною, безсоромно нав’язується
світові вже не одне століття.
Батько Орій, який, за Велесовою Книгою, є засновником роду слов’ян, і його син
Кий – засновник Руськолані та Києва, залишили нам унікальні заповіти (друкуються
в словнику), серед них чи не найважливіший: “Ора рек: учи много, що то наше велике
в житті є”. Тобто, Орій заповідав вивчати досягнення і здобутки своїх пращурів, а не
чужих.
Час відновити і повернути своє. Раз і назавжди. Маємо велику історичну спадщину,
на яку можемо сміливо опертися та будувати надійне майбутнє собі і своїм нащадкам.

Август 5

А
А, а. Перша літера абетки; початок –
Альфа (Ол то), Атом. Символізує Богиню
землі, прародительку всього живого Аю
(Гею). Це також ті, хто тримається міцно
землі або її глибин – Антей, Аїд. Читалася
також як “о”, “і” та “я”. Див. Антей, Ол,
Українська мова.

А! Неусвідомлений вигук, що виражає
біль; сигнал тривоги. Див. О.
АБАНТ. 1. Син Посейдона та Оретуси,
етнонім войовничого племені абантів, що
мешкало в Приазов’ї і яке несправедливо
приписують до східного побережжя
Греції; 2. Цар Аргосу, син Лінкея та
Гіпермнестри, батько Акрисія. Див. Аргос,
Акрисій.

АБАРИС. Мудрець гіпербореєць (скит,
борус). Очевидно, він же Паріс/Парій (той,
хто парить, літає), що обійшов усю землю
“зі своєю стрілою” без ніякої їжі. [30, ІV
36]. Див. Гіпербореї, Паріс.
АБЕТКА РУСЬКА.
Загальна назва абетки,
якою користується Україна-Русь, починаючи
з VІІ ст. до н. е. З ХІХ
ст. називається “кирилицею”. Див. Руське письмо.
АБЕТКА КИЇВСЬКА.
Давньоруська абетка
ХІ ст., виявлена на
первинному шарові
штукатурки під час
Абетка
реставрації Київського давньоруська.
собору св. Софії. Див. Новгородський
Софія Київська.

зразок

Абетка київська

АБЕТКА ОЛЬВІЙСЬКА. Абетка, якою
користувалися в І тис. до н. е. південні
племена Скитії (України). Відтворена за
написом на Ольвійському пам’ятнику ІV
ст. до н. е. Див. Клятва синів Пертона, Ольвія.
А – а, о, і
М–м
Y – у, в, ю
В – в, б
Н – н, ґ
Х–х
Г–г
N–н
Ф – п, в
Е–е
О–о
Ψ – ч, ш
ІЕ – є
П–п
Z – ц, з
ІО – и
Р–р
ІА – я
І – і, ї
Σ – с, з
Ω – знак
К–к
Т–т
оклику, кінець
Л–л
Θ – т, д
’ – апостроф
АБІЇ, абіяни (авіяни), хаби. Скитське
плем’я, згадуване Гомером в “Іліаді”: “люди
справедливістю славні” (Пісня 13, 6).
Можливо, те, що й абанти чи авхати. Див.
Абант, Авхати, Скити, Скілур.

АВАНГАРД. Слово, що вважається фран
цузьким. Насправді є давньоукраїнським і
означало того, хто йшов попереду на чолі
об’єднаного війська міст (гардів), попереду
якого несли на палиці голову головного
тотема русів Овена (Овенгард). Див. Овен.
АВАЛОКІТЕШВАРА. Так називаються
тибетські Лами, вважаючись безкінечним
втіленням усіх попередніх Будд. Слово має
скитські (давньоукраїнські) похідні: авало
(ов) – “перший, верховний”; кіт (кит/скит) –
“сильний, великий”; швара (свар) – “святий,
небесний”. Див. Ов.
АВҐУСТ. За тлумаченням римських
істориків, перший імператор Риму (нібито
27 р. до н. е. – 14 р. н. е.). Однак напис на

6 Авраам
його монеті говорить про дещо інше. На
її аверсі, зокрема, викарбувано: CAESAR
AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRIAE –
“Цезар Август Див патар патріїв” (Цезар
Август Див – батько над батьками), що
відповідає Велесовій Книзі, д. 30: “Ще-бо
зберігаємо ПАТАРЕ ДИЯ, оскільки той
особливим є і стоїть напроти Матері”.
Тобто Див-Дий – це давньоукраїнський
Бог-охоронець, чоловічий початок Всесвіту.
Натомість римський його аналог – Юпітер –
не згадується на монеті. Не вказано на
монеті і Риму, імператором якого нібито
був Август. Напис MAXIM PONTIF., що
римляни тлумачать як “великий понтіфік”,
є, найвірогідніше, назвою держави “Велика
Понтія”. У всякому разі є чимало свідчень,
що Рим розташовувався на Понті (Чорному
морі). Возсідаючий на троні правитель, по
суті, скопійований із монет скитських царів
Ана та Антигони. Сумнівні і роки правління
імператора, адже латинська абетка дещо
пізніше творіння, аніж І ст. до н. е. Див. Ан,
Антигона, Дий, Латинська мова, Понтійське
царство, Рим, Римнталков.

Монета Августа

АВРААМ, Аврам, Оврам. Згідно з Біблією,
родоначальник багатьох народів (Бут. 17:4).
В Авесті він Аурамазда (Ахурамазда).
Юдаїзм вважає його родоначальником
старожитніх євреїв, хоча Євангелії від
Івана та Луки словами Ісуса Христа й
Івана Хрестителя заперечують це: “Коли
б ви Авраамові діти були, то чинили б діла
Авраамові. А тепер ось ви хочете вбити

Мене, людину, що вам сказала правду, яку
чув Я від Бога. Цього Авраам не робив”,
– говорив євреям Ісус (Ів. 8:39–40). А
ось що казав їм Іван Хреститель: “І не
починайте казати в собі: маємо батька
Авраама” (Лк. 3:8), що треба читати “і не
вигадуйте собі, що ви нащадки Авраама”.
Найвірогідніше, насправді Авраамом
став виходець зі Скитії Першосвятитель
Рама, тотемом якого був Овен й ім’я його
передавалося на письмі як Ов-Рам. Це
підтверджує і те, що саме скитська земля,
як і Авраам, є родоначальницею багатьох
народів світу. Не виключено також, що
основою імені Авраам стала назва одного
з давньоукраїнських племен тАВРів. Див.
Овен, Рама, Таври.

АВРААМІЧНІ РЕЛІГІЇ. Так називають
релігійні системи (іудаїзм, християнство
та іслам), які розвинулися на основі
віровчення праотця Авраама. Їх також
називають релігіями об’явлення, оскільки
вважається, що ядро їхніх учень засновано на
Об’явленні, тобто саморозкритті Божества
і проголошенні ним своєї волі людині.
Первинним джерелом авраамічних релігій є
Тора (П’ятикнижжя Мойсеєве). Див. Авраам.
АВРОРА (aura). Буквально “початкове
світло/сонце” (ов Ра). В римській мітології
Богиня ранкової зірки. Див. Ов, Ра.
АВТО, Автод. Забуте українське ім’я (Ов
то). Див. Ов.
АВТОЛІК. Син Деімаха, засновник міста
Синопа, ходив разом із Гераклом на амазонок
[108, ІІ 133]. Див. Синопа.
АВХАТИ. За Геродотом, плем’я скитів,
засновником якого був старший син
Таргітая Ліпоксай [30, ІV 6]. Можливо,
варто тлумачити як перші будівники хатів,
те саме, що й будини. За Плінієм Старшим,
володіли територією, звідки брав початок
Гіппаніс. Див. Будини, Гіппаніс, Ліпоксай.
АГАМЕМНОН. За Гомером, цар Аргосу

та Мікен, командуючий військами аргосців,
ахеїв і данайців у війні проти Трої. Зважаючи
на те, що Троянська війна відбувалася в кінці
VІІ ст. до н. е. і саме в той час у Мідії царював
АстіАГ, не виключено, що Агамемнон є його
прототипом. Див. Астіаг, Троянська війна.
АГАСІК, Агасікл. Один із переможців
змагання на честь Тріопійського Аполлона, за що одержав бронзовий триніжник і
попри правило залишити його в святи-лищі,
присвятивши Богові, забрав із собою. За що
надалі місту Галікарнасу, звідки був Агасікл,
заборонили виступати в змаганнях [30, І
144]. Певно, саме цьому Агасіку присвячена
херсонеська монета. Див. Херсонес.

Агасік

АГАТ (Агафій, Агафія). Давнє ім’я,
що означає золотий, гарний, добрий,
достойний, божественний.
АГАТИРС, Агаттирс. Легендарний
найстарший син Геракла, засновник племені
агатирсів. Ім’я, найвірогідніше, складається
із компонентів “агат” (достойник) і “тирос”
(то рос/рус). Володів землями переважно
правобережної України аж до Карпат. Див.
Агатирси, Геракл.

АГАТИРСИ, агаттирси. Давнє плем’я,
займало правобережні землі сучасної
України, назва постала від імені засновника
роду – Гераклового сина Агатирса. За
Геродотом “це найлагідніші люди. Вони
носять особливо багато золотих прикрас.
Із жінками живуть усі спільно, через те
вони всі собі браття й рідні і немає в них
ні заздрощів, ні ненависті” [30, ІV 104].
Очевидно, що це були багаті й сильні
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люди, півбоги – богатирі. І саме від їх
назви пішло слово агатоори (достойники,
посли). Під час походу Дарія на скитівкочовиків (лівобережні скити) агатирси
відмовили в допомозі останнім, так як ті
першими образили персів [30, ІV 119], не
дозволили також під час їхнього відступу
переходити на свою територію [30, ІV
125]. Вважається, що назва міста Тіра
(див. Тіра) пов’язана з агатирсами. Цілком
можливо, що агатирси – це також ті самі
будини та гілейці-гали. Як писав Світоній
про Цезаря, що він спустошував капища
і храми Галії (Галичини), повні багатих
пожертв, і грабував міста: “від чого в
нього появилося стільки золота, що він
розпродував його по Італії і провінціях на
вагу” [110, І 54]. Те золото досі знаходять
у країнах Середземномор’я.
АГАТООРИ, Агатоерги. Дослівно – за
служені отці: “громадяни, найстаріші,
числом п’ятеро, в кожному році вони
виходять із стану вершників” (насправді,
з вищих чинів. – С. П.) і “мають бути
завжди готові виконувати обов’язки
послів спартанської держави” [30, І 67].
Див. Агат, Ор.

АГБУНОВ Михайло Васильович
(8.08. 1952 – 19.09. 2009). Український
і російський вчений болгарського походження, доктор історичних наук, професор, археолог, мандрівник, письменник,
громадський діяч, автор однієї з найкращих
книг з історії Скитії радянського часу
“Путешествие в загадочную Скифию”.
АГОРА. В давній Україні – підвищення,
гірка, насип (або камінь) на майдані
для промовців перед громадою; греки
запозичили це слово в значенні народні
збори.
АГРОН (Аргос). Син Ніна, внук Бела,
правнук Алкея – сина Геракла, перший із
Гераклідів, який став царем Лідії [30, І 7].
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АДА (Лада). Перша жінка Ламеха, мати
Явала і Ювала. Див. Ламех.
АДАМ. У біблійних мітах перший чоловік,
створений Богом із ґрунтового пороху (або
глини) та дихання життя. Очевидно, що
основою імені є архетип “ад/ат” – “тато”
(Отець). Згідно з єврейським календарем,
був сотворений в 3760-м р. до н. е. На
одній давній іконі, що називається “Прадід

Ікона “Прадід Адам”. с. Качанівка
Чернігівщина

Адам” він зображений з окованою в метал
дерев’яною лопатою, яка, очевидно, була
його символом. За біблійною версією –
батько Каїна, Авеля і Сифа, прожив нібито
930 років,. Див. Залізо, Сиф.
АГУРА-МАЗДА. Бог зороастризму – Го
рішній Ґазда. Див. Зороастра.
АДАМОВИЧ П. У книжці “Подводные
лодки, их устройство и история” (1905,
Петербург), описав можливий підводний
човен, що використовували українські

козаки у війні з турками. Див. Козаки.
АЕРОП (мабуть, правильно Европ). Нащадок Темена з Аргосу, брат засновника
македонської держави пера (царя) Діки
(Пердікки), батько Алкета, дід Амінта.
Жив у VІІІ ст. до н. е. Див. Амінт, Пердікка.
АЗІЙ. Син Котія, онук Мана; лідійці
вважали, що його іменем було названо
континент Азія [30, ІV 45]. Див. Ман.
АЗІЯ, Асія. 1. Мітична донька Океана і
Тефеди, дружина титана Іапета, від якої
народився Прометей, Менетій, Епіметей
та Атлант. За однією із версій, її іменем,
названо континент Азія. 2. Частина світу,
умовний кордон якої між Європою в
давнину пролягав Середземним морем,
протоками Дарденели, Босфор, Чорним
морем, Керченською протокою, Азовським
морем, річками Дон, Волга й упирався в
Біле море. З ХVІІІ ст., нібито на прохання
Петра І, щоб Московію також вважати
європейською країною, європейські географи змінили цей кордон. Зараз він
проходить Середземним морем, Дарденелами, Босфором, Кавказом, Каспійським морем і Уральськими горами. В
давнину до Азії також прираховували
Африку. Див. Єгипет.
АЗІЯ ГОРІШНЯ. Так Геродот називав
верхню частину Азії, що лежала на північ
від річки Галія (тепер Інгурі). Див. Галія.
АЗОВ. Місто на лівому березі річки Дон,
за 7 км від впадіння в Таганрозьку затоку
Азовського моря. Давні назви: Асгард, а
також, можливо, Сарди. Див. Сарди.
АЗОВСЬКЕ МОРЕ. Назва походить від
Азії, адже межа між Європою пролягала
якраз Азовським морем. Його також називали Меотидою,Темириндою, Геллеспонтом, Атлантидою, Північним, Іонійським, Сурожським, Готським і Савроматським (Сарматським) морем. Боплан
називав його морем Лімен. Див. Азія.

АЙНИ. Плем’я, що мешкало в давнину на
території України (в Геродота – айніанці
[30, VІІ 131]. Перекочувало на острів
Хоккайдо в Японське море, де їх можна
було бачити ще на початку минулого століття. Глави родів носили одяг з візерунками, аналогічними до тих, що створили
майстри Мізині (Чернігівська обл.)
15 тис. та Сабатинівки (Кіровоградська
обл.) – 4 тис. років тому. Варті уваги
декілька топонімів з острова Хоккайдо.
Хоч вони вже дещо видозмінені, та все ж
їх походження очевидне: хребет Хидака
(Ходаки); острів Ребун (у Велесовій Книзі
згадується слов’янське плем’я риб’яни);
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(гл. 165), знаходилося у Приазов’ї, на
карті К. Птоломея показано як Аcra. Нині,
мабуть, с. Терпіння. Див. Птоломей.
АКРАЙ, Всевишній Бог (можливо, також
Крий, Крив), одна з назв Зевса [2, с. 110],
засновник роду окрів. Ім’я, певно, походить
від “Ока Ра” – за Книгою мертвих це “той,
якому немає рівних серед Богів”. У багатьох
джерелах Оком Ра називається сонце.
Очевидно, що так само могли називатися
сонцепоклонники, і сполучення ОКА та РА
дало назву Бога Акрая. Грецькою “акро”,
до речі, перекладається як найвищий. Див.
Зевс, Книга мертвих, Криве-Кривейте, Окри.

АКРИСІЙ. Цар Аргосу, син Абанта, онук
Лінкея та Гіпермнестри, батько Данаї і дід
Персея. Не виключено, що це той самий
Акроса. Див. Акроса, Аргос.
АКРОПОЛЬ. Буквально “Акрая поле”
(священне місце), височинна укріплена
частина міста, місце первинного поселення,
навколо якого поступово розросталось
менш захищене “нижнє місто”. Див. Акрай,
Окри.

Айни. Японія, острів Хоккайдо, 1904 р.

річки Тесіо і Токаті (течія, тече то –
аналогічно нашій річці Тікич); озеро
Куттяра (Кут Яра); міста Іванай, Китами
(кити ми – скити), Куттян (згадаймо
численні українські населені пункти
Кути); через протоку Цугару знаходимо
міста Охата (Хата) та Ома (Влескнига в
Приазов’ї згадує місто Омастриду).
АЙ-СКОЛОТ. Див. Есхіл.
АКІНАК, окиняк, у Велесовій Книзі
кинак. Короткий скитський меч.
АКОНТЕЙ. Друг Персея; закам’янів,
глянувши на голову горгони Медузи (Овід.
Мет. V 200), тобто став континою. Див.
Контина, Медуза.

АКРАГАНТ (Окраант). Місто укрівантів, згадуване Геродотом у сьомій книзі

АКРОСА, Акроксай. Царська величність,
яку уперто не помічають історики.
Натомість збереглася скитська монета,
на якій написано його ім’я, титул і перші
літери держави, де він царював: АКРОΣА
ВАΣІЛЕ АΝ. Греки прочитали б його як
Акроксай, як читали імена синів Таргітая:
Арпоксай, Ліпоксай і Колоксай. Напис
на монеті є першоджерело і дає нам уяву,
як греки, щоб привласнити собі чужу
історію, домислювали назви та імена. Не
виключено навіть, що саме з Акроса, вони
зробили Арпоксая – К видали за “р”, а Р
за “п”, як у латині. Монету і все, що з нею
пов’язувалося, старанно замовчували, щоб
ніхто не дізнався, про країну АN, велику
частину історії якої вони переписали
на свою користь. Як ОЛ на ольвійських
монетах скорочена назва Ольвії, ХЕР –
Херсонесу, АN є назвою Анії. Стосовно ж
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імені Акроса то, очевидно, це той самий
Акрисій, якого греки зробили царем
Аргосу. Зважаючи на зображення ліри,
цілком можливо, що саме Акроса міг
називатися Богом музики і співу Апол

Монета Акроса

Олом, а інше ім’я Зевса Акрай, мабуть, якраз
і запозичене в нього. Пам’ятаючи, що А в
давнину могло читатися як О, не виключено,
що його ім’я було і не Акроксай, і не Акроса,
а Окроса (око роса). Можна спробувати
встановити роки його життя, порівнюючи
монети. Така сама ліра розміщена на
монеті Скіла, який жив приблизно в першій
половині VІ ст. до н. е. (див. Скіл). Акроса,
найвірогідніше, був старший за нього і роки
його життя варто віднести до кінця VІІ ст. до
н. е. Див. Акрисій, Анія, Апол Ол, Зевс, Сократів
принцип.

АКСІАРУМ (Аxіаrum). Латинська назва
Поділля із карти Бористену 1643 р. На
письмі наші предки передавали цю назву
як земля ХОРА, де Х позначало чин – Отець
(цар), свята особа; Ора – ім’я, тобто тут
ХОР – земля Отця Ора. Латиняни передали
Х на свій штиб: “ікс”, “о” прочитали як
“а”, додали своє закінчення “ум” і вийшло
“Axiarum”. Див. Бористену карта.
АЛАЗОНИ, галазони, гали. Плем’я,
щ о м е ш ка л о п е р е ва ж н о н а м і с ц і
сучасної Миколаївської та Одеської
областей. Геродот писав: “Від пристані
бористенітів – вона є середньою з-поміж
надморських пристаней Скитії – нині
найближче живуть калліпіди; вони вже

погречені скити; за ними інше плем’я, що
називається алізони. Вони, калліпіди й інші,
далі тримаються скитських звичаїв” [30,
IV 17]. Цитата розкриває брехливу суть
грецьких редакцій твору: говориться, що
калліпіди вже погречені скити, але що це
за погречення, коли тут же зауважується,
що вони тримаються скитських звичаїв?
Щодо назв племен, то в обох – алазонів і
калліпідів – бачимо один і той самий архетип
“ал”, що засвідчує їх однакове походження.
Тобто, це ті самі гали, оли, еолійці, сколоти,
пали, а також згадувані в дещо пізнішому
джерелі Велесовій Книзі – олейці та іллі
рійці. Складник “зон” – це “сон”, тобто
мешканці сонячного, південного краю (у
першому ж компоненті “Ал” – зафіксовано
ім’я засновника роду Бога Ола). Див. Ол,
Олени.

АЛАНИ, Аlani. Плем’я, що за картою
Діонісія Описувача, мешкало на території
Скитії. Можливо, це ті самі росолани,
але записані без компонента “рос”. За О.
Вельтманом, алани це ті самі волиняни [20,
с. 54]. В. Даль слово “Алан” тлумачить як
пасовище, луг, рівнина. Див. Вельтман, Даль,
Діонісій Описувач, Росолани.

АЛДОРІХ – за Велесовою Книгою, Ардаріх
– за Йорданом. Король гепидів, союзник
гунів, був довіреною і шанованою особою
в ставці Аттили. Після смерті останнього не
витерпів зневажливого ставлення до себе та
до свого племені синів Аттили, які не зуміли
утримати дружній союз племен, що створив
їхній батько, підняв повстання і завоював
гунські володіння. У Влескнизі згадується,
що руси платили йому данину.
АЛЕВ (Палев). За Геродотом, мітичний
володар Фессалії, яка знаходилася на
землі пелазгів (палів) [30, 1 57]. Нащадок
гераклідів, можливо, те саме, що й Алкей.
Див. Алкей, Земля Пелазга, Фессалія.

АЛЕКСАНДРІЯ. Місто на півночі Єгипту,

древня столиця, засноване в ІІІ ст. до
н. е. після розпаду імперії Олек-сандра
Македонського на три частини і названа на
його честь воєначальником Олександра царем
Птолемеєм Лагідним (або Сотером), який
став імператором північноафриканських
володінь. Див. Олександр ІІІ, Птолемей.
АЛЕКСАНДРІЙСЬКА БІБЛІОТЕКА.
Бібліотека в м. Александрія (Єгипет),
заснована царем Птолемеєм, її фонд в
основному складала бібліотека Олександра
Македонського переважно із книг з давньоукраїнських земель. Вважається, що основний фонд загинув у пожежі 47 р. до н. е. у
війні Цезаря з Помпеєм. Остаточно книжкові
багатства бібліотеки загинули в VІІ–VІІІ
ст. Не виключено, за допомогою тих, хто
фальсифікував історію і не хотів, щоб світ
знав правду про роль Скитії. Див. Скитія.
АЛІАТТ. Лідійський цар, що, за Геродотом,
володарював 57 років. Син Садіатта, батько
Креза. Воював проти мілетян. При ньому
винайдене мистецтво паяння заліза [30, І
25]. Жив у кінці VІІ – на початку VІ ст. до н.
е. Якщо вірити Геродоту, гробниця Аліатта
мала небачені розміри: “шість стадій і
два плетри, а його ширина – тринадцять
плетрів”, на сучасні міри це відповідно
приблизно 1400 і 400 м, збудована, нібито,
була на кошти базарних торговців, ремісників
і молодих жінок, які торгували своїм тілом
[30, І 93]. Див. Главк, Лідія.
АЛІБИ. За Гомером, місто або місцевість
алазонів, багате на родовища срібла [34, ІІ
857]. Див. Алазони.
АЛІЛУЯ. Вигук, що його вживають у
релігійних відправах юдейської та християнської релігіях: “Алілуя, алілуя, слава тобі,
Господи!”. Насправді, це ім’я призабутого
Бога Ола/Кола – Олола/Улула, або Ліна
(Айлинон). Див. Лін, Ола.
АЛКЕЙ, Алкай. За Геродотом, син Геракла
[30, І 7] (мабуть, інше ім’я Скита), батько
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Бели, дід Ніна. Див. Ніна.
АЛКЕТ, Алкит. За Геродотом [30, VІІІ 139],
один із предків Олександра Великого, син
Аеропа, батько Амінта. Можливо, той самий
Алкей. Див. Амінт.
АЛКМАН. Перший відомий за збереженими
фрагментами орійський ліричний поет,
який писав пісні для хору (сер. VII ст. до
н. е.). Його читали олександрійські вчені
та поети, відвівши йому почесне місце
серед 9 канонічних ліриків. Вважається, що
народився в Малій Азії, але батьки нібито
походили з Лідії. Традиційно приписується
до давньогрецької літератури, проте
згадуваний ним цар Скитії Колоксай та
знання географії Скитії вказують, що він був
скитським поетом. Павсаній повідомляє, що
могила Алкмана перебувала в Спарті поруч
із могилою Олени Троянської. Можливо,

Монета Скіл Алкім

Алкменом був цар Скитії Скіл, бо на одній
його монеті написано “Скіл Алкім”, та і
тотеми у них були аналогічні – сова. Див.
Лідія, Мала Азія, Скіл, Спарта.

АЛКМЕНА. Мати Геракла, дружина
Амфітріона, онука Пелопа. Відрізнялася
винятковою красою. Після смерті Амфітріона
стала дружиною Радаманта. Див. Пелоп,
Радамант.

АЛКМЕОНІДИ. Рід по материнській лінії, з
якого пішли Геракл і Перікл. Не виключено,
що від нього також походить персидська
гілка царів – Ахеменідів. Див. Геракл, Перікл.
АЛЛА. Українське ім’я, в основі якого
лежить ім’я Бога Ола. Див. Ол.
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АЛЛАХ. У давньоарабській мітології
верховне божество; в мусульманській
мітології єдиний Бог, який вважається
ідентичним Богу юдеїв та християн. Слово
“Аллах”, пише “Мифологический словарь”
[79], очевидно, є заміною забороненого
імені божества та створено від загального
“ілах” (“бог”). Цим забороненим іменем
могло бути ім’я давньоукраїнського
божества Ола (Улула), що підтверджує і
раніша назва Аллаха – Аль Ілах. Див. Ола.
АЛОПЕГА. За К. Птоломеєм, острів в
Азовському морі. Нині немає.
АЛЬ-МАСУДІ. Арабський письменник
Х ст. У книжці “Промивальні золота і
копальні самоцвітів” він писав про слов’ян
і волинян: “Слов’яни поділяються на
багато народів; деякі з них християни,
між ними є також язичники, так само й
сонцепоклонники. Друга ріка в їхній країні
тече зі сходу на захід, поки не вливається
ще в іншу ріку, яка приходить з країн
Ільгуза. Вони мають багато міст, також
церкви, де навішують дзвони, в які б’ють
молотком… Вище ми вже оповіли про царя,
якому в минулі часи підлягали решта царів,
себто про Маджака (певно, Мезенмир
– С. П.) – царя Валинани (волинян. – С.
П.) – народу, який є одним з основних
слов’янських народів, їх поважають поміж
їхніми народами і вони мають перевагу
поміж ними”. Див. Волиняни, Мезенмир.
АМА, Амма. Цариця, Богиня-матір у
фрігійців. Див. Фрігія.
АМАЗОНКИ. Плем’я войовничих жінок,
що мешкало в пониззі лівого берега Дніпра
приблизно в VІІІ–ІІІ ст. до н. е. (за К.
Птоломеєм – на Північному Кавказі). Помпей
Трог стверджував, що царство амазонок
заснували скитські хлопці царського роду
Плин і Сколопит (ймовірніше, ПЛНСКЛПТ
– полян Скіл пат, “полян Скіл батько”, бо
просто “скитські хлопці царського роду”

не могли заснувати царство амазонок.
Це міг зробити лише цар). У мітові про
Геракла “Пояс Іпполіти” вказується
місцезнаходження країни амазонок – це
віддалені береги Понту Евксинського, її
столицею називається місто Фемискира
(за Влескнигою, очевидно, Омаскира). У
мітові також йдеться про сімох амазонок,
які супроводжували саму Богиню Артеміду.
Серед них: Аелла (мабуть, Ала-Ола), Протоя,
Меланіппа (Милана Опа) і дочка Ареса,
сестра Іпполіти Антиопа (Анта Опа). Перший
компонент назви – “ама-мама” вказує, що
плем’я жіноче, другий – “зон” – аналогічний
тому, що міститься в назві алазонів, і має
таке саме значення: “сонячні-південні”, а
це свідчить про однакове походження обох
сусідніх племен. За Страбоном, амазонки
свого часу володіли Карією, Лідією, Малою
Азією, Мідією, а також значною частиною
Кавказу. Амазонкам приписують неймовірні
речі. Наприклад, Гіппократ нібито писав, що
амазонки в дитинстві дівчаткам накладали на
праву грудь розігрітий мідний інструмент,
щоб випалити її, внаслідок чого “вся сила
переходила на праве плече і праву руку”.

Амазонки в бою. Мал. на вазі

Новонароджених хлопчиків амазонки,
ніби, калічили, щоб вони потім не могли
воювати проти жінок. Останньою амазонкою Діодор Сицилійський називає царицю
Пантесилаю, яка в союзі з царем Енеєм
брала участь у Троянській війні і загинула
в бою з Ахіллом. Хоча потім згадує ще
царицю амазонок прекрасну й дуже сильну
сучасницю Олександра Македонського
Фалестрею. Існуванню міцного жіночого
військового союзу, яким були амазонки, по
суті, поставив край похід Дарія І на Скитію.
Він зруйнував їхнє місто, багатьох полонив
і переселив у свої південні володіння,
нинішнє марокканське плем’я амазохів,
ймовірно, походить від них. Див. Геракл,
Дарій, Мала Азія, Скіл.

АМАРТОЛА, Георгій (Грішник). Візан
тійський хроніст ІХ ст., який серед народів
північного узбережжя Чорного моря у
“Хроніці” перелічував Мідію, Ольванію,
Вірменію Малу та Велику, Каппадокію,
Пафлагонію, Галатею, Колхіду, Боспор,
Меотію, Дерева, Сарматів, Таврів, Скитію,
Фракію і Македонію.
АМБРОНИ. Гальське плем’я, що, за
Світонієм [114], разом із кімрами та
тевтонами брало участь у поході проти
римлян. Див. Гали.
АММІАН МАРЦЕЛЛІН (330 – 400).
Римський історик. В “Історії”, написаній
латинською мовою, висвітлюються події
I–IV ст. З 31-ї його книги збереглися
останні 18, що охоплюють 353 – 378 роки.
Для дослідників минулого Північного
Причорномор’я варті уваги неправдоподібні описи гунів, які засвідчують
злонавмисне перекручення фактів із життя
руських племен. Користуючись іншими
джерелами, Амміан навів відомості про
їхню міграцію від Азовського моря до
Дунаю, про воєнні зіткнення гунів з
аланами, назвав імена їхніх вождів. Він не
дуже турбувався про те, щоб наведені ним
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відомості були правдивими. Наприклад,
писав, що гуни жили біля Меотидського
озера поблизу Льодовитого океану, прийнявши ще одну назву Меотиди Північне
море за Льодовитий океан. У некритичній
компіляції Марцелліна містяться деякі
й унікальні відомості, що їх, однак, у
більшості випадків важко датувати. Див.
Гуни, Північне море.

АМІНТ. Внук Аеропа, син Алкета, батько
Олександра І Македонського [30, VІІІ
139]. Див. Пріам.
АМІНЬ (амен). Слово, що використовується на завершення молитви в християнстві, раніше – письмовий знак Ω (омега).
У В. Стефаника “амінь зробити” – вбити.
Нині його тлумачать як “хай буде так!”
АМФІОН. Грецьке ім’я скитського
поета, який, за давньою алегоричною
легендою, приводив своїми піснями в
рух каміння і будував храми звуками
своєї ліри [152, с. 179]. Можливо, це
Евфоріон, він же Ексекестид (у Біблії –
Еклезіяст). Підставою для тверджень, що
він скитський поет, є його народження від
Антиопи, а таке ім’я зі складниками “ант”
та “опа” носили скити. Відомі, наприклад,
імена амазонки АнтиОпи та дружини
скитського володаря Аріапейта Опої.
АМФІТРІОН. Володар давньої скитської
держави Оратанії /Паританії (за грецькими
варіантом – мітичної Тиринфії), батько
Геракла. Див. Геракл.
АМФІТРІТА. Донька Нерея, онука Геї
і Понта (Чорного моря), дружина Посейдона. Див. Посейдон.
АН (Ен, Ін, Ян). 1. Основа, початок;
архетип єдності землі та неба (А – земля,
Н – небо), життєва сила. 2. Основа імен
перших царів та цариць – Інанна, Антей,
Янус, Мануша, а надто божеств, титанів і
гігантів – Урана; також лан – земля, стан –
укріплена стоянка племені, Окиан – давня
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назва Дніпра. Див. Анія.
АНАКСАГОР. Філософ, якого візантійці
назвали грецьким. Насправді, за Славомислом, це видатний скитський філософ
Яровіт (бл. 500–428 до н. е. із Бусовграда).
Дружив із Періклом. В уривках праці “Про
природу”, що дійшли до нас, АнаксагорЯровіт стверджує, що немає ні виникнення, ні зникнення, ні будь-яких інших
якісних змін, а існує тільки з’єднання і
роз’єднання різних речовин. Спочатку
існували безкінечно різноманітні гомео
мерії – непідвладне якісним змінам “на
сіння”, що знаходилося у змішаному
безформному, хаотичному стані. Пізніше
виник рух і частки почали відділятися одна
від одної, а подібні частки з’єднуватися з
подібними. Виник світ із його численними
предметами і живими істотами. Так як
процес роз’єднання і з’єднання часток
не закінчився, – говорив Анаксагор, –
то існує різноманітність гомеомерій,
характер яких визначається лише пе
ревагою тої чи іншої гемеомерії певного
виду. Поштовх для появи речей дав нус,
найлегша та найчистіша речовина з усіх
речовин – розум. Подальший розвиток
Анаксагор розглядав як чисто механічний
і такий, що піддається поясненню. Тому
він не визнавав Богів. Сонце, Місяць,
зірки, метеорити були для Анаксагора не
божествами, а звичайними розжареними
масами. Анаксагор першим вивів також
принцип збереження матерії та енергії.

Намагався дати природне пояснення різ
ним іншим природним явищам, таким,
як сонячне затемнення, повінь, падіння
метеоритів. Мав свою філософську школу.
АНАКСАНДРІД. Цар Спарти, V ст.
до н. е., походив із роду Еврістена, син
Леонта, батько Клеомена. Оскільки зі
своєю коханою дружиною (донькою
своєї сестри) не мав дітей, проти звичаїв
Спарти, його піддані змусили взяти в
дружину ще одну жінку, щоб та народила
йому наступника [30, V 39]. Див. Спарта.
АНАКСИМАНДР (бл. 610–546 до н. е.).
Філософ, представник іонійської (мі
летської) школи, послідовник Фалеса,
вчитель Анаксимена. Вважав, що в основі
всього сущого лежить певна першоматерія.
Він називав її апейроном, тобто безмежним,
безкінечним, вічним, незмінним; із нього
виникають усі речі і після загибелі в них
же повертаються. З апейрона виділяються
дві основні протилежності: холод і
тепло, потім вологе і сухе, взаємодія між
якими створює речі та світи. Картина
світу за Анаксимандром така: в центрі
світотворення розміщена нерухома Земля,

Анаксимандр

що має циліндричну форму, вона вільно
ширяє в повітрі внаслідок рівної відстані
від небесних тіл. Спочатку Земля була
покрита водою, потім під дією сонячних
променів частина вологи випарувалась і
з’явилася суша. Перші тварини, на думку
Анаксимандра, вийшли із морського мулу
і дали початок роду людському. На думку
Анаксимандра, існує велика кількість
світів, які розташовуються один від одного
послідовно за часом і відстанню. З іменем
вченого пов’язують створення небесного
глобуса та географічної карти. Див. Іонія,
Мілет.

АНАКСИМЕН (бл. 585–525 до н. е.).
Філософ-матеріаліст, представник іоній
ської школи, учень Анаксимандра. Першо
основою всіх речей вважав повітря, яке,
на його думку, є безмежним, повсюдним,
перебуває в стані вічного руху. Всі речі
утворюються з повітря завдяки його
згущенню та розрідженню. Анаксимен
уперше розрізнив планети і зірки,
спробував дати природничо-наукове
пояснення затемненням Сонця і Місяця,
а також явищам випадання снігу та граду.
Див. Іонійська філософська школа.

АНАНІЙ. Давньоукраїнське ім’я, в якому
поєднується два однакових компоненти
“ан” – таке поєднання вказує на святен
ність імені. Походить, або від Ана, або від
Нана. Див. Ан, Нан.
АНАСІЙ. Забуте українське ім’я.
АНАТОЛІЙ. Ім’я, в основі якого лежить
назва давньоукраїнського племені анівантів.
АНАХАРСІЙ, Анахорс (Славомисл
стверджував, що справжнє його ім’я
Всеслав [107, с. 294]). Жив у VІ ст. до
н. е. За Геродотом, найславетніший
філософ [30, ІV 46]. Онук Ліка, правнук
Спаргапейта, син скитського царя Гнура і
брат Кадуїда (за іншою версією, Савлія),
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дядько Ідантирса. За версією деяких
античних авторів, один із канонічної групи
“Семи мудреців”. За переказом Геродота,
його убив рідний брат – скитський цар
Савлій, – через те, що той хотів запозичити
іноземні звичаї. За іншим переказом,
скитський цар послав Анахарсія в Елладу
навчатися. 50 сентенцій Анахарсія
згадувалися у творах багатьох філософів
та істориків за античних і візантійських
часів. Вивчав звичаї, уклад життя, культуру
інших народів і піддавав їх критичному
осмисленню. Ідеалізуючи північні народи,
греки назвали його Мудрим. Приписуване
йому зібрання із 10 збережених до наших
днів листів, які були датовані III ст. до н.
е., свідчить про величезний інтерес до
постаті Анахарсія з боку кініків – грецька
сократична школа філософії кінця І тис.
до н. е. За деякими джерелами, він також
був лікарем. Пліній стверджував, що
Анахарсій винайшов гончарний круг і якір
(Pliny the Elder. Natural History).
АНГЕЛ. див. Янгол.
АНГКОР. Древнє камбоджійське місто
(приб. VІІ ст. н. е.) знамените своїми
мистецькими витворами з написами
на санскриті та старокхмерській мові.
Назва Ан і Кор/Хор (Святе місто) має
давньоукраїнські основи – Земля і Небо. Як
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і в древніх українців (скитів-антів), це місто
мало за свій символ – змію. Див. Хор.
АНДРЕЙ, Андрій. Ім’я, можливо, походить від назви Бога-воїна Індри. Отже,
має значення “святий”, “могутній”,
“непереможний”. Не виключено також,
що походить від другої частини імені
ОлексАНДР. Греки його вважають своїм
(andreios) – мужній, хоробрий. Див. Індра,
Олександр.

АНДРІЙ ПЕРВОЗВАНИЙ. Апостол
Ісуса Христа, жив нібито з 17 по 77 р. н. е.,
галілеянин, молодший брат апостола Петра,
син Йони кита (скита), святий покровитель
України та Шотландії. Ан-дрія Первозваного
в ва ж а ют ь п е р ш и м бл а го в і с н и ком
Євангелія Христового на землях України.
Його святенницька діяльність проходила
в м. Синопа (Крим). Потім він пішов
проповідувати на материкову частину СкитіїУкраїни до Риму. В “Літописі руському”
зокрема розповідається про подорож Андрія
українськими землями: “Як ото говорили,

Андрій Первозваний

коли Андрій учив у Синопі і прийшов у [город]
Корсунь, він довідався, що од Корсуня
близько устя Дніпрове. І захотів він піти в
Рим, і прибув в устя Дніпрове, і звідти рушив
по Дніпру вгору, і за приреченням Божим
прийшов і став під горами на березі... І
сталося, що він прибув і зупинився під
горами на березі. А на другий день, уставши,
сказав він ученикам своїм, які були з ним:
«Бачите ви гори ці? На горах цих засяє
благодать Божа, і буде город великий»” [76,
c. 3]. Див. Корсунь, Петро, Рим, Синоп.
АНДРІЯН. Варіант імені Андрія (свята
людина).
АНДРОФАГИ. Плем’я, Геродот писав про
нього: “На півночі на відстані, якщо пливти
одинадцять днів, там джерела Бористена.
Далі країна, що над ними, це пустеля
великих розмірів. За пустелею мешкають
андрофаги, які є окремою народністю,
що не належить до скитів” [30, ІV 18].
У гл. 106 він додає, що “андрофаги серед
усіх людей мають найдикіші звичаї, в них
нема ні прав, ні законів. Вони кочовики,
одягаються, як і скити, але мова в них
своя”. Геродот вказує місце проживання
андрофагів: прямо на північ, далеко за
витоком Дніпра. Однак під час війни Дарія
проти скитів, андрофаги воювали на боці
останніх. Отже, мешкали вони не так
вже й далеко від них. Назву андрофагів
перекладають із грецької як людоїди. Чи
були вони насправді людоїдами, чи ні –
достеменно невідомо. Але пізніше серед
тих, хто приносив людей у жертву, автор
Велесової Книги називав варягів, також
“північне плем’я”. Можливо, варяги і були
нащадками андрофагів. Див. Варяги.
АНЕЙ (Ан, Еней). Давньоукраїнське
ім’я – “земний”, “сильний”, “добрий”,
“милостивий”.
АНЕМОСКОПІЯ. Книга про науку
атмосфери, природну та магічну ботаніку,
авторство приписують Орфею [152, c. 187].
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Згадується в деяких публікаціях, але чи існує
вона десь – на сьогодні невідомо.
АНІЯ, Антія. Країна, де мешкали анти.
На карті А. Ортеліуса показана на правобережній Україні. На Вінниччині є село
Аннопіль. Див. Ан, Анти, Ортеліус.
АННА, Ганна. Давньоукраїнське ім’я –
“земна”, “сильна”, “добра”, “милостива”.
АНУ. Один із трьох верховних Богів у
шумерському пантеоні. Див. Шумери.
АНИКИТА. Ім’я, в основі якого лежить
назва давньоукраїнських племен анів-китів.
Див. Анія, Китти.

АНИЧКОВ Євгеній Васильович
(14. 01.1866 – 22.09.1937). Російський історик
літератури, критик, фольклорист, прозаїк.
Основні роботи присвячені слов’янському
фольклору: “Весняна обрядова пісня на
Заході і у слов’ян”, “Язичництво і Давня
Русь” тощо.
АНТ, Антип, Антон. Давньоукраїнське
ім’я, що походить від назви племені
антів – “великий”, “сильний”, “стійкий”,
“впевнений”. Див. Антей, Анти.
АНТАКАЯ. За Геродотом так називалася
якась велика безкісткова риба, що водилася
у Дніпрі [30, ІV 53]. Етимологія назви досі
не встановлена, але очевидно, що складники
анта та кая відповідають назві місцевої
народності антів та її володаря Кия. Тобто,
це царська риба. Див. Кий.
АНТЕЙ. Мітичний велетень, син Бога
Посейдона і Богині землі Геї, найвродливіший і наймогутніший поміж гігантами.
Був нездоланний, доки торкався матеріЗемлі, від якої черпав нові сили. За грецькою
версією, жив у Лівії, хоча насправді його ім’я
говорить, що він був представником народі
антів і землі Анії. Образ Антея є символом
наснаги й сили, які дають людині зв’язок з
рідною землею та народом. Див. Анія, Гея,
Посейдон,

АНТЕНОР. Головний радник царя троянців
Пріама, засновник Паннонії. Можливо, той
самий Аріант [217, с. 117]. Див. Аріант.

АНТИ, ани. Давня назва українців, ани то
(в Біблії – “рід велетнів” (4М. 13:33). Наука
помітила їх на історичній арені лише в ІV ст.
н. е. Однак, зважаючи на популярність імен
із основою ант (наприклад, двоє із семи
мудреців древності – Біант, Періандр, а
також цар скитів Аріант, амазонки Антиопа
і Антианіра, видно, що це плем’я існувало
в набагато давніші часи. Багато антів
згадує в “Іліаді” Гомер (наприклад, Тоант,
Еант). Понад те, серед тих, кого народила
Богиня землі першородителька Гея, були
також титани, а з крові самого Урана
з’явилися гіганти. Гея також матір Антея.
В “Іліаді” вони приховуються, певно, під
іменем “еніеняни”. Отже, ани-анти – одне
з перших племен на землі. Саме за їхнім
іменем називається найдавніший відомий
історичний період розвитку людства –
античні віки, антична цивілізація, антична
культура тощо. Найдавніша українська
писемна пам’ятка Велесова Книга згадує
антів як дідів русів, вона ж зауважує, що
першим родом і осередком антів була Волинь,
де, до речі, досі збереглося поселення під
назвою Антополь. Див. Анія, Волиняни, Енак,
Еніеняни.

Монета племені Акра-Антос (Окра-Анти)

АНТИГОР. Див. Аріант.
АНТИГОН І Одноокий (прибл. 380–301 рр.
до н. е.), полководець Олександра Великого
(Ант Гон). Після смерті Олександра Великого
та поділу імперії, за офіційною версією,
став правителем Македонії, насправді був
василевсом антів (сучасна Україна). На
схилі літ передав владу синові Поліократу
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Монета Антигони І

(за грецьким варіантом – Поліоркет),
а сам доживав віку в Царській країні
Колані. Написи на монетах Антигона
(як і на монетах усіх македонських
царів) викарбувані українською мовою:
“Василевс Антигон”. Найвірогідніше,
саме Антигон І Одноокий став прототипом
грецького мітичного велетня Циклопа,
а також царя Едіпа в однойменій п’єсі
Софокла. Див. Анти, Василевс, Колань,

АНТИСФЕН (бл. 435–370 до н. е.).
Філософ, засновник школи кініків (див.
Кініки), його ім’я говорить про антське
походження. В етиці Антисфена, яка займає
центральне місце в його філософії, відбито
інтереси розорених кіл рабовласницької
демократії. Тому Антисфен засуджував
поділ людей на панів і рабів, заперечував
чуттєві насолоди, пов’язані з багатством
і розкішшю; пропагував своєрідний культ
праці та повернення до “природного

Македонія, Софокл.

АНТИГОН ІІ ГОНАТ (прибл. 319–239
до н. е.). Царював в Анії/Македонії. Див.
Анія, Македонія.

АНТИГОНІДИ. Наступники Олександра
Македонського, василевси Анії, нащадки
Антигона І Одноокого: Дмитрій і Поліократ (293–276 до н. е.), Антигон ІІ Гоната
(276–239), Дмитрій ІІ (239–229), Антигон
ІІІ Досон (227–221), Філіп V (221–179),
Персей (179–168). Див. Анія, Антигон І.
АНТИОПА. Амазонка, донька Ареса,
сестра Іпполіти. Див. Арес.
АНТИОХ (АНТХ) ІІІ Великий (242–187
до н. е.). Цар Сирії із династії Селевкідів.
Див. Левко Окр, Селевкіди.

АНТИПАТР (Ант батько), 397–319 рр.
до н. е. Воєвода Філіпа Македонського
і його сина Олександра Македонського,
засновник імперії Антигонідів, батько
Антигони І Одноокого. Під час походу
Олександра Великого в Азію був фак
тичним керівником Антії-Скитії (Маке
донії). Потім передав владу своєму синові
Антигону І. Див. Македонія.

Антисфен

стану”.
АНТИЧНІСТЬ (латинське antiguus –
древній). За сучасними науковими
твердженнями сукупність проявів грекоримської давнини, особливо в галузі
літератури та мистецтва, яку прийнято
вважати класичною. Однак, якщо термін
називається іменем племені антів, що
мешкало на території України, грекоримська давнина не може мати ніякого
відношення до античності. Тому антична
культура, література тощо це перш за все
українська культура і література. Див. Анти.
АНТІР. За Йорданом, скитський цар,
який відмовився віддати свою доньку за
дружину Дарію І, через що той, нібито,
пішов на Скитію війною. Див. Ідантірс.
АНТОНІЄВІ ПЕЧЕРИ. Печерний комплекс у Болдиних горах м. Чернігів. За
християнськими переказами, їх будів-
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Антропологічні типи
давніх мешканців України

1

Вид спереду

2

5
4
Теракотові фігурки людей із
межиріччя Синюхи та Синиці, ІV
-V тис. до н. е. 1 - с. Томашівка;
2 - урочище Паньківка Уманський
район; 3 і 4 - с. Володимирівка
Новоархангельський район; 5 - с.
Полонисте Голованівський район;
6 - реконструкція черепа 12-літньої
дівчинки з Вихватинського могильника;
внизу - кроманьйонці з печери МурзакКоба (Крим)

3

Вид збоку

6

20 Антоніна
ництво започаткував чернець Антоній
в ХІ ст. н. е. Однак відомо, що ці гори
були святими ще до християн і що на
них язичники мали свої святилища.
Отже, ймовірно, і печери робота їхніх
рук. А називалися вони, найвірогідніше,
печерами антів, від яких і пішло ім’я
Антоній. Печери мають два яруси, хоча, на
думку місцевих спелеологів, їх насправді
чотири. Див. Анти.
АНТОНІНА. Давньоукраїнське жіноче
ім’я, що об’єднує в собі назву племені
“антів” та власне ім’я Ніна. Див. Анти, Ніна.
АНТРІРЕГЕРА. За Мавро Орбіні, скитський цар, доньку якого взяв за дружину
перський цар Дарій ІІІ.
АНТРОПОЛОГІЧНІ ТИПИ ДАВНІХ
МЕШКАНЦІВ УКРАЇНИ. М. Грушев
ський писав: “Справжнього індоєвро
пейського типу, може бути, й не було
зовсім, як не було, може, й «первіс
ного слов’янського» одностайного ан
троп ол огічного типу”. “Пранарід”
наш “асимілював при розселенню, а
мабуть; іще й перед ним у великім
числі чужі народності; на се виразно
вказує антропологічна мішанина індоєв
ропейських племен – типів ясних і чорних,
короткоголових і довгоголових” [32].
АНТРОПОЛОГІЯ. Наука про походження
й еволюцію людини, утворення людських
рас і поширення їх на земній кулі.
Походить, нібито, від грецького слова
антропо (людина), хоча в основі його
лежить слово “ант”. Див. Анти.
АНХ, Анк. Буквально “людина (АН)
сонце (Х)”, вождь, отець, засновник роду.
Його державним знаком було зображення
Сонця у вигляді трьох кіл, що згодом
перетворилося на трикутник. Символ
життя. Див. Анхіз, Х.
АНХІЗ, Анх. У римській і грецькій
мітології батько Енея. Про долю Анхіза

Анх сабатинівський (зліва) і єгипетський

існують перекази, що його, старого та
хворого, в ніч падіння Трої виніс на своїх
плечах із палаючого міста син Еней.
Помер Анхіз по дорозі до нового місця
проживання – в Аркадію (Північний
Крим), яку видають за Італію. Див. Еней.
АПАТУРІЇ (поєднання імен Бога Апола
і тотема Тура). За Геродотом, іонійське
свято, на якому заносили дітей до списків
громадян. Див. Апол, Іонія, Тур.
АПІ. В скитській мітології – Богиня, яку
Геродот ототожнює з Геєю, можливо,

Апі. Теракота. Крим. V ст. до н. е.

дружина Папая. Див. Гея, Папай.
АПІС. 1. За Есхілом (драма “Благальниці”),
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син Аполлона: “з Навпакта завітав сюди,
Божественний зцілитель, Аполлона син.
Од чудиськ людожерних геть очистив
він цей край – од лютих зміїв, що зродила
їх земля в часи минулі, роздратована
кровопролиттям давнім та оскверненням”
землю Пелазга. Його іменем було названо
рівнину біля Аргосу – Апійська [201,
262-266] (див. Аргос, Земля Пелазга). 2.
Священний бик у мітології Стародавнього
Єгипту, мав власний храм у м. Мемфіс.
За Геродотом, мав такі ознаки: “чорний,
на лобі білий трикутник, на спині образ
орла, на хвості подвійні волосини, а під
язиком – образ жука”, народжує його
корова вражена блискавкою [30, ІІІ 28].
Вважався присвяченим великому Осірісу
або Птаху, іноді виступав навіть у якості
самостійного Бога. Вважався втіленням
сил родючості. Напис на його пам’ятнику
ольвійськими літерами “Негіманеста
СЕ” теж не єгипетський. П. Гарачук
припускає, що це прізвище та ініціали
скульптора, який міг бути з української
землі. Найвірогідніше, скульптура завезена

і провіщає боротьбу між антихристом
та Христом, “кінець світу”. Вважається
грецьким словом, що означає як “відкриття”, “одкровення”. Натомість основи
слова розшифровують його зміст таким
чином: “Апо” – Бог (Апол), а “Кал” –
погань, сатана. Це вказує на боротьбу Бога
Апола з нечистю. Див. Апол.
АПОКРИФ. 1. Стародавній релігійномітологічний твір, який не визнає і
забороняє церква. 2. Твір невідомого
походження. Слово “Апокриф” стосується
безпосередньо давньоукраїнських текстів,
на що вказують складники: ап – таємниця
(див. Апі), окри – укрів.
АПОЛ ОЛ, Аполл, (лат. Аpollo, грец.
Аполлон), Полель, Локсій. Всесвітній
Отекць, Бог сонячного циклу й світла, а
також гармонії, духовної діяльності, науки
та мистецтв, насамперед в поезії, музиці,
співах, тому його зображували з лірою в
руках. Шанувався також як Бог, що оберігав
посіви і худобу, відвертав біду і зцілював.
Дані грецької мови, до речі, не дозволяють
розкрити етимологію імені Аполлона і це,
нібито, говорить про неіндоєвропейське
походження образу [82]. Однак епітет
Аполлона Локсій свідчить про те, що
це той самий Колоксай. Тобто, це ім’я
давньоукраїнського походження: перша
частина імені Апол – той, що дає вогонь і
світло – Опалун (опалювач-опікун); друга:
Ол – це Ор, Бог, Отець. Він же: грецьке
Геліос, індуське Гопала, тірсенське –

Апіс

зі Скитії. Див. Абетка ольвійська, Гарачук.
АПОКАЛІПСИС. Одна з книг Біблії,
за християнськими легендами, написана
в 68–69 роках н. е. Іваном Богословом

Апол Ол на крилатій тринозі
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Аплу. Син Лето/Латони (Лади) і Зевса
– світлосяйне вираження божественної
краси і неземного світу. Брат-близнюк
Артеміди. Народився на плавучому острові
Астерія [83] – за Геродотом, очевидно,
одна з Кіанейських плавучих скель у гирлі
Дніпра [30, ІV 85]. Жив у Гіпербореї.
В єгипетській мітології він “Гор”, що
ідентично нашому Хорсу або Орію.
Підміна “ол” на “ор” досить поширеною
була в народній українській мові, тому не
випадково вірним побратимом Геракла
був його племінник богатир Іолай (чи
не той самий Апол Ол?). На одному з
ольвійських пам’ятників ІV ст. до н. е.
Апол Ол називається Татуньом Дніпра і
Господом Перірати: “Сонця Овна стратег
(воєвода. – С. П.) і вогню носій високого”.
За Е. Шуре гіперборейський Аполлон
уособлює: “сходження неба на землю,
втілення духовної краси в тіло і кров,
виявлення істини через натхнення та
пророцтва”. Символом Аполлона/Апол
Ола була розумна морська істота дельфін.
Апол Ол – засновник роду полян (палів)
та разом зі своєю сестрою Артемідою
(Лелею) – засновник роду оленів (еллінів).

Див. Гіперборея, Гопала, Капілаш, Клятва
синів Пертона, Колоксай, Напис на чаші із
Військового, Ол, Перірата, Тірсени.

АПОЛЛОДОР. Відомий учений ІІ ст.
до н. е., якого приписують Греції. Автор
літературно-історичних і філософських
творів, серед них коментарі до “Іліади”.
Мітології та релігії присвячено його
24-томний твір “Про Богів”. Натомість
4-томна “Хроніка” представляла собою
нарис світової історії, починаючи з падіння Трої до 119 р. до н. е. Збереглася
тільки частина цього твору, але не в
оригіналі, а переписана для бібліотеки
кардиналом Бессаріоном у XV ст. Вперше
твір видано в Римі 1555 р. Аполодору
належить визначення справжнього місцезнаходження Трої: “Троя знаходилася

близько Тенедоса, коло могили Тенедоса”,
де Тенедос, насправді, це Тендерівська коса
в гирлі рік Дніпро і Бог. Див. Бог, Троя.
АПОЛЛОН. Див. Апол Ол.
АПОЛЛОНІЙ РОДОСЬКИЙ. Епічний
поет ІІІ ст. до н. е., глава Александрійської
бібліотеки (найвірогідніше, за вказівкою
царя Птолемея сам він і створював її), автор
“Аргонавтики”.
АПОЛЛОН ТРІОПІЙСЬКИЙ (Кримський). Бог, на його честь проводили
спортивні змагання (Триопійські ігри, які
греки переробили на Олімпійські), переможці отримували в нагороду бронзовий
триніжник [30, І 144] – символ Апол Ола,
герб Троянської держави. Див. Троя.
АПОЛЛОНІЯ. Причорноморська автономія, що знаходилася на території сучасних Миколаївської та Одеської областей
зі столицею Ольвією (Іліоном), названа на
честь Апол Ола (Аполлона).
АПОЛОТИ, апологети. Вірні Бога
Апола, сучасне тлумачення – захисники
тих чи інших вчень, теорій або течій.
АПОСТОЛ. Буквально намісник Бога –
слово скомпільоване з двох складників: Апо
(Апол Ол) і стіл (престол). З грецької його
трактують як посланець, а церква тлумачить
як послідовник Ісуса Христа.
АПСАРИ. Аполові цариці, небесні німфи,
що танцюють з Богами. Див. Апол Ол.
АПСИНТІЇ. Народність, яку Геродот від
носить до фракійських племен. Очевидно,
їх сліди на сьогодні збереглися в назвах
річки Туапсинка та міста Туапсе (то апси)
Краснодарського краю. Втім, у шостій
книзі (гл. 36) Геродот називає апсинтіїв
кінурійцями, за чим, мабуть, ховається
образливе псини (згодом словом “кіно” у
греків називатиметься собака).
АР. Те саме що й Ор/Гор, отець роду,
напівбог. Див. Ор.
АРАКС. Вважається, що так в давнину
називалася річка Волга. За Геродотом, разом
із Каспійським морем на півночі обмежує
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країни персів, мідян, саспейрів і колхів [30,
ІV 40]. Помилково Геродот писав (або так
зрозуміли перекладачі), що вона тече на схід
сонця. В іншому місці Геродот писав про
те, що скити перейшли Аракс і на Тирасі
(Дністрі) відбулася їхня битва з кімерійцями.
Тобто, в цьому випадку Араксом міг бути або
Дніпро, або Бог. Див. Бог, Тирас.
АРАРАТСЬКІ СВЯТІ ГОРИ. Див. Оратські
святі гори.
АРГ, Арго. 1. У стародавній Україні в різних
місцях так називалися Бог Перун, Бог Велес
і ведмідь. 2. За Плутархом, так деякі поети
називали змію [101, с. 318].
АРГА. Донька гіпербореїв, дівчина, яка
разом з Опідою прийшла на Делос ще до
Гіперохи та Лаодіки: “із двома Богами”
та з дарами для полегшення пологів. Як
випливає з розповіді Геродота, на Делосі
вони були дуже шановані, на їхню честь
острів’яни та іонійці співали гімни, “а
коли вони палять на жертовнику стегна
жертовних тварин, то попіл від них вони
сиплять на могилу Опіди і Арги, і так
відбувається це жертвоприношення” [30,
ІV 35]. Не виключено, що саме її ім’я стало
компонентом до багатьох імен у значенні
святий і давній (арх). Можливо, це насправді
була Артеміда. Див. Арг, Аргімпаса, Аргонавти,
Артеміда, Гіпербореї, Делос, Опіда.

АРГАЙ. Орій Гай. Син засновника македонської держави Пердікки, батько Філіпа
І [30, VІІІ 139]. Див. Алкет, Македонія, Пердікка.
АРГІМПАСА, Аргімпата. Скитська Богиня,
найвірогідніше, покровителька любові
та пологів, а також, певно, пастухів. За
Геродотом, вона також Афродита. Див. Арга.
АРГІППАЇ. Людність, згадувана Геродотом, місце проживання якої можна
зрозуміти як на півночі Скитії так і далеко
на сході. Зваживши на те, що описувалися
вони як плосконосі, довгобороді та від
народження лисі, дехто з перекладачів, як,
наприклад Т. Коструба, припускають, що

це одне з монгольських племен. Але не
може не дивувати їхня назва – аргіппаї. Її
головний компонент “арго” знаходимо в
божественних іменах, що стосуються саме
скитів, наприклад, Таргітай та Аргімпаса.
У Гомера також згадуються аргеї (мешканці
Аргосу), дружина Менелая Олена, через яку
спалахнула Троянська війна, називається
аргів’янкою. Аргіппаї одягалися по-скитськи,
а дерево, яке давало їм основний харч,
називалося понтійським (чорноморським).
“Кожний (мешканець того краю) живе
під деревом; узимку накриває дерево білою
повстяною рядниною, а влітку без ряднини.
Ніхто з людей їх не кривдить, бо вважають
святими”, – зазначає Геродот. Отже це,
найвірогідніше, не плем’я, а певна каста
людей, служителів культу Арга. Див. Арг.
АРГО. Судно, на якому аргонавти здійснили
похід за Золотим руном. Див. Золоте руно.
АРГОНАВТИ. Мітичні герої давньої
України, що видаються за грецьких, члени
команди судна “Арго”, про яких писав у
творі “Аргонавтика” Аполлоній Родоський.
Ходили до Скитії, зокрема до берегів
Колхиди, за золотим руном (див. Золоте
руно), серед членів команди були сини Борея
й Орифії (Богів Скитії), близнюки Калаїд
(Кола) та Зет (Зот), а також Ясон, Геракл, син
Аполлона – співак Орфей і т. д. Натомість
за давньоукраїнською легендою судно
для аргонавтів збудував Велес, Ясон – це
слов’янський Оседень, правнук Велеса, син
Двоїна, внук Одина. Він брат Трояна, який
разом з ним ходив за Золотим руном. Саме
дід їх Один, який приніс себе в жертву
собі самому, власним списом проколовши
себе на Ірійському дереві, дев’ять днів
провисівши вниз головою, ловив руни,
що падали з неба. Не якесь загадкове
руно, овечу шкуру із золотою вовною,
що аж ніяк не могла бути цінністю, задля
якої аргонавти здійснили свій героїчний
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похід, а священні знаки та письменна,
якими передавалися звуки мови, тобто
букви древнього алфавіту. Див. Аполлоній
Родоський, Руна.

АРГОС (Арго). 1. Стоокий син Геї, веле
тень, пастух корови Іо. На його честь було
назване місто в Приазов’ї. Не виключено,
що поєднання СВ (святий) і АРГА дало ім’я
Бога-Творця Сварг (див. Гея, Іо, Сварг).
2. Стародавнє місто-держава в Приазов’ї,
яку греки безпідставно приписують на
півдні своєї країни. За Гомером, воно
називається пеласгійським [34, ІІ 682],
за Гесіодом, місто в Пелопоннесі. Див.
Пелазга земля, Пеласги, Пелопоннес.

АРДІЙ. Володар Лідії, за Геродотом,
царював 49 років, приблизно в 670–
620 рр. до н. е., син Гіги, батько Садіатта,
дід Аліатта. Саме при ньому кімерійці
захопили місто Сарди [30, І 15]. Див.
Кімерійці, Сарди.

АРЖАН. Ранньоскитський царський
курган у Туві.
АРДЖУНА. В індуській мітології третій
син Пандеви, одне з втілень Вішни. Індуси,
які захоплювалися давньоукраїнською
(орійською) історією, свого героя Арджуну,
що означає “світлий”, “білий”, “срібний”,
“ранкова зоря”, могли перейняти від імені
князя Ори Гуни (Ор-гуна – Ар-джуна)
із роду Пана й Дива, яким поклонявся
язичник великий князь Русі початку
V ст. н. е. гуна Аттила. Див. Аттила.
АРЕС, Арей. Златинізоване та огречене
ім’я Орія. За грецькими уявленнями – Бог
війни. Серед тих, кому скити моляться
найбільше, Геродот називав Ареса. Лише
йому одному вони ставили жертовники і
святилища [30, ІV 59]. Однак очевидно,
що Богу війни скити не могли ставити
святилища, бо найвеличнішим був БогТворець. Тотемом Ареса також була доволі
миролюбива тварина Овен, а це ще один

Арес (Орій) зі знаком царської та
духовної влади Овеном над лівим плечем.
Давньоримська скульптура

доказ того, що він не був Богом війни, або
не тільки Богом війни. Те, що Аресу скити
приносили в жертву людей і виливали
кров жертвуваних на меч Ареса також
вигадка, бо за свідченням Есхіла, скити
мали гарні закони і звичаї. Див. Овен, Орій.
АРІАДНА. Донька кримського владики
Міноса. Це її не власне ім’я, а батькове,
якого, як отця і царя, також називали
Арієм\Орієм. Див. Мінос.
АРІАНТ (Орій ант), він же Антигор, батько
намісника Коси Гегеторіда. Скитський
цар VІ ст. до н. е. Як описує Геродот,
щоб дізнатися скільки є скитів Аріант:
“наказав усім скитам принести по
одному наконечнику стріли”. Коли йому
їх принесли, він спорудив “з них постійний
пам’ятник” – мідний казан і присвятив
його Ексампаєві [30, ІV 81]. Див. Гегеторід,
Ексампай, Казан Аріанта.

АРІАПЕЙТ, Аріапіф, Орійпат (Орій
батько). Скитський володар VІІ cт. до н. е.,
чоловік Опої, батько Скіла, Октамасада
та Оріка. За Геродотом, підступно вбитий
царем агатирсів Спаргапейтом. Див. Пат,
Скіл.

АРІДНИК. Так, за Михайлом Коцюбинським (повість “Тіні забутих предків”),
горяни-гуцули називали нечисту силу.
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Письменник писав, що вони надають їй
навіть більшої значущості, аніж Богові,
бо арідник “мав до всього силу”, а Бог
“все знав на світі, лише нічого не вмів
зробити”. Арідник вигадав ватру, допоміг
створити Богові землю, гори. Головний
герой повісті Іван навіть дивується, “що
такі красні гори, такі веселі, а сотворив
їх злий”. І далі: “Поробив арідник вівці,
зробив ся скрипку і грає... Що є на світі –
мудрощі, штудерація всяка, – то все від
нього, від сатани. Де що лиш є – віз, кінь,
музика, млин або хата – все вигадав він...
А бог лиш крав та давав людям.”
АРІЇ. Див. Варії, Орії.
АРІЙ. Див. Орій.
АРІМАСПИ. За Геродотом, плем’я
однооких людей, мешкало по сусідству
з гіпербореями, іседонами та скитами.
Панували над усіма, крім гіпербореїв.
Судячи зі складників назв племен
середульшого Таргітаєвого сина Арпоксая
– катіари та траспії – “арім-аспи” це ті самі
траспії та катіари, котрі поділилися на дві
частини. Мабуть, сталося це при Рамі, який
запропонував своїм прибічникам замість
Тура прийняти більш мирний символ
Овена, і пішов з ними на схід. Очевидно,
саме про це і йдеться в Геродота, коли він
говорить, що арімаспи витіснили ісседонів,
зайнявши їхнє місце. Ті, хто залишився
вірним символу Тура, назвалися траспіями
(тураспії). Якась частина з них пішла на
південь, залишила свій слід на Кавказі в
назві народу саспіри (каспіри-каспійці),
і ще далі, куди принесла образ (що нині
називають іранським) Виштаспи – цар з
династії Киянідів. Хоча в цих компонен
тах бачимо українське: Виш – Вишній,
Кияніди – Кий-Київ. Частина племені
аспів пішла на захід, зокрема на Апенніни,
де згодом чітко проявиться символ ОраОвна, наприклад, у зображенні Бога

Юпітера з рогами барана. Пізніше аспи
опанують і Піренеї (Паранеї – земля анів),
назвавши, створену ними країну, іменем
колишнього скитського племені – Іспанія.
В “Мифологическом словаре” [83] є стаття
про іспів, які згадуються у нартському
епосі адигів. У них вони чомусь – карлики.
Утім, ці карлики вирізнялися великою
фізичною силою та розумом, мужністю
й вільнолюбством. Окрім того, від них
нарти навчилися виготовляти серпи, що
вказує на хліборобське походження іспів,
які ще й володіли ковальським ремеслом.
Див. Арпоксай, Рама.

АРІОПАГ, ареопаг. Арієвий/Орієвий
пагорб, у Скитії-Україні (Греції також) так
називався верховний суд із кримінальних
справ, який проводили на відповідному
Арієвому пагорбі і де виконували вироки
над злочинцями. Заснований, за однією із
версій, при цареві Кранаї. Згадуються у
Біблії як пагірки:“Нехай гори приносять
народові мир, а пагірки правду” (Пс. 71:3).
Див. Гори, Кранай.

АРІСТАГОР. Тиран Мілету в кінці VІ –
початку V ст. до н. е., син Молпагора, зять
і брат у перших Гістіая, який був тираном
Мілета перед ним. Підняв повстання іонійських міст проти перських володарів.
Після поразки відійшов у Фракію (Крим) і
там через кілька років загинув у бою проти
одного з місцевих племен. Йому належала
мідяна карта, на якій було накреслено
всю землю, всі моря і всі ріки. Див. Карта
Арістагора, Мілет, Фракія.

АРІСТАРХ (бл. 320–250 до н. е.). Астроном
і математик із Самосу. У збереженому
творі Арістарха “Про величину і відстані
Сонця та Місяця” дається дотепний і
правильний спосіб визначення відстані
від Сонця і Місяця до Землі за допомогою
кута, створеного лініями зору від ока
до Сонця і Місяця в той момент, коли
він наполовину о світлений. Через
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відсутність точних приладів Арістарх
не міг виміряти цей кут досить точно і
визначив його у 87° (в дійсності 89° 50′).
Виходячи з отриманих даних, Арістарх
без застосування тригонометричниx
функцій встановив, що відстань Сонця
від Землі в 19 разів більше (замість
370), ніж відстань Місяця від Землі, і
що діаметр Сонця в 6,75 разів (замість
109) більше Землі. Однією з найбільших
заслуг Арістарха є висунення ним
гіпотези геліоцентричної системи світу,
яка перебувала в гострій суперечності з
натурфілософськими поглядами. Лише
через вісімнадцять століть його теорія
отримала подальший розвиток у працях
Коперника. Арістарх стверджував, що
Сонце і зірки нерухомі та нескінченно
віддалені від Землі, а Земля обертається
навколо своєї осі й разом з тим рухається
навколо Сонця по колу, нахилена до
екватора [112]. Див. Самос.
АРІСТЕЙ (буквально “найкращий”).
1. Мітичне божество, витіснене Апол
лоном. 2. Безсмертний син Аполлона і
німфи Кірени, один із пророків Апол
лона; передав людям свої знання лікаря,
пророка, пастуха і пасічника; двічі поми
рав і двічі воскресав [30, ІV 14–15]. 3. За
Геродотом, син Каістробія (можливо,
Кия царя), автор поеми “Арімаспейська”
(за Страбоном – “Епос про арімаспів”).
Жив у VІІ ст. до н. е. Не виключено, що
під цим іменем може приховуватися
пророк Зороастр Спитама, на що вказують
подібність складників імені АРІСТ–
АСТР та роду “арімаСПИ” –”СПИтама”.
4. Перший складник імені багатьох видат
них людей давнини. Див. Аполлон, Кий,
Орфей.

АРІСТИД (прибл. 100 р. до н. е.). Пись
менник із Мілету, автор непристойних
за змістом “Мілетських оповідань”. До

нашого часу не дійшли. Див. Мілет.
АРІСТОДЕМ. Провідник, що привів
спартанців на нове місце проживання
(найвірогідніше, з-під Ольвії до Криму).
Син Арістомаха, внук Клеодая і правнук
Гілла [30, VI 52]. Див. Гілл, Спартанці.
АРІСТОКЛ (АРІСТОКЛН). Арістей Ко
ланський – справжнє ім’я філософа, що
його привласнили собі греки, назвавши
Платоном. Див. Колань, Платон.
АРІСТОТЕЛЬ (384–322 до н. е.).
Скитський філософ, засновник школи,
що носила ім’я давнього державного
утворення на території України “Перірата”,
в якій греки та римляни друге “р” читали
як “п” (Періпа-та), учитель Олександра
Македонського. Див. Олександр ІІІ.
АРІХ. Отець Ор (АР – ім’я, Х – титул:
божествений), якого греки видають за
Бога війни Ареса або першого царя Афін
Ерехтея. За Велесовою Книгою, певно,
провідник русів VІІ ст. до н. е., батько Кия,
Щека та Хора; за Геродотом – цар Фраорт,
батько Кияксара. Збереглися монети з його

Аріх

іменем. Див. Арес, Еріхфоній, Ор, Х.
АРЙАНА ВЕДЖА. В іранській мітології
прабатьківщина іранців, яка за різними
версіями знаходилася: або на берегах
Араксу, або в межиріччі Амудар’ї та
Сирдар’ї, або ж на півдні України.
АРКАДІЙ. Ім’я, можливо, похідне від
Ора Кодима (Ар Кадма).
АРКАДІЯ. І. Давнє місто-держава, що
було розташоване, найвірогідніше, в
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нинішній Одеській обл. 2. Після колоні
зації Криму племенами з материка, серед
яких були й аркадійці, невелика територія
Керченського півострова (Пелопоннесу)
по сусідству зі Спартою також називалася
Аркадією, її столицею була Тегея. Див.
Пелопоннес, Спарта, Тегея.

АРКАН. Гуцульський танок-коло на
вісім учасників, за допомогою якого
чоловіки демонстрували свою вправність і
одностайність та налаштовувалися до бою

АРКТУР, Ортур, або Хортур. Зоря ну
льової зоряної величини в сузір’ї Воло
паса. Найяскравіша в Північній півкулі й
четверта за яскравістю на всьому зоряному
небі. Походження назви греки тлумачать
як “страж Ведмедиці”, однак в основі
його лежить назва самця оленя – тура. Як
писав римський письменник і дослідник
Гай Юлій Соліна (ІІІ ст. н. е.), олениці,
навіть якщо були запліднені раніше, не
нар оджують до появи зірки Арктура.
Див. Тур.

Аркан. З картини Едварда Козака

з ворогом. Див. Тан.
АРКОНА (буквально – Ора контина).
Місто й релігійний центр балтійських
слов’ян V–ХІІ ст. на острові Ругія (нині
Рюген) з храмом Бога Святовіта, оточене
з трьох сторін морем. Ця частина острова
Руґії зветься Віттов. Вважається, що по
в’язані з храмом поселення були в місці, де
нині є рибальські села Vitt та Putgarten. У
1168 р. Аркона була зруйнована данським
королем Вальдемаром І під час Хрес
тового походу проти слов’ян-язичників
Данці скористалися слабкістю племені,
яке 1157 р. коло берегів Норвегії втратило
через шторм 1500 човнів із військом.
Оборона Аркони тривала понад місяць
під командуванням Тезлава (Теслава).
В м. Альтенкірхен на півострові Віттов
нині зберігається “камінь Свантевіта”
(Svantevitstein). Див. Контина, Святовіт.

АРРІАН Флавій (бл. 95–175). Римський
імператорський офіцер, консул, намісник
Каппадокії. Був учнем Епіктета, чиї
філософські бесіди записав і видав. Крім
того, Аріан написав історичні трактати про
Індію і про життя Олександра Македон
ського, про які сучасна наука [112] ствер
джує, як про важливе документальне
джерело епохи Олександра. Однак що це
за таке “важливе документальне джерело”,
якщо Арріан жив на кілька століть пізніше
Олександра, не пояснюється.
АРПОКСАЙ, Гора-цар. Син Таргітая,
брат Колоксая та Ліпоксая, за твердженням Геродота, засновник роду катіарів і
траспіїв. Очевидно, також засновник роду
карпенів/карпів (АРПО). Див. Карпени.
АРСЕНЬ (Орсин). Давньоукраїнське
ім’я – Ори син.
АРТАБАН. Брат Дарія І, один із воєводців
перського війська, що прагнуло захопити
Скитію 514 р. до н. е. Саме від нього
відомо про результати цього походу: що
Дарій “повернувся, загубивши велику
частину свого війська, найвідважніших
людей” [30, VІІ 10]
АРТАЙЦІ. Одна з назв персів “за давніх
часів елліни називали персів кефенами, а
вони самі себе та сусідні з ними народи
називали їх артайцями” [30, VІІ 61].
Можливо, походить від Орати, звідки й
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прийшли перші перси. Див. Ората, Перси.
АРТЕМІДА. Покровителька всього живого на землі, опікунка вагітних жінок, богиня Місяця і полювання, сестра Апол
Ола (Аполлона). Донька Деметри, ім’я
якої справа наліво читається як Деметра
(не виключено, що спочатку це була одна
й та сама Богиня). До такого висновку
спонукає і один з малюнків на древній вазі,
де Деметра передає Триптолему колоски.
На сукні Деметри тут зображено мисливця
на колісниці із запряженим оленем. Традиційне зображення Артеміди – теж із
оленем. Есхіл, між іншим, у своїх творах
виводить Артеміду як дочку Деметри.
Проте не виключено, що її прообразом
була цариця Галікарнасу, жінка-воїн
Артемісія, якій чимало місця в своїх

Артеміда з Херсонесу. Срібло, ІV ст. до н. е.

Мушля із різьбленою сценою полювання
Артеміди, знайдена на початку ХХІ ст.
в р. Синюха в межах с-ща Вільшанка
Кіровоградської обл.

Артеміда Ефеська

“Історіях” відвів Геродот. Найбільш відома
скульптура Артеміди названа на честь
міста, де вона була створена – Ефеська,
потім перевезена в Передню Азію. На цій
скульптурі зображення Богині збігається
із зображенням Богині на золотій короні
царя Колоксая. Див. Апол Ол, Деметра, Ефес,
Корона Колоксая, Триптолем.

АРТУР. Двоскладове давньоукраїнське
ім’я, за яким приховується засновник
орійського роду Орій та один із перших
символів цього роду Тур – Ор-тур (князя
Всеволода автор “Слова про похід Ігорів”
теж називав Яр-туром). Має значення:
сильний, войовничий”. Див. Орії, Тур.
АРХЕТИП. Давній зразок, основа, корінь.
АРХИП. Ім’я, що означає “старий, святий,
шановний”.
АРХІМЕД (бл. 287–212 до н. е.). Най
видатніший математик античності. Славо
мисл писав, що він слов’янин із Сіракуз,
але греки називають його, як і багатьох
інших достойників, давньогрецьким.
Вважається, що написана Гераклідом
біографія Архімеда втрачена, насправді ж
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вона була знищена, щоб світ не довідався
про істинне походження вченого. Див.

приходив на Русь інший Аскольд і, ніби,
було три Аскольди-воряги” [54, д. 29]. Див.

АСГАРД. Місто готів на Дону, найвірогідніше, пізніше Азов. Див. Азов.
АСИ, яси, ізви. Плем’я, що згадується у
Велесовій Книзі, можливо, ассирійці.
АСКОЛЬД, Скальд. Київський князь,
Нестор називав його варягом та воєводою
Рюрика, Ілар Хоругин теж називав його
варягом, хоча зауважував, що “од греків
навчений” [54, д. 6Е]. Останніми із
князів у Велесовій Книзі згадуються саме
Аскольд і Дір, роки життя і правління яких
достеменно невідомі. За легендами, вони
нібито були вбиті князем Олегом приблизно
882 року, який звинуватив їх в узурпації
влади. Однак у Влескнизі вказується, що
“Аскольд забив Діроса і є він один на місце
те” [54, д. 29]. Деякі історики вважають,
що роки правління Аскольда відзначалися
активізацією літописної справи на
Русі. М. Брайчевський навіть говорив
про існування “Літопису Аскольда”, а
Б. Рибаков у тексті Никонівського літопису
(ХVІ ст.) виявив низку уривків, які нібито
були фрагментами хроніки, започаткова
ної близько 865–866 рр. Вважається, що
в червні 860 р. Аскольд організував похід
на Царгород і взяв його в облогу. Проте
константинопольський патріарх Фотій
писав, що він ним оволодів. Той самий
Фотій також повідомляв, що Аскольд
підкорив сусідні народи і що при ньому
було здійснене перше хрещення Русі
(приблизно 867 р.). За часів Аскольда Русь
стала врівень із Візантією та Хазарією –
найсильнішими тогочасними державами.
Русь міцно утвердилася на узбережжі Чорного моря. Поховано Аскольда в Києві на
місці, що відоме сьогодні як Аскольдова
могила. А старі перекази, – як зауважує
Ілар Хоругин, – розповідають, “що

АСПАРУХ. Засновник болгарського
ханства, помер 700 р., похований в Царській країні, в межах сучасного міста
Запоріжжя. Див. Царська країна.
АССИРІЯ. Назва різноплемінного державного утворення із центром у Месопотамії, яке набуло найбільшої могутності в
ІХ–VІІ ст. до н. е., поширивши свої володіння аж до північних берегів Азовського
моря та пониззя Дніпра. В VІІ ст. до н. е.
було витіснене кімерійцями (скитами) на
чолі з Кияксаром на береги річок Тигру і
Євфрату. Див. Кияксар, Кімерійці, Шнайдер.
АСТАРТА. У західносемітській (фінікійсько-сирійській) мітології Богиня
кохання та плодючості. В Біблії таким
іменем називаються кам’яні та дерев’яні
пам’ятники “баби”, що ставили сонцевірники на священних пагірках. Ім’я,
найвірогідніше, запозичене в Богині
справедливості Астреї. Див. Астрея.
АСТЕРІЯ. Плавучий острів, на якому
народився Апол Ол і Артеміда [82], так,
очевидно, називалася одна з Кіанейських
плавучих скель у гирлі Дніпра [30, ІV 85].

Сіракузи, Славомисл,

Варяги, Дір, Ілар Хоругин, Нестор, Рюрик.

Див. Апол Ол.

АСТІАГ. Володар Мідії кінця VІІ початку
VІ до н. е., син Кияксара (Кия), батько
Мандани, тесть Камбіса, дід Кіра ІІ.
Можливо, прототип Агамемнона з “Іліади”
Гомера. Не виключено, що він міг бути
також Кіром І. Див. Кий, Кір І, Мідія.
АСТР, Астрей (зоряне небо). Батько Бога
Борея. Див. Борей.
АСТРЕЯ, Діке. Мітична донька Зевса і
Феміди, Богиня справедливості, сестра
сором’язливості, яка жила серед щасливих
людей золотого віку. Коли людство зіпсувалося, вознеслася на небо.
АСУРИ, Аси. Під такою назвою у Веле-
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совій Книзі згадуються ассирійці.
АСЦЕН (або Твіскон). За ранніми редакціями Біблії, син вождя північних орд
Гомера [29, с. 47].
АТАМАНТ, Афамант. 1. Син царя Еола
(Ола). За легендою, був коханим Богині
хмар Нефели, яка народила йому Геллу і
Фрікса. Згодом його дружиною стала Іно,
яка народила йому Мелікерта і Леарха. Іно
зненавиділа Геллу і Фрікса і звинуватила
їх у засусі, яку вона викликала сама за
допомогою чаклунства. Щоб врятувати
дітей, Нефела послала їм чарівного
золоторунного барана, який повинен був
перенести їх до Колхіди. Гелла загинула
в дорозі, а Фрікс дістався до Колхіди.
2. За мітами в грецькому тлумаченні,
беотійський цар (або фессалійський), але
його могилу і могилу його доньки Гелли
Геродот показує на Херсонесі [30, VІІ 58].
Ймовірно, що в основу цього міту було
покладено події описані Геродотом [30, І
94] і що насправді Атамант це Атій – син
Мана, батько Тірсена, а не Фрікса. Див.
Атій, Беотія, Гелла, Ман, Тірсен, Фессалія,
Фрікс, Херсонес.

АТЕЙ. 1. Нібито засновник Скитії, хоча
вказується, що жив у ІV ст. до н. е., коли Скитія вже існувала. Йому навіть
приписується одна з давніх монет, на якій
насправді написано “АТАІЛΣ”, що треба
читати як “Атилс”, а не “Атей”. 2. Скит,
народний трибун (голова народних зборів),
який прибл. в 60 р. до н. е. намагався

Атей – Атилс

перешкодити походу римлян на Парфію.
А коли його не послухали, виголосив
закляття, від якого могла постраждати і
його держава. Див. Закляття Атея.
АТЕНА ПАЛЛАДА. Онука Крона,
донька Зевса і Данаї, сестра Персея;
Богиня, захисниця міст, ім’я походить,
найвірогідніше, від слова “тин (захист)
палів Лада”. Головними її символами були
змія (та, що смертельно жалить) і сова (що

Атена
Паллада

добре бачить уночі). Див. Змія, Лада, Пали.
АТІЙ. Син Манія, володар земель, що
знаходилася за Доном до Чорного моря
і чиїм іменем була названа ця країна –
Аттика, батько Ліда і Тірсена. Роки
його життя відносять до V–ІV ст. до н.
е. Проте, за Геродотом, першим царем
Лідії з Гераклідів був праправнук Геракла
Агрон. Геракл жив прибл. в ХVІІ–ХVІ ст.
до н. е., значить Агрон – у ХІV. А до
цього, зауважує Геродот, у Лідії царювали
нащадки Ліда, сина Атія [30, І 7]. Отже,
Атій міг бути щонайменше сучасником
Геракла. Див. Геракл, Ман, Тірсен.
АТІЙЦІ. Мешканці Аттики. Див. Аттика.
АТЛАНТ (“от лана той”). 1. Син титана
Япета і Клімени, брат Прометея й Епіметея,
батько Плеяд, Гіад, Гесперид і Каліпсо.
За мітами, брав участь у боротьбі титанів
проти Зевса, за що був покараний: мусив
вічно підтримувати небосхил, що було
відображено в одному з Гераклових Стовпів
на Дніпрі біля Хортиці, – з його іменем
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пов’язували західний Стовп (ближче до
лану, до землі). Звідси, ймовірно, і появилися
припущення про місцеперебування Атланта
на крайньому заході, від чого, нібито, й
пішла назва Атлантичний океан. Пліній
Старший помилково вважав, що це не стовп,
а гора, яка знаходилася за Геракловими
Стовпами (ХХVІІ, 2). Про те, що це все
стосується української землі і зокрема
о. Хортиця, висновується із “Теогонії”
Гесіода: “На острові в обіймах хвиль, де
пуп знаходиться моря” (І 50) живе німфа
Каліпсо, “богиня богинь” (І 14), онука титана
Іапета, брата Крона, і донька Атланта, “якому
відомі безодні моря всього і який наглядає за
стовпами, що між землею і небом стоять,
їх розсуваючи” (І 52-54). Очевидно, що тут
насправді йдеться про річку, береги якої
“стовпи розсувають”, а не про море. Атлант,
“якому відомі безодні моря всього”, тобто,
проходи в дніпровських порогах, і “який
наглядає за стовпами” (Геракловими) – це
анти, як ще називалися мешканці давньої
української землі. 2. Річка в Скитії, що
впадала в Істр [30, ІV 49]. Див. Гераклові
Стовпи, Прометей, Яфет.

АТЛАНТИДА, Антлантида. 1. Мітичний
острів, за Платоном: “дивне за величиною і
могутністю царство”, що знаходилося за
Геракловими Стовпами. Версії походження
назви: “царя Атія лан то”, або “Анта лан
то”. Мала форму квадрата, а її столиця
– кола. Скитія, за розповідями Геродота,
також мала форму квадрата, а міста на
нашій землі у формі кола будувалися ще
з часів Трипілля. Отже, Атлантида це,
найвірогідніше, поетична назва Скитії.
Арістотель, нібито, називав цю Плато
нову країну вигадкою. Натомість Діодор
Сицилійський згадував царицю амазонок
Мирину, що завоювала царство атлантів.
А царство амазонок, як відомо, знаходилося
на півдні України. Отже, вона завоювала

сусіднє царство. 2. Найвірогідніше, одна
з назв Азовського моря, оскільки: “всі
моря, на яких плавають елліни, навіть і
те, що є за Геракловими Стовпами, так
звана Атлантида, як і Червоне море,
з’єднуються між собою” [30, І 202]. А за
Геракловими Стовпами, які знаходилися
на Дніпрі, було Азовське море. 3. Одна з
древніх назв острова Хортиця. Див. Атій,
Атлант, Гераклові Стовпи, Коло, Мирина,
Платон, Скитія, Хортиця.

АТТА НАВИН (у рим. мітології – Аттій
Навій). Давньоукраїнський волхв і вчений,
жив не пізніше першої половини І тис.
до н. е. Мав незвичайні здібності по
тлумаченню волі Богів, уміння рухати
камінням і різати його так, що й сліду не
було видно.
АТТИКА. Область Великої Скитії, що
займала територію південного Криму,
Керченського півострова, Таманського
півострова та Кубані. На час К. Птоломея –
територія Кубані (див. Птоломей). Що
Аттика не мала жодного відношення
до давньої Греції (Балкани), говорить
також факт воєнних походів амазонок
проти Аттики, які мешкали в північному
Причорномор’ї, .
АТТИЛА, Отила, Болорев Сегеня, Ругата.
Отець (вождь) скитських племен, володар
земель від Кавказу до Іспанії. Язичник. За
свідченням Пріска Панійського, римський
посланець Ромул так відгукувався про
Аттилу: “Ніхто з тих, хто царював досі
в Скитії та інших державах, не зробив
стільки великих справ і за такий короткий
час, як Аттила. Його влада сягає островів
в Океані, і не тільки народи всієї Скитії,
але й римляни данники його”. За те, що
поставив весь християнський світ на коліна,
візантійськими, римськими та готськими
істориками змальований представником
злого “малорослого, паскудного і сухо-
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рлявого” племені, “схожого на якийсь рід
людей тільки в тому сенсі, що видавало
щось схоже на людську мову” (Йордан).
Жив цей “злющий рід… на далекому березі
Меотійського озера”, повідомляв історик
Пріск Панійський, праця якого “Візантійська
історія і діла Аттили” дійшла до нас лише
у фрагментах. Походив Аттила з Панонії
(Пайонії), тієї, що знаходилася між Доном
(Танаїсом) та Кубанню, тож не випадково,
за свідченням Амміана Марциліна (кн. 31,
25), гуни називали себе також танаїтами.
Припускається, що народився Аттила в 406 р.
Однак, якщо серед тих, хто зустрічав послів
візантійського імператора Феодосія в 448
р., до яких входив Пріск Панійський, були
дорослі сини Аттили, значить народився він
не пізніше 390 р. Помер (або, за легендою,
загинув від руки власної дружини) нібито
в 453 р. Стверджується, що столицею
величезних володінь Аттили було якесь місто
в європейській Паннонії (нині Угорщина),
натомість ретельно прослідкувавши шлях
посольства до столиці Аттили, що його
описав Пріск, О. Вельтман довів, що
насправді цією столицею було місто Київ.
На Дунаї була його західна резиденція. Ім’я
Аттили дійшло до нас із праць ворогів гунів,
які, звісно, перекручували все, що з ним
пов’язано, або замість нього виставляли
вигаданих персонажів, як от римських
імператорів Пріска Атала та Гонорія. А
якщо Аттилу видавали за Гонорія, то роки
народження і смерті у нього такі: 9.09.384

Монета Аттилового наступника
Константина, хоча на ній зображений
Аттила – “великий відновлювач”, і воїн, що
виводить людину із пітьми

– 15.08.423. Разом з тим Марк Сабеллік
доводить, що він помер у 56 років. Є навіть
версія, що він прожив 120 років [216].
Достеменно невідомо також, як звали Аттилу
та його батька на батьківщині. Ім’я батька має
кілька версій – Мундзук, Мундіух, Милодух.
О. Вельтман називає Аттилу по-батькові
слов’янським іменем Мечиславичем, бо,
за Йорданом, він: “Mundo, Mundio, а це
ім’я є Мичо, Мечан, Мечо (Мечеслав,
Мечемир, переходить у Межемир)”. Отже
слов’янське ім’я батька Аттили Йордан
подав у латинському перекладі, що могло
означати як “чистильник” (мечем очищають
землю від зла). До речі, у Велесовій Книзі
теж є Межемир (дещо видозмінений):
“Анти Мезенмира здобули перемогу над
готами” [54, д. 24А]. Ймовірно, тут йдеться
про батька Аттили, який називається антом.
Спотвореним також є ім’я попередника
Аттили. За деякими джерелами, це його
дядько (за іншими – дід): Роа, Роаса, Ругила.
Хоча не виключено, що він Рус Руга, якого
закатував Германаріх. Стосовно імені
брата Бледа (Bled), очевидно, насправді,
це згадуваний Пріском Панійським скит
Баламер, який “порушив мир і спустошив
багато римських міст та земель”, і “король
гунів Баламбер” за Йорданом, а також
руський князь Болорев, який, за Влескнигою,
убив Германаріхового сина та вигнав
готів (у всіх трьох іменах одна й та сама
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основа БЛ). Тому, ймовірно, Аттила і Блед
– одна особа: ата Блед, де ата скорочене
“отець”. Недарма в “Пісні про нібелунгів”
Аттила зображений під іменем короля
Етцеля (Отця). Для римлян і для християн
усієї Європи язичник Аттила був “бичем
Божим”. У скандинавських та німецьких
епосах він – герой, персонаж низки творів
знаменитих художників, бо насправді він
був не руйнівником, а будівничим, про що
свідчив Пріск, і не тюрковидною потворою,
яким описав його Йордан. З монет так
званих Пріска Аттала та Гонорія бачимо,
що Аттила був справжнім красенем. На
одній із монет навіть зустрічається напис
давньоукраїнсьою мовою “шуістаио”

(чистий, світлий, білий), значення ж
імені Аттала, найвірогідніше таке: Отець
Ола. Справжнє ж ім’я Аттили, можливо,

криється у Велесовій Книзі – в ній він князь
Болорев Сегеня (Біл Орів се Гуня). Також він
може згадуватися тут під іменем Святоор, у
“Сказаннях Захарихи” – Ругата (руг Ата),
Отила. Див. Болорев, Вельтман, Германаріх,
Гонорій, Гуни, Ола, Руги, Святоор, Сегеня,
Сказання Захарихи.

АТТІЙ, Аттіс, Атей. Ім’я, що означає за
сновника роду – тата (батька).
АФАМАНТ. Див. Атамант.
АФАНАСЬЄВ Алєксандр Ніколаєвич
(23. 06. 1826 – 5. 10. 1871). Російський до
слідник народної поезії та мітології, свої
висліди робив переважно на українській
народній творчості.
АФИНИ. Так у деяких місцевостях Галичини називають ягоду чорниці.
АФІНА, Атена. Вважається давньогрецькою богинею і вшановувалась як
покровителька військового мистецтва,
мудрості та ремесел. Однак “Словарь античности” справедливо зауважує, що вона
догрецького походження. Див. Мати-Слава.
АФІНИ, Атени. 1. Древнє місто, яке Геродот

називає іонійським, а не грецьким, тобто
таким, що воно не має жодного відношення
до нинішньої столиці Греції: “Іонійське
плем’я було, напевне, найслабкішим і навіть
згадувати про нього було не варто, бо, крім
Афін, не було в них іншого вартого уваги
міста” [30, І 143]. В 480 р. до н. е. Мардоній
спалив його, “зрівнявши з землею все, що
там ще залишилося від мурів, будинків і
святилищ” [30, ІХ 13]. 2. Столиця Греції,
названа на честь іонійського однойменного
міста та Богині Атени Паллади. Див. Іонія,
Атена Паллада, Греція, Мардоній.

АФІНЯНИ. Мешканці нібито грецьких
Афін, яких, до речі, Геродот не називав
ані греками, ані еллінами: “Афіняни тоді,
коли країну, що тепер називається Еллада,
залюднювали пеласги, були пеласгами і
називалися кранаї, а за царя Кекропа стали
називатися кекропідами, а коли влада
перейшла до Ерехтея, вони змінили свою
назву і почали називатися афінянами, а коли
стратегом їхнього війська став Іон, син
Ксута, тоді за його ім’ям стали називатися
іонійцями” [30, VIII 44]. Див. Афіни, Елліни,
Земля Пелазга, Кекроп.

АФРОДИТА. Богиня любові та краси,
дочка Зевса та океаніди Діони (океаніди –
дочки Океана-Дніпра). Етимологія імені
“Афродита” достеменно невідома. Не
виключено, що її прототипом стала Евродика, дружина Іла (Ола) – засновника міста
Іліон (див. Іліон), або Еврібія, – мітична
дочка Геї і Понту. Тобто, це видозмінене
ім’я “Европа” і, можливо, ім’я Афродити
варто розуміти як Европи дитя. Проте
Геродотове зауваження, що Афродиту
називали Аргімпасою, та відсутність в
ряду перерахованих Богів сестри Аполлона
Артеміди (та сама основа), яку дуже
шанували на скитських теренах, викликає
підозру: чи і тут грецькі спритники не
підмінили її ім’я. Утім, зважаючи на те, яка
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Афродита,
Ерот і Пан

велика кількість племен мешкала в Скитії, не
можна виключати, що одна й та сама Богиня
в різних племен мала різні імена. А те, що
Афродита родом із праукраїнських мітів,
засвідчує факт її заступництва троянців,
предків українців. Її римське ім’я “Венера”
має ту саму основу, що й назва одного з праукраїнських племен – “венеди”. Див. Венеди,

морі, проте в гирлі Гіпакірісу (Інгулу),
недалеко від Іліону (Ольвії), Геродот не
випадково згадує Ахіллів шлях, бо Ахілл
– син української землі (на карті А. Ортелія
цей шлях, як і острів Ахілла, показаний в
Чорному морі в прибережній смузі Скитії).
Звідси він вирушав у похід на Трою, сюди,
на батьківщину – в Царську країну – було
доставлено його тіло для захоронення.
Ймовірно, знайдений нещодавно під час
розкопок у м. Нікополь (Дніпропетровська
обл.) кістяк із наконечником стріли в
п’яті міг належати саме Ахіллові. Варті
уваги знахідки шматочків керамічного
посуду (можливо, амулети), виявлені
1968 р. у Бейкушанському поселенні
на Миколаївщині [182, с. 24], на яких
видряпане ім’я Ахілла, а на одному з них
зображено щось на зразок меча і, мабуть,
тотем Ахілла – змію. Овідій стверджував,

Одне з найдавніших
зображень Ахілла
і бейкушанські
амулети

Океаніди, Троя.

АХЕЯ. Давня країна на території Малої
Азії (Таманський п-о.), а не на півдні
Балкан, як стверджує грекоорієнтована
наука. Про це свідчить карта К. Птоломея
Азії. Див. Птоломей.
АХІЛЛ, Ахіллес. Син Пелея (Пала) і
Фетіди (Тетії), доньки Нерея і Доріди.
У Троянській війні воював на боці
ахейців. На полі бою Ахілл – втілення
непереборної, руйнівної сили та звіриної
помсти. Убитий троянцем Парісом. За
деякими твердженнями, похований на
безлюдному острові Зміїний у Чорному

що Ахілл – двоюрідний брат Теукра [95,
ХІІІ 157], Арріан називав його скитом
із містечка Мірмікіон (біля Азовського
моря), проте греки донині намагаються
переконати світ, що Ахілл – грек. А між
тим, ім’я Ахілл – це те саме “хохол” (хахіл
Ол). Див. Бейкуш, Паріс, Троянська війна.
АЯ. 1. Те саме, що й Гея. 2. Місто, столиця
царя колхів Аєта, батька Медеї. Див. Гея,
Медея.
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Б
Б, б. Друга літера абетки, символ Богатворця. Див. Шість.
БА (бо). Один з елементів, що складає
людську сутність. Єгипетський письменник
ІV ст. Гораполлон, який написав трактат
про єгипетські ієрогліфи, переклав “ба” на
коптську мову як “душа”.
БААЛЬБЕК. Місто в Лівані, що раніше
називалося Геліополіс, у ньому знаходяться
найбільший на Землі оброблений камінь
(довж. – 23 м, шир. – 5,3, вис. – 4,55 м), а
також колони (вис. – 20 м, діам. – 2,5 м).
Тут був храм Бога Ваала (Вола, на що й
вказує назва Баальбек – Віл бик). Араби
вважають, що в давнину воно належало
Німроду, який, як відомо з Біблії, вийшов
із Калне Землі Шінеар. Якщо зважити
на те, що на деяких спорудах Баальбека
збереглися орнаменти, аналогічні тим, що
зображали на кістках мамонта мешканці
древньої Мізині (Чернігівська обл.), то не
виключено, що Німрод, насправді, зовсім
не мітична особа, як вважалося донині. В

Криму є річка Бельбек. Див. Німрод, Мізинь.
БАБА. Праматір, свята матір, досвідчена
жінка, знахарка.
БАБА ДОКІЯ, Євдокія. Героїня старовинного українського міту, донині відомого
на Буковині, що пояснює мінливість
весняної погоди. Вона кожний день знімає
із себе по одному кожуху (всього їх 9), від
чого перші дні березня (за ст. стилем) на
Буковині називали кожухами. Коли вона
залишається в одній сорочці, несподівано
вдаряє мороз. Його насилає ображений
попередній місяць. День Докії за нов.
стилем – 14 березня. Див. Колодія, Євдокія.
БАБА ЯГА. Російський казковий персонаж,
зла істота, стара відьма. І. Огієнко вважає,
що слово “яга” походить від литовського
“angis” – гадина, проте не треба забувати і
про зле плем’я ягів, що воювало з русами
[54, д. 8/2]. Хоча, зважаючи на те, що вона
літала на ступі (а так в данину називалася
культова споруда)і що її хижа стояла на
пташиних ногах, ймовірно, це споганений
християнами образ Богині Матері-Птиці
Слави. Див. Мати-Слава, Ступа.
БАБІЙ. Слабкий, нерішучий, боязкий
чоловік.
“БАБКА”. 1. Українська назва святкового
великоднього хліба (“паски”). Див. Хліб
великодній. 2. Святкова страва у вигляді
запеченої відвареної локшини, перемішаної
з яйцем.

Бабка. с.
Кобринове,
Черкащина

Орнаменти свастики із Баальбеку

БАГАТИР, богатир. Заможна, сильна,
поважна людина. Найвірогідніше, слово
походить від імені засновника племені
агатирсів Агатирса. Див. Агатирс.
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БАГРЯНОРОДНИЙ Константин VII,
або Порфірородний, чи Порфірогенет
(17. 05. 905 – 9. 11. 959). Візантійський
імператор з Македонської династії. Син
Лева VI, його співправитель з 908 р. Автор
творів, що містять важливі відомості про
русько-візантійські відносини Х ст.
БАЙЄР Готліб Зігфрід (1694–1738). Німецький філолог, історик, один із перших
академіків Петербурзької академії наук.
Вважається засновником історії як науки
в Росії, хоча не знав російської мови.
Ранню російську історію відтворив не
задіюючи місцевих джерел, а тільки на
основі візантійських і скандинавських
повідомлень.
БАЙДА. Давня назва богатиря-співця,
певно, саме від нього походить сучасне
слово “бард”. Див. Гайда.
БАК, Бакк, Бакід, Вак. Поет, відомий
за згадками оракулів, що їх наводить в
“Історіях” Геродот. Один із оракулів [30,
VIIІ 77], розповідає, що насправді похід
перського царя Ксеркса проходив понад
Понтом і що саме тут, а не в Греції, він
зазнав нищівної поразки. Не виключено,
що Бак є прототипом мітичного Вакха, а
також ототожнювався з Орфеєм. Див. Вакх,
Орфей, Понт.

Монета Коніти та Бака з Ольвії

БАЛАМБЕР, Баламер. Див. Аттила
БАЛАКЛАВА. Стародавнє місто в
Криму, засноване Палаком – сином царя
скитів Скілура. Страбон згадує про
існування тут поселення Сюмболонлімен,
яке тлумачать як “Гавань символів,
призвісток”. Греки називали його Сим-

болон-лиман. Однак, якщо його заснував
скит Палак, що користувався мовою
дуже схожою до сучасної української,
то “В” у ній читалося не як “Б”, отож і
називалося воно певно “Символ-лиман”
(Символ-озеро). Сучасна назва нібито
походить від турецького balyk “риба” та
juva “гніздо” – “Місце, багате рибою”.
Але чи справді вона турецька, якщо перша
частина відповідає імені засновника міста
Балак – Палак? Найвірогідніше, ті ж
греки (і не тільки вони) хотіли приховати,
що до заснування міста причетні давні
українці, і приписували назву міста іншим,
але якимось чином воно збереглося і
означає буквально “Палакова лава” (місце
сидіння). Див. Палак, Символ.
БАЛУ, Баал, Ваал. Загальносемітське,
буквально “господар”, “володар”. Також
називається богатирем, найсильнішим із
героїв. Має давньоукраїнське походження
(від Ола, Пала, Біла, Віла), бо живе він на
горі Цапан (це пан), що перекладається
як “північна”.
БАЛТІЙСЬКЕ МОРЕ. В давнину також
називалося Венедським, Німецьким,
Варязьким, Шведським; у Велесовій
Книзі – Свередзь або Сверенз.
БАРТАТАУ, Партатуа (інакше Прототій).
Батько скитського царя Мадія, що завоював Мідію [30, І 103].
БАСИЛЕВС. Грецька назва царського
титулу Василевс. Див. Василевс.
БАСИЛЕЯ, Васілея. Епітет Артеміди [30,
ІV 33], що означає “цариця”.
БАСТАР, або Бостар. Син князя Сківа,
воєвода одного із давньоруських племен
за Велесовою Книгою [54, д. І7А].
БАТ, Отець. Сан, титул в давній Скитії,
зокрема в Лідії/Лівії, про що зауважував
Геродот [30, ІV 155]. Див. Лідія.
БАТІЯ. Цариця, донька Тевкра (Теукра),
дружина Дардана. Очевидно, вона також
амазонка Мирина, курган якої біля стін
Трої, за Гомером (“Іліада”), називали
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“Батій”. Див. Тевкр.
БАТЬКО (вітець, отець, батя). 1. Засновник
і очільник роду, ототожнюється з небом,
його колір жовтий. 2. Старший чоловік,
шанований керівник війська, загону чи
якогось іншого колективу.
БЕДА. Преподобний, святий Бід (прибл.
673–735 рр. н. е.). Англійський історик та
святий. Його перу належить “Церковна
історія англійського народу”, безліч творів
із богослов’я, арифметики, медицини,
астрономії, граматики та філософії. Писав
також вірші англійською мовою. Багато в
чому саме завдяки Беді відлік літочислення
ведуть від Різдва Христового (трактат
“Про шість віків світу”). Він підтримав
висловлену ще в VI ст. думку Діонісія
Малого про те, що Ісус народився в 753 р.
від заснування Риму. Див. Діонісій Малий.
БДЖОЛА, бжола. Медоносна комаха,
назва якої тлумачиться як: “Бо Дає
ЖАЛО”, “Бо ЖАЛить”. “Божа істота”,
символ працелюбності та самопожертви.
БЕЗИМ’ЯНКА. Цілюща трава, яка
росла в Скитії і яку, за Плінієм Старшим,
прославив Гікесій, а також Аристогітон.
“Вона прекрасно діє, якщо прикласти її,
потовчену разом із водою до рани: у вигляді
пиття вона чудова при пораненнях груді і
передсерця, а також при кровохарканні.
Вважали, що її належить пити раненим”
(ХХVІІ, 31).
БЕЗУЛЬКА. Річка в Івано-Франківській
області, на березі якої було святилище
Терношорської Лади. Див. Терношорська
Лада.

БЕЙКУШ. Поселення на високому мисі
Бейкушського та Березанського лиманів,
за 3,5 км на північ від о. Березань (нині
Мала Чорноморка, Очаківський р-н,
Миколаївська обл.), де були знайдені
шматочки кераміки з написами Ахілл і
Маха. Див. Ахілл, Березань, Маха.
БЕЛ (Бал/Біл). Син Алкея, онук Геракла,
батько Ніна. Див. Нін.

БЕЛІН (Бел/Біл). Бог сонця та Бог знань
у кельтів.
БЕЛІС. За ранніми редакціями Біблії, син
Явана, внук Яфета, правнук Ноя [29, с. 52],
можливо, те саме, що й Еліша.
БЕР Карл Максимович (1792–1876). Ембріолог, антрополог та географ, академік.
Стверджував, що головна частина мандрів
Одісея припадала на Чорне море, а не на
Середземне, як намагаються нас переконати прихильники приналежності цього
героя до Греції. Бер також був противником домислів про нерівноцінність людських рас. Див. Одісей.
БЕОТІЯ. За грецькими версіями, центральна територія Давньої Греції, що на
півдні Балкан. Насправді ця область була
розташована на Таманському півострові.
З відомих людей до беотійців належали
Піндар, Гесіод, Еламонід, Пелопід і
Плутарх. Головним містом Беотії були
Фіви, які знищив Олександр Великий.
Вона ж Фінікія і Фанагорія. Див. Олександр
Великий, Фінікія.

БЕОТІЙЦІ (бо атійці). Мешканці Беотії,
сусідньої з Аттикою землі по інший бік від
Босфорської протоки, тобто теж атійці – бо
ати. Див. Аттика.
БЕРДЯНСЬК. Місто в Запорізькій обл.
на березі Азовського моря. Не виключено,
що колись тут була столиця Лідії Сарди
(однакова основа – Берд-Сард).
БЕРЕГИНЯ. У давніх укрів-русів
Богиня охорони та захисту від біди,
хвороб і ворога. Називали її іменем Лада,
Леля, Неня. Найкраще образ Берегині
змальовано у Велесовій Книзі, де вона
має ім’я Матері-Слави Птиці небесної.
Тут вона та, хто співає славу русам, хто
кличе їх на бій і підносить на небо душі
загиблих за Батьківщину. Багато Богів
згадується у Велесовій Книзі, але саме
Матері Славі руси складали клятву на
вірність: “Клянемось Матері Небесній,
що будемо боронити землю нашу краще
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венедів, які пішли на захід сонця і там
піддалися ворогам і землю орють, хибну віру
мають, тримаючись на ній” [54, д. 36А].
Див. Мати-Слава.

БЕРЕЖА, Пережа. Парубок, що отримує
від духовного і громадського начальства
дозвіл з колядою ходити. Таким обирають
розумного, чесного, тверезого і поважного
хлопця, який би міг обрати для себе таких
самих колядників [213, с. 606]. Див. Коляда,

Рогоподібний келих
із Березівки. Очевидно,
ритуального значення,
оскільки має роги –
один посередині тулуба”, чотири – під
вінцями.
Внизу: астральні
знаки на залишках
березівського посуду
[188, с. 16].

Колядники.

БЕРЕЗА. Символ краси, дерево Богині
Берегині-Лади.
БЕРЕЗАНЬ. Острів у Чорному морі. Він же:
Бористен, Білий острів, Елевтерій, Езерія,
острів святого Еферія, Доля, Дольський,
а також, вірогідно, острів Ахілла; на
ньому було святилище Оракул, сліди
якого збереглися донині. Тлумачі “Історій”
Геродота за Березань видають острів в
Егейському морі Ділос. Див. Делос, Оракул.
БЕРЕЗЕНЬ. Українська назва третього
місяця календарного року. Прийнято
вважати, що походить від назви берези,
хоча, найвірогідніше, в її основі закладено
ім’я Богині-Берегині, оскільки він також
називався “коханом”. Саме цього місяця
відзначали два свята кохання – Колодія та
Євдокії. Див. Євдокії, Колодія.
БЕРЕЗІВКА. Село на лівому березі
р. Бог (Південний Буг) Голованівського
р-ну Кіровоградської обл., де археолог
М. Л. Макаревич виявив унікальні речі
ІV тис. до н. е., досі належно не досліджені
і не оцінені. Серед них “столик-чаша”
із зображенням річного календаря, ритуальний посуд з астрологічними знаками,
кубок, келих тощо. Вони є свідками великої
мистецької культури та ведичних знань
місцевих племен. Див. Календар Березівський,
Кубок Березівський.

БЕРЕЖАНКА. Річка у Вінницькій обл.,
що лежить на шляху від Вільховської
обсерваторії-святилища до Бушівського
святилища Лади, назва походить від слова

Берегиня. Див. Вільхове.
БЕРЕНДЕЇ. За деякими припущеннями,
плем’я тюркського походження. Однак
Велесова Книга зауважує, що це русичі:
“Берендеї прийшли до нас і сказали, що
вельми великі утиски терпіли од ягів,
які стали на слід гунів. І тоді Білояр
сказав їм: почекайте. І прийшов до них із
п’ятьма тьмами несподівано та побив
ягів, розтрощивши їх по всьому краю...
Ми єсть русичі!” [54, д. 8]. Не виключено,
що берендеї – це ті самі бродники,
переселенці.
БЕРЕСТЯ. Давньоукраїнське місто, нині
Брест (Білорусія).
БЕРЛАДИНКА. Річка у Вінницькій обл.,
що лежить на шляху від Вільховського
святилища-обсерваторії до Бушівського
святилища Лади. Очевидно, походить від
імені Берегині Лади. Див. Лада.
БЕРОС, Беррус (350/340–280/270 до н. е).
Вавілонський історик та астролог, свідчив,
що найдавніші Священні Книги світу
знаходилися в Скитії.
БЕССИ. Плем’я, згадуване в давніх
писемних джерелах, таких як “Іліада”
Гомера, “Історії” Геродота тощо. Найвірогідніше, це ті самі бессараби, що

мешкали на півдні України.
БИК, бугай, віл. Священна тварина низки
давніх племен (бог-бугай).
БИЛИНИ. Оповідні пісні, перша назва –
“старини”, “старинки” (з наголосом на
першому складі).
БІБЛІОТЕКА ДУРБІНІ, Бібліотека,
якою Мавро Орбіні користувався під
час написання “Історії слов’ян”. Він сам
і склав список: “Опис історіографів
цієї історії, хоча деяких римська церква
не визнає, не стільки за неправильне
описання їх історії, а за не шанування
церкви”. Серед них, зокрема, були:
А: Архімандрит Тритемн, Абламос,
Адамій Саксонский, Агацій Смирний,
Агустин Моравський, Альберт Кранцій,
Александр Гван, Аміан монах, Андрей
Ангел Дурацин, Андулфа Сагак, Анали
Галанські, Анали Ружські, Анали Ве
нецькі, Антоній Бофинин, Антоній Са
белик, Антоній Виперан, Арнорд Архі
мандрит, Архімандрит Урс Паргенд,
Абрамортелій, Астера Адам, Агустин
Дохтор, Аїмон монах, Альберт Штаденць,
Александр Скуфет, Артман Щедель,
Андрей Корнелій, Анали Фрисії, Аналії
Рагужські, Анали Тутки, Анонн монах,
Антоній Геуфреу, Антоній Сконкофій,
Апіян Александрійський, Арпунтак Бурде
Галанський, Аріан Нікомедфійський,
Аурелій Вітор, Аурелій Касіодор, Артман
Шедель.
Б: Балдасар Спалатин, Бероз Халдей, Боніфатій Симонет, Безасквій, Беат Ренан,
Беріард Юстиніан, Булядор.
В: Валерій Максим, Вигерій, Венцеслав
Боємський, Ветор Утисенць, Вітикінд
Саксонський, Виєфрід Англинський,
Вольфганг Галанський, Вартон Учитель,
Валерій Потервел, Верієр Роземвинський, Вітикінд Галяський, Вітикінд
Вагриємський, Волфанг Лазій.
Г: Гаспер Пеуцир, Геремій Рус, Геваній
Лубан, Геваній Ботер, Геваній Курополит,
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Геваній Есендський, Геваній Лазнард,
Геваній Науклер, Гаспер Тигурик, Герард
Рудингер, Геваній Батиста, Геваній Коклео,
Геваній Дубравн, Геваній Ербурт, Іван
Великий Готський, Геваній Вілян, Геваній
Стадн, Геваній Горопей, Геваній Гоболин,
Геваній монах, Геваній Івотський, Геваній
Тигурин, Геваній Пінет, Георгій Цедрен,
Георгій Пакимер, Георгій Верчигер, Георіанда Алаки, Геролом Датор, Геролам
Барди, Геролом Руцелі, Гиулій Фарозд,
Гіустин, Гіуний Корд, Готфред Монаже,
Готфрід в Стерберкії, Григорій Доктор,
Гуліам Кантур, Гуліам Фризн, Гунфер
Поета.
Д: Діодор Сицилійський, Діоген Лаерцій,
Діон Ніцький, Діонизій Пуник, Дітмар
Мерса Пугерр, Доменік Марномігр.
Е: Егесип, Егидн Тскудн, Егинарт монах,
Елій Спорциан, Есмануіл Монасе, Епи
том Страбона, Еразм Стеля, Евдоцій
Панегириста, Евгип монах, Евзебій,
Евстакій, Етропій, Елмолд Попа, Енрік
Диєрвордій, Ерман Кострат, Ерман Ско
дель, Еродіан, Еродот Аллікарсимський.
З: Захарій Лілной, Зонара, Зозина.
І: Ізацій Веце, Ісидор Іспаленський,
Ізігонн.
К: Калфурин Сура, Калимах Приприній,
Карл Сигоній, Карл Вегріос, Келій Дунат,
Керіліан, Кикерін, Корнелій Тацит,
Константин Порфирогенет, Константин
Спандугин, Корад Пеутиньєр, Крисп,
Кронара Фиоманаха Миноританій, Квінт
Курцій, Киріак Кспангсберн, Криштоан
Варсевицій.
Л: Ламберт Скатіа Бургенце, Лаврентій
Сур, Леонард Аретн, Людовик Сервін,
Люкан, Людифалн, Люїги Каннтерин,
Леопольд Памперт, Люїт Пранд Тици
ненський.
М: Марцелін Конте, Маріанн Скот,
Марін Барлеці, Марін монах, Мартин
єпископ, Мартин Сегоїн, Мартин Вагієт,
Марсиян Капелла, Матфей Микофитеа,
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Мазокія, Метель Тугарин, Мефодій
Історик, Михайла Рицій, Михайла Салюаніцианський, Мудест [164, с. 6–10].
Зважаючи на те, що цей опис був складений
за абеткою і обривається на літері “М”,
не виключено: список є неповним. Див.
Дурбіні Пезарський, Орбіні Мавро.

БІБЛІЯ. Святе Письмо юдеїв і християн,
збірник книг релігійного змісту, серед яких
чимало одних і тих самих, але в іншому
переказі, що часто суперечать одна одній,
як от гл. 4 і 5 Книги Буття, 1 Кн. Царів і
2 Кн. Хронік. Багато історичних фактів,
що викладені в ній, запозичені з давньої
української (скитської/антської) історії, які
видали за історію Ізраїля. Скомпільована
не раніше V ст. н. е. Досі перекладачі
не дійшли одностайної думки і щодо її
перекладів та тлумачень. Див. Єзекіїль,
Ламех, Мойсей, Соломон, Тора, Хреститель,
Христос.

БІЛА ВЕЖА. 1. Місто, що згадується у
Велесовій Книзі, найвірогідніше, нині це
м. Білгород-Дністровський, Одеської обл.
2. Місто на Дону, виникло на місці хазарського міста Саркела, що його захопив
князь Святослав у Х ст. Див. Святослав.
БІЛА ГОРА. Мабуть, вапнякова гора на
території нинішньої Луганській області,
де, за Велесовою Книгою, відбулася
жорстока битва з готами [54, д. 23].
БІЛАШКИ. Село в Тальнівському районі
на Черкащині, можливо, назване на честь
Болорева Сегені (див. Аттила).
БІЛГОРОД. Низка населених пунктів
в Україні, в основі назви яких лежить
божество-господар Біл – Віл – Велес.
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ. Місто,
районний центр Одеської обл. Збудоване
на місці стародавнього міста Тіра.
Розташоване на Дністровському лимані
за 18 км від Чорного моря і за 81 км від
Одеси. Див. Тіра.
БІЛИЙ. Колір Яви, Білобога та зими,
символ духу, чистоти, невинності, радості.

Пов’язаний із денним світлом, а отже,
із життям. Також у біле наряджають
смертних духів, білим саваном накривають
мерців, цим самим показуючи, що тіло
померло, але дух людини живе.
БІЛИК Іван Іванович (1. 03. 1930 – 27. 11.
2012). Український письменник, лауреат
Шевченківської премії, автор романів
“Меч Арея”, забороненого в СРСР у
1972 р., та “Похорон богів”. Перший
в Радянському Союзі хто насмілився
назвати гунів слов’янським племенем.
Див. Гуни.

БІЛОБОГ. Давньоукраїнський Бог, який
уособлював ту половину року, що має більше
світлових годин, аніж темних. Графічним
його зображенням є правостороння свастика.
Див. Свастика.

БІЛОГРУДІВСЬКА КУЛЬТУРА. Археологічна культура осілого населення пізнього бронзового віку (XI–IX ст. до н. е.),
яка була поширена на території України
між Дністром і Дніпром. Виявлена під час
розкопок у 1920-х роках Петром Курінним
поблизу села Піківець Уманського р-ну
Черкаської обл., у Білогрудівському лісі.
Досліджував також О. І.Тереножкін в
кінці 1940–50-х років. Поселення Біло
грудівської культури трапляються також
на околицях Києва. Деякі вчені вбачають у
цій культурі джерела найдавніших слов’ян
Східної Європи, що разом із Білоозерською
культурою є початком ранньозалізного
віку. Білогрудівські поселення не мали
укріплень, жителі мешкали, ймовірно, в
прямокутних великих напівземлянках,
у яких стіни були з дерева, а підлога
вимазана глиною. Поховання людей –
ґрунтові та курганні могили, в яких
небіжчики скорчені, інколи кремовані, а
рештки захоронені в урнах. Матеріальна
культура представлена кам’яними (серп,
сокири), керамічними виробами (слоїки,
тюльпаноподібні посудини з гладким
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Чорн оліської культури, яка, на думку
багатьох вчених, брала участь у складанні
культури скитського часу.
БІЛОСЛАВ. Начальник сорабів, про якого
згадує в “Історії слов’ян” Мавро Орбіні.
Див. Орбіні Мавро, Сораби.

Зразки посуди Білогрудівської культури

валиком зверху, черпаки, кружки, миски,
келихи, кубки, біконічні посудини з
д р і б н о зубч а с т и м о р н а м е н том ) т а
виробами з бронзи (браслети, шпильки,
спіральні підвіски, вістря списів і луків,
кинджали). У пізній період білогрудівці
вже виготовляли знаряддя із заліза (голки).
Основні заняття мешканців білогрудівських
поселень – землеробство, тваринництво та
птахівництво. Велику роль у світогляді
племен Білогрудівської культури відігравав
культ вогню. Для поселень характерна
велика кількість зольників, які переважно
мали правильної форми підвищення до
4 м та діаметром до 35 м. Єдиної думки
щодо їх призначення немає. Одні вчені
вважають їх пам’ятками поховального
обряду, другі – залишками житла, треті –
культовими місцями, які пов’язані з вогнем.
На зміну Білогрудівській культурі прийшла
Чорноліська. Деякі археологи вважають їх
двома частинами єдиної Білогрудівсько-

БІЛОЯР. 1. Перший місяць року – воєвода, він же Яр-бог, “який править весняним
цвітінням та русаліями, водяними, лісовиками та домовими” [54, д. 38А], а
також Яр-Овен [54, д. 6Г], розпочинався за
нинішнім стилем 21 або 22 березня. Суть
його, за тим самим джерелом: “пташицьзвіренць” і “родиць-маслиць” 2. За
Велесовою Книгою, князь який “кріпив
град-Сурож” [54, д. 4В] і який розбив ягів
[54, д. 8]. Див. Аттила, Сурож.
БІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ. Древнє
поселення розташоване на правому березі р.
Ворскла біля с. Більськ Котелевського р-ну
Полтавської обл. Загальна площа 4400 га.
Довжина валів – 33 833 м. Деякі дослідники
ототожнюють його зі столицею будинів
Гелоном і навіть столицею Руськолані
Голунню. Натомість С. Піддубний вважає,
що, ймовірніше, тут було м. Ворженець.
Див. Будини, Ворженець, Гелон, Голунь.

БІНОКЛЬ. Предмет трипільського часу
схожий на бінокль, трапляється в знахідках
майже по всій правобережній Україні.
Досі науці не вдалося встановити, як
він називається і яке його призначення.
Можна припустити, що об’єднані в одне

“Бінокль”. ІV тис. до н. е.
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дві Х-подібні циліндричні посудини
символізують нерозривну й безкінечну (бо
без дна) космічну пару – Небо та Землю.
У Велесовій Книзі згадується навіть їхнє
вінчання:

Тож повінчаємо Небо та Землю
та справимо сватьбу для них, бо це Творець
їх Свареж,
а навпроти нього дружина його.
Сей празник маємо робити, як для мужа та
жони.
А ми, діти їхні, бажаємо здоровими бути і
щасливими:
мати дітей багато і собою пишатися;
дивитися до вод, щоб були велеплодні,
та давати чоловікам напій їхній. [54, д. 30]

Можливо, цей атрибут використовували
в обряді вінчання молодої пари і він
виконував роль подружнього оберегу.
Див. Х.

БІОН. Стародавній філософ ІІІ ст. до
н. е., скит-бористеніт. Представник школи
кініків, створив жанр діатриби.
БІСИЦЯ. Серед мешканців Карпат те
саме, що й Мавка. Див. Мавка.
БЛАГОВІЩЕННЯ, Благовіщення Пресвятої Богородиці. Третє за значенням
народно-релігійне свято. Християни
східного обряду відзначають 7 квітня,
західного – 25 березня.
БЛАЖЕННІ ОСТРОВИ, Край блаженних. Так Гесіод (“Роботи і дні”)
називає місця, де в давнину хоронили
царів та героїв. Розташовані вони “Недалеко океанських водоворотів”. Тобто
біля порогів Океан-ріки. Див. Гесіод,
Океан-ріка.

БЛИСКАВКА. Перунові стріли. Див.
Перун.

БОБРЕЦЬ. Воєвода, “що вів Русь до
Голуні, по смерті одержав чин Перунь”
[54, д. 18А].
БОВВАН. Кам’яний або дерев’яний
виріб, що позначав якогось кумира (ідола),
спочатку: “бог ан”. Як будь-яке творіння

людини, залежно від вкладеної в нього
душі, настрою та молитви, містив у собі
певну чудодійну силу. Див. Терафими.
БОГ, богатир. Буквально “могутній
захисник”. 1. Назва уявної всесильної
істоти (істот), що керує світом і долею
людини. Спочатку, ймовірно, було іменем
конкретної людини, адже, за Велесовою
Книгою, Боги – це “душі Пращурів суть,
що світять нам зорями од Ірію” [54, д.
1]. Разом з тим Ілар Хоругин зауважував:
“Бог є один і множествен! І хай ніхто не
розділяє того множества і не говорить,
що мали Богів многих” [54, д. 30]. Т.
Шевченко також розумів його як ім’я:
“Візантійський Саваоф одурить! Не
одурить Бог!”. Судячи з Орієвих завітів
і Велесової Книги, предки українців
розуміли, що люди – це смертні боги, а
Боги – безсмертні люди. Христос казав,
що “Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються,
повинні в дусі та в правді вклонятись”
(Ів. 4:21:24). Ксенофан писав:“Є один Бог,
найвищий серед Богів і людей, не схожий
на смертних ані зовні, ані розумом. Бог
увесь бачить, увесь мислить, увесь чує.
Він розумом і думкою легко змушує все
рухатись”. На думку Демокрита, боги –
лише втілення явищ природи та людських
властивостей. Найдавніші зображення – у
вигляді Сонця та квадрата (див. Яришів).
2. Давня назва річки Південний Буг. Див.
Богій, Буг Південний, Демокрит, Ксенофан,
Орієві завіти, Ріг, Христос.

БОГАТИР. Вважається, що слово
тюрксько-монгольського походження і
позначає безстрашного, досвідченого
воїна. Вперше цей термін нібито
згадується у китайських джерелах VIII
ст. часів династії Суй. Однак насправді
слово походить від імені царя Агатирса
(бАГАТИР) і буквально означає “могутній
захисник, тур”, те саме що й Бог. Див.
Агатирс, Бог, Тур.

“БОГАЧ ЗАЖИНКОВИЙ”. Святковий
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“Богач зажинковий”, “Богач обжинковий”
Черкащина
Черкащина

хліб із відповідно оформленими символами Сонця та квітів. Випікали перед
початком жнив.
“БОГАЧ ОБЖИНКОВИЙ”. Святковий
хліб, який випікали після завершення
жнив.
БОГГАРТ. В англійській мітології – дух
або домовий. Бог-охоронець, аналогічно
“Бог-орт”. Слово прийшло з української
землі. Див. Орт.
БОГДАН. Давньоукраїнське ім’я: “Богом
даний” (або син “Богині Дани”).
“БОГ Є ОДИН І МНОЖЕСТВЕН”.
Філософська формула наших предків,
записана у Велесовій Книзі [54, д. 30].
Тобто, Бог-Творець один, але у нього
багато помічників – синів, онуків: Дажбог,
Перун, Велес, Лада, Білобог і т. д. Навіть
люди – його посланці на землі: “Знайте,
що ви сини Творця, і поводьтеся, як сини
Творця” [54, д. 25]. Див. Велесова Книга.
“БОГИ НА ДВОХ БИКАХ”. Див. Каратепські написи.
БОГИНЯ-МАТИ. Втілення Слова, Води,
Землі та Мудрості.
БОГИ ПРАВІ. Творці Божих законів,
якими, за Велесовою Книгою, вважали
наших пращурів: “Богам Правим, які,
суть, наші Праотці” [54, д. 24В].
БОГИ СКИТІВ. Основним божеством
для скитських племен, як підтверджують
численні факти, було Сонце. Велесова
Книга, зокрема, писала про скитів і про
споріднені племена: “Скити й сонячні
родичі” [54, д. 20 (фр.)]. Однак Сонце та

інші природні стихії також ототожнювали
з конкретними іменами. Богами для
них були видатні особи, герої, отці та
матері. Геродот, окрім цього, свідчив, що
скити: “З Богів моляться лише таким:
найбільше Гестії, далі Зевсу й Геї, –
кажуть, що Гея – дружина Зевса, потім
Аполлону, небесній Афродиті, Гераклу
і Аресу. В тих Богів вірять усі скити;
царські ж скити приносять жертви
ще й Посейдонові. Скитською Гестія
називається Табіті, Зевса, на мою думку,
дуже влучно називають Папай, Землю
(Гею) – Апі, Аполлона – Гойтосир, небесну
Афродиту – Аргімпаса, а Посейдона –
Тагімасад. Їм не мають звичаю ставити
зображень, жертовників чи святилищ,
крім одного Ареса” [30, ІV 59]. Див. Апол
Ол, Геракл, Гея, Табіті, Массагети, Скити,

БОГИТ. Гора в Гусятинському р-ні на
Тернопільщині. Див. Збручанське святилище.
БОГІЙ. Герой, володар давньоукраїнського міста Егіон, що було розташоване
в північному Приазов’ї на території
Європи, а греки його приписали персам.
Ось що писав про нього Геродот:“З інших,
вигнаних еллінами, Ксеркс нічого так не
шанував, як хоробру людину, крім лише
одного Богія з Еіона. Він не переставав
співати йому похвали та його синам, що
залишилися жити в Персії, він віддавав
йому почесті, бо справді Богій був гідний
великої похвали. Він, обложений у місті
афінянами та Кімоном, сином Мільтіада,
і, маючи можливість вийти з міста
внаслідок переговорів і повернутися в
Азію, не схотів так зробити, щоб не
подумав Цар, нібито його було підкуплено,
і він через боягузтво зберіг своє життя,
але він чинив опір до останньої крайності.
І коли вже у фортеці зовсім не залишилося
харчів, він склав велике вогнище, а потім
зарізав своїх дітей та свою жінку,
наложниць, слуг і кинув усіх їх у вогонь, а
після того все золото та срібло, що було
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в місті, він кинув через мури в Стрімон,
і коли покінчив із цим, і сам стрибнув у
вогонь. Так його і досьогодні вихваляють
цілком слушно перси” [30, VІІ 107]. Однак
виникає запитання: як Богій залишився
жити із синами в Персії, яка була в Азії,
але відмовився повернутися в Азію?
Очевидно, що Богій насправді був обложений в європейському місті за Доном,
не в Еіоні, а в Іонії і, відмовившись здати
своє місто ворогам, убив свою сім’ю,
на яку чекало рабство та приниження, а
також заподіяв собі смерть. Мабуть, саме
за це Богій був обожнений, і його ім’ям
називали тих, кому поклонялися, – Богів.
Див. Азія, Іонія, Ксеркс.

БОГОВИД. Давня назва місцевості,
де нині розташоване село Маринопіль
Галицького р-ну Івано-Франківської обл.
БОГОДАР. Українське ім’я – той, хто
“Богом дарований”.
БОГОЛЮБ. Українське ім’я – той, хто
“Бога любить” або “Богом люблений”.
БОГОМУДР. Українське ім’я – той, хто
має від “Бога мудрість”.
БОГОРАД. Ім’я – той, хто “Богу радий”,
“Богові вірний”.
БОГОРОДИЦЯ. Та, що народила Бога,
непорочна і праведна. Один із пізніших
образів Мати-Слави Птиці небесної. Див.
Мати-Слава.

Медальйон із зображенням змієногої
богині Скитії і Богородиці,
що тримає над сином небо. ХІ ст.

Відтворена в 1997–1998 рр. як буд ів
ля ХІІ ст. Чому церква названа іме
нем якоїсь Богородиці Пирогощі, вчені
не можуть з’ясувати. Існують різні
гіпот ези, наприклад: храм названо на
честь візантійської ікони “Пірготісс” (у
перекладі “вежа”), що її привезли, нібито,
з Константинополя, де вона зберігалася
саме у вежі. За іншою версією, храм спорудили на кошти купців, що торгували
хлібом (“пиріг” – хліб і “гощі” – купці).
Також існує версія про те, що храм назвали
на честь купця Пирогостя, що нібито
торгував у цій місцевості і виділив кошти
на храм. На думку автора цього словника,
Богородиця Пирогоща – це Богородиця
Берегуща (Берегиня). Її назву свідомо
перекрутили християнські редактори давньоукраїнських літописів.
БОГОРОДЧАНИ. Місто в Івано-Франківській області – “Бога Роду ми є”,
“Богові родичі”.
БОГОСЛОВ ГРИГОРІЙ, Григорій
Назіанзин (бл. 330–390 рр.). Великий
християнський святий, візантійський
богослов, один із отців церкви, Константинопольський патріарх. Автор низки
Слів, в т. ч. “Слово святаго Григорья, како
погани кланялися ідолам”, що спрямоване
проти поганства та двоєвір’я (перекладене
на давньоруську мову в ХІ ст.). Це
важливе джерело для до слідження
дохристиянських вірувань слов’янських
народів, у якому також чи не вперше
згадуються “слов’яни” (словіне) та слово
“украіна”.
БОГОСЛОВ ІВАН. Учень Ісуса Христа,
апостол і євангеліст. Син рибалки Заведея
і Соломії з Галілеї, брат апостола Якова.
Його ім’я, імена його батька та матері
показують, що він походив із Галичини.
Автор четвертого Євангелія, трьох послань
і Об’явлення. Див. Галілея, Заведей, Слово,

БОГОРОДИЦЯ ПИРОГОЩА. Церква Яришів.
Успіння Богородиці Пирогощої в Києві. БОГ-СИН. Продовження батька і матері –
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Сила і Воля. Див. Богиня-Мати.
БОГ-ОТЕЦЬ. Втілення Світла, Розуму,
Тіла й Духу.
БОГУМИЛА. Українське ім’я – та, хто
“Богу мила”.
БОГУМИР. Давньоукраїнське ім’я – той,
хто “Богові мирний” (милий).
БОГУМІР. Чоловік Матері Слави,
батько Древи, Креви та Поляни, Сєви
та Руса, які нібито стали засновниками
давньоукраїнських племен: древлян,
кривичів, полян, сіверян і русів [54, д. 9А].
Велесова Книга також називає його Отцем,
який “одержану від Сварга науку” давав.
Званий Твастирем (Творцем), “сказав
слов’янам, аби вони були такими, як Боги
веліли їм” [54, д. 22]. Див. Сварг.
БОГ УМ ІР (тобто, Бог Ума з Ірію –
небесний), той самий Богумір. Див. Ірій.
БОГУСЛАВ. 1. Давньоукраїнське ім’я –
той, хто “Бога славить”, “Богові славний”.
2. Місто на р. Рось у Київській обл.
БОДЯНСЬКИЙ Олександр Всеволодович (23. Х. 1916 – 29. ІІ. 1992). Український краєзнавець, археолог. Досліджував
старожитності Подніпров’я. Відкрив
понад 1000 різночасових пам’яток від
кам’яної доби до періоду Середньовіччя,
серед них Мар’ївський, Федорівський,
Нікольський, Військовий могильники
та інші. Автор 40 наукових праць із
археології. Див. Напис на чаші з Військового.
БОЖ. Один із руських князів (волхвів),
якого з багатьма іншими полонив готський
цар Германаріх і вбив [54, д. 32]. Див.

Богові їхні болі та мрії. На своїх червоних
крильцях найчастіше має шість цяток.
Див. Шість.

БОЖА СИЛА. За Велесовою Книгою,
твориться збереженням пам’яті про
старовину та батьківських традицій,
мови та звичаїв: “Повчимося старому,
зануримо душі наші в нього, бо то є наше,
що прийшло з Колом і творить Божу
силу” [54, д. 1]. Див. Коло.
БОЖЕДАР. Давньоукраїнське ім’я –
“Богом дарований”, або той, хто дарує
(жертвує) Богові.
БОЖЕНА. Давньоукраїнське ім’я – Божа.
БОЖЕ ОЧКО. Так у с. Пасічна на ІваноФранківщині називається “сонечко”. Див.
Божа корівка.

БОЖИЙ ДУХ. Цілюща ягода, що росте
в Прикарпатті.
БОЖІ ГОРИ. Так, за Біблією, називаються
могили божественних осіб (Пс. 35 або
36:7). Див. Курган, Могила.
БОЙКИ. Плем’я, що займало центральну
частину Карпат, частково території сучасної
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської
області та Польщі. Найвірогідніше,
переселилося з Наддніпрянщини. Основні
міста нинішньої Бойківщини – це Турка,

Германаріх.

БОЖА КАРА, небесна кара. Ототожнювалася нашими предками передовсім з
блискавкою, що влучала в людину чи в
її житло.
БОЖА КОРІВКА. Інші назви – сонечко,
ведрик, бедрик, оленка, боже очко. За
повір’ям, довірена комашка Бога, що
спостерігає за життям людей, і приносить
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Воловець, Сколе, Старий Самбір та Самбір,
Міжгір’я, Дрогобич, Борислав, Долина,
Калуш, Стрий та інші. Є кілька версій
походження назви, серед них: від діалектного
“бойє”, слова, яке вживають як вигук “ага”,
“їй-Богу”, “справді”; від волоського “боєк”
у значенні “віл”, бо бойки відзначалися тим,
що розводили волів (це, до речі, засвідчує і
назва одного з їхніх поселень – Воловець), а
отже, це слово не волоське. Не виключено,
що і від слова “боян-воїн”, бо в давнину це
плем’я поставляло до війська сильних воїнів.
Від бойків, найвірогідніше, пішли боєми,
бої або богеми, що нині живуть в історичній
області Богемія – територія сучасної Чехії,
та Боїварія (Баварія) – землі ФРН.
БОЙОРИГА. За Плутархом [101, т. 1,
с. 528], цар кімврів, разом із тевтонцями
бився за владу проти римлянина Гая Марія
(157–86 рр. до н. е.).
БОЛГАРИ. Мешканці Болгарії. Згадуються у Велесовій Книзі як такі, що
були прислужниками греків, а греки, як
зауважується на д. 4Б, хотіли жити за рахунок
руського народу і “болгарам підкорити”. Не
випадково “князеві Кию на ум спало піти на
болгар і погнав він ту рать болгарську на
північ, аж до Ворженця” [54, д. 34].
БОЛЕМИР, Balamir (також, певно,
Волемир). За О. Вельтманом, київський
князь, завдяки якому в 376 р. було порушено
“льодову перевагу готів у Германії і Скитії:
вони були вигнані зі світу язичників” [20, с.
64]. Пріск і Йордан називали його царем
гунів. Пріск залишив цікаве свідчення
про те, як він підняв русів на готів: “Коли
при Болемирі (βαλόμερος) скити порушили
договір і спустошили римські області
та міста (в Дації), римляни відправили
до нього посольство запитати про
причини порушення миру. Обіцяючи надалі
утримуватися від нападів, за умови щорічної
сплати йому 300 ф. золота, Болемир
відповідав, що його народ, по безлічі причин
несподіваних, повинен був неминуче підняти
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війну”. Див. Готи, Гуни.
БОЛОРЕВ (можливо, Біл Орів). Вождь
русів, що, за Велесовою Книгою, вразив
намертво сина Германаріхового [54, д. 8].
А оскільки в іншому спомині на д. 27 (оск.)
цього самого джерела йдеться про те, що
сина Германаріхового убив болярин Сегеня,
то, очевидно, це одна й та сама особа. Див.
Аттила, Германаріх, Сегеня.

БОЛЯРИН, боярин. За Велесовою Книгою,
князь, вождь. Походить, ймо-вірно, від
Білояра. Див. Білояр.
БОПЛАН Гійом Ле Вассер (1600–1685).
Французький інженер-картограф, автор
“Опису України, себто кількох провінцій
королівства Польщі, що простягаються
від кордонів Московії до меж Трансильванії,
разом із їхніми звичаями та способом
життя і ведення війни” та карти України
середини ХVІІ ст. Див. Карта Боплана.
БОРАТА. В осетинському нартському епосі
один із трьох родів. Відрізняється від інших
родів нартів – Алагата і Ахсартагката – своїм
багатством: величезними стадами худоби
і табунами коней. Не виключено, що в цій
назві відбилося давнє ім’я країни Ората.
Див. Ората.

БОРЕАДИ. Мітичні сини Бога північного
вітру Борея Зет і Калаїд. Див. Борей.
БОРЕВЛЕН. 1. Руський князь ІІ пол.
VIII ст., який подолав “еланів на березі
морському” [54, д. 18Б]. Ймовірно, під
іменем Бравелен також згадується у тому
самому джерелі (д. 28). У “Житті Стефана
Сурозького” – Бравлин, який “взяв землі
від Херсона до Керчі” (біля 755 р.). 2.
Руський князь, правнук Боревлена, який
також водив русів на греків [54, д. 18Б]. Жив
у роки автора Велесової Книги, оскільки
Ілар Хоругин зазначав на д. 18Б: “А сьогодні
маємо іншого князя – Боревленя, правнука по
діду своєму”. В. Паїк пише, що Боревлен був
князем Криму й Тьмуторокані, він скинув
зверхність хазар і напав із великою силою на
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Бореади. Зображення на спартанській
чаші VІ ст. до н. е., що відтворює бій синів
Борея – бореадів із гарпіями

Царгород. Скориставшись його відсутністю,
владу в кримському Новгороді захопив
підкуплений греками Рюрик. Повернувшись
до Криму, Боревлен загинув під час облоги
Новгорода. Це трапилося між 855–862 pp.,
Кримом і Тьмутороканню заволодів Рюрик.
Див. Новгород, Рюрик.

БОРЕЙ. Бог північного вітру, той, хто “всіх
поборює”. Син титанідів Астрея (зоряного
неба) й Еос (ранкової зірки), брат Нота і
Зефіра, батько Бореадів. Таке походження
вказує на його зв’язок із планетами та
стихійними силами природи. А те, що він
міг перетворюватися на жеребця, і породив із
кобилами Еріхтея дванадцять лошат, вказує
на його місце народження – край, де було
приручено коня і створено річний календар
(Скитія-Україна). В міті, де він викрадає
доньку Еріхтея Орифію, Борей виступає в
образі річки Дніпро, що полонила острів
Хортицю. Є прародителем племені борусів,
яке мешкало на українській землі; складник
його імені також зафіксований у грецькій
назві країни Богів – Гіпербореї. Батько Зета
і Калаїда – учасників мітичного походу
аргонавтів, засновник роду борів. Очевидно,
він також Бриарей. Місцем проживання
Борея, певно, був Поділ у Києві, де й нині
є вулиця Боричів тік, а Андріївський узвіз
раніше називався Боричевим. Див. Бори,
Бриарей, Гіперборея.

БОРЕЯ, Борія, Борусь, Гіперборея. Одна з
назв давньоукраїнської землі. У Велесовій
Книзі – “Велика Борія”, “Велика і Мала
Борусь” [54, д. 6А і 6В]. Див. Гіперборея.
БОРИ, прабори, боруси, борани. Мешканці
Бореї. Те саме, що й руси: “І була держава
та Руська од русів і борусичів – то бо
Борія Велика” [54, д. 6А]. Якщо треба було
підкреслити давність русів, Ілар Хоругин
називає їх “борусами”. Безсумнівно, це
також гіпербореї, про яких згадує Геродот
(див. Гіперборея). Прокопій Кесарійський
у “Війнах” писав, що назва слов’ян та антів
споконвіку була одна – обори. Можливо,
борами називалися тому, що займалися
розведенням худоби та мали за тотеми
Тура й Овена. А в основі низки назв тварин
у давнину був архетип бор (бар): баран,
боров – кабан, боровчан – вгодоване теля,
боровчаниха – корова; ведмедя, мабуть,
називали баром, бо мав барліг – бара лігво.
Бори донині живуть у назвах українських міст
Борисполь, Бородянка, Борова, Борислав,
Буринь; іменах – Борис, Борислав, прізвищах
– Борей, Боровець, Борейко, Борець, Бориско
тощо. Див. Борей, Ілар Хоругин, Руси.
БОРИС, Борич. Давньоукраїнське ім’я –
той, хто “поборює”, похідне від імені Бога
Борея. Див. Борей.
БОРИСЛАВ. Давньоукраїнське ім’я – той,
хто “борів славить”. Див. Бори.
БОРИСТЕН, Борисфен. 1. За грецькою
версією, назва Дніпра. Насправді Бористан
– одна з назв країни борів на Дніпрі (див.
Бори). 2. За грецькими мітами, божество
Дніпра, донька якого (ім’я не називається)
вступила в шлюб із Папаєм, стала матір’ю
Таргітая та прародителькою скитів. Див.
Папай, Таргітай.

БОРИСТЕНІТИ. Ті, хто мешкав біля
Бористену. Див. також Непри.
БОРИСТЕНУ КАРТА. Вперше надрукована в Амстердамі 1643 р. Припускається,
що її автором міг бути австрійс ький
дипломат та військовий Еріх Лясота зі
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Ольвійська монета, на якій, як вважається,
зображено божество Бористену

Стеблова, який, виконуючи доручення
німецького імператора Рудольфа ІІ, 1594
року здійснив подорож на Запорозьку Січ.
Однак на тій половині, яка відображає
верхню течію Дніпра, на фігурному картуші
“DE KOZAKUS” вдалося прочитати, що
господарем цієї землі та Молдавії є Іван
Підкова (Duce Podkova), а він, як відомо,
жив до 1578 р. Отже, карту створено за
життя цього українського гетьмана. Утім
деякі позначення та коментарі вказують, що
Лясота (якщо це його робота) користувався
уже готовою картою, додаючи до неї
лише свої коментарі і, звісно, тогочасною
латиною вказав географічні назви. На карті
згадується Батько історії Геродот, вказані
назви, які трапляються у творах великого
історика. Карта показує, де насправді
були Істм, Ільмен-озеро, стан маків, край
Деметри; де жили кумри (кімери), рутени.
На фігурному картуші, який підтримують
два янголи, йдеться про те, що карта
показує Бористенський водний шлях, що
відокремлював Європу від Азії (насправді
кордон між Азією і Європою пролягав
Доном). Наголошується, що цим шляхом
до міста Реґія (Regio) ходили походами
“Черкаси” та “Волинь”, які ставали козаками,
щоб звільняти з полону своїх побратимів із
рабства і щоразу поверталися із походів зі
здобиччю, що вони нащадки осілих скитів
(Scytarum). Див. Істм, Кімерійці, Маки, Рутени.
БОРИЧ. За О. Вельтманом, знаменитий
вельможа часів Аттили, “що володів
великими маєтками в Скитії, і бував послом
у Константинополі”. Див. Вельтман.

Загальний вигляд карти Бористену

“БОРОДА”. Пучок збіжжя, що залишали
після жнив на полі незжатим і обв’язували
червоною стрічкою, або заламували колоски
до землі, біля нього ставили також окраєць
хліба із сіллю. Це була подяка Богу Велесові
за врожай, який він допоміг зібрати. Під час
звивання бороди жниці співали:
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місто Черкаси
Тут йдеться про те, що раніше черкаси були кумбрами
(Cymbrorum) та Гомеровими кімерами (Homero Cymery),
були вони також макбометами (Macbometas), а зараз
є рутенами (Ruthenos). До речі, умбрів на нашій землі
згадував Геродот, є вони (Ombrones) і на карті Птоломея.
Назва Макбомети трапляється вперше, хоча компонент
“мак” нагадує, що козаки колись були “маками”, які
згадуються в “Історіях” Геродота.
Тут про те, що скити (Scytas) здійснювали звідси набіги
на ворогів. Отже, скити – це ті ж самі кімерійці, черкаси,
маки і козаки.
Чорний ліс
місто Кременець
Тут зазначено, що цією територією володіють Московитія
і Тартарія
Цей напис, певно, вказує на Змієві вали (CZYSZMIEN).
Чигирин
А цей напис свідчить буквально про таке: “Дніпрова
течія, яку Птоломео називав Бористеном”
Тут подано характеристику козаків і йдеться про те, що
господарем козацької землі та Молдавії є Підкова (Duce
Podkova).
Інгул
Тут розповідь про дніпровські пороги.
Названо перші чотири пороги.

БОРИСТЕНУ
КАРТА
(ДНІПРА).
Фрагменти

1643 р. Амстердам

Бористену карта 51
Перелічено останні перед Хортицею п’ять порогів
Острів Хортиця, хоча за формою йому більше відповідає
той, що знаходиться значно нижче по карті – біля
Станмаку.
У цьому коментарі йдеться про те, що вказані місця
раніше називали Бористеном, Деметрою, а давнім людям
вони були відомі як Герос; що тут мешкають люди
гордої віри; що нижче Черкас біля порогів вони мають
свої військові стоянки і звідси здійснюють походи на
Перекопських Хамів.
Острів Томаківка.
Тут йдеться про місто Томаківку: “В минулі часи місто,
як свідчать руїни на острові, за допомогою низового
козацтва убезпечувало Бористен”.
Напис усередині фігурного картуша пояснює примітки.
Малюночок із хрестом вказував, що тут стояли християнські фортеці, які жили переважно християнським
руйнуваннями (тобто нападали на “невірних” і здобували
собі на прожиття необхідне у походах). А малюночок із
тризубцем показував, що тут жили татари татарської
віри і жили вони переважно спустошеннями, звичайно,
християнських володінь. (Картуш розташований між
написом: “Поле між Бугом та Бористеном”).
Цей напис стверджує, що тут знаходяться залишки
цитаделі Станмак (Stanmaiki). Вона була оточена
валом і пагорбами (мабуть, курганами). А якщо тут
розташовувався стан маків, то й острів Томаківка був
тут. Трохи вище від нього – Хортиця.
Кіанейські плавучі скелі, про які згадує Геродот (ІV 85).
Напис “ІL MIEN LAСVS” не лише вказує, де насправді
було перше Ільменське озеро, а й підтверджує, що саме
тут, нижче Бугу, жили ільменці (за Влескнигою, – ільми,
ільмерці) та було місто Іл (Іліон).
Тут дізнаємося про ще одну назву річки Південний
Буг: “Бог, або Боґ, латинське Дана – річка, яка тече
багатолюдними місцями з Поділля (Podolier). Назва річки,
за Геродотом, – Гіппанім, краю – Аксиарум (Аxіаrum)”.
Із напису нижче міста Очаков (Оszakov) вдалося розібрати
лише кілька слів, з яких можна зробити висновок: тут
був один із перших форпостів Скитії (Skutas), що стояв
на захисті її кордонів.
Праворуч від Дніпра написано, що низове лівобережжя
контролювали татари. Аж у двох місцях зазначено: “ІСТМ
між Перекопом і Бористеном”. Ця інформація спростовує
вигадки, що ІСТМ був на півдні Балкан.
Напис по вертикалі: “Імперія Хамів Перекопської землі”.

52 Боротьба
Сидить ворон на копі,
Дивується бороді:
“Ой диво мені, вашій бороді”.
“Ой ворончику наш,
Обжиночки в нас.”
“Ой чия ж то борода,
Сріблом золотом вита?”
“То Влесова борода
Сріблом, золотом вита
І обжата і обвита”.
(Записано на Вінниччині.)

БОРОТЬБА. Давній вид чоловічого
змагання у спритності та силі. В скитівукрів переможцем вважався той, хто
першим зробить захват і відірве суперника
від землі. Відомий з давніх мітів про
Геракла, де герой таким чином перемагає
Антея. Див. Антей, Геракл.

московський полк, під прапором якого
була сотня вояків, і гнали московитів аж
до самої Білої, рубаючи, б’ючи, хапаючи і
в’яжучи. Боруля взяв велику здобич і прибув
до Вітебська з полоненими”.
БОРУСЛАВ. Князь, за Велесовою Книгою:
“А по тій добі (можливо, після Кия. – С. П.)
було сімдесят князів наших, як Мезислав та
Боруслав, Комонебранич і Горислав. Вибрані
вони на Вічі й одлучені на Вічі, коли люди не
хотіли їх” [54, д. 25]. Див. Кий.
БОРУСЬ. Край русів, за Влескнигою,
Волинь [54, д. 4А, 6А, 7Є]. Див. Бори.
БОРУСЬ Велика і Мала. Борея. Згадувані
Велесовою Книгою країни борів-русів [54,
д. 6В].
БОРЩ. Давня українська страва. Зважаючи
на однакову основу “бОРЩ, гОРЩик”, назва
пов’язана з вогнем (ор-ур) і горінням: борщ
варять на вогні, горщик випалюють на вогні.
БОССЕРТ Теодор. Професор Стамбульського університету, директор Археологічного інституту. У 1946 р. в південносхідній Туреччині неподалік міста Кадірлі
на хребті Каратеп (Чорна гора) знайшов
так звані написи на статуї “Боги на двох
биках”, які датують поч. І тис. до н. е.
Написи зроблені давньоукраїнською мовою
фінікійською абеткою. Див. Каратепські
написи.

Боротьба. Геракл відриває від землі Антея

БОРОШНО, мука, у Велесовій Книзі –
“брашно”. Певно, також крупа, оскільки
Ілар Хоругин писав: “Ані до банкету
нам, ані до їства борошняного, жиром
змащеного” [54, д. 8]. Див. Ілар Хоругин.
БОРУЛЯ. За О. Гваньїні, низовий козак.
1569 року 17 січня він із десятком свого
товариства невідомо звідки “вдарив на

БОСТАР, Бастар. Син Сківа, батько Венда
[54, д. 17А]. Див. Венд, Сків.
БОСФОР КАЛХЕДОНСЬКИЙ. Згадується в “Історіях” Геродота. Протока,
що з’єднує Чорне й Азовське моря. Вона
ж: Колхідська, Кімерійська, Меотійська,
Керченська. Вважається, що Босфором,
названа тому, БО за неї постійно СВАРилися/
СПОРили, кому має належати. Однак Есхіл
писав (“Прометей закутий”), що названа
вона на честь Іо. Тому назва Босфор може
бути пов’язане з іменем Бога-творця Сварга.
Див. Есхіл, Іо, Сварг.

БОСФОР ФРАКІЙСЬКИЙ. Протока, що
з’єднує Чорне і Мармурове моря.

БОСФОРСЬКЕ ЦАРСТВО. Розташовувалося на території Керченського і Таманського півостровів, інколи аж до річки
Галія (Ріоні). Займало Беотію, Пафлагонію,
Віфінію, Каппадокію, Кілікію [102, т. 2.
с. 62]. Див. Каппадокія, Кілікія, Митридат.
БОТСУРЯ. Князь русів, згадується у
Велесовій Книзі.
БОЯН. 1. У “Слові про Ігорів похід” –
віщий, онук Велеса, поет і співець,
“соловій старих часів”, що “розтікався
мислю по дереву”. Очевидно, писав на
дерев’яних дощечках, як була написана
і Велесова Книга. Не виключено, що під
цим іменем приховується автор Велесової
Книги Ілар Хоругин. 2. За Велесовою
Книгою – також воїн. 3. Розбійник із села
Козачківці Вінницької області, ХІХ ст. 4.
Місто в Італії.
БРАТ. Хлопець/чоловік по відношенню
до іншої дитини (дітей), яка походить від
одних батьків. Слово походить від “брати”.
Той, хто БЕРЕ, приводить у родину невістку
і придане. На відміну від сестри, через яку
родина втрачала, він здобував. Він також
ратай – воїн. Див. Сестра.
БРАВЕЛЕН, або Бравлин. Див. Боревлен.
БРАМА БОГІВ. Прохід між скелями зі
сходу на захід в Сокільському хребту,
Прикарпаття.
БРАХМАНИ, брамани, врахмани. Члени
вищої жрецької касти в індуїзмі. Слово
похідне від “варів”, в основі якого лежить
ім’я засновника українсько-руського роду
батька Ора. Див. Варії, Ора.
БРИАРЕЙ. Один із „трьох великих і
могутніх синів” Геї. Можливо, засновник
роду борів оріїв. Див. Борей, Бори, Гея, Орії.
БРУНО ДЖОРДАНО (1548–17.02.
1600). Італійський філософ і поет. Релігію
вважав за спрощену для потреб людей
версію філософії, а релігійні практики –
забобоном, породженим з неуцтва.
Бог і Всесвіт, на його думку, – це одне
ціле. 1592 р. ув’язнений інквізицією, в
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результаті семирічного процесу визнаний
єретиком і спалений у Римі.
БУБАСТІС. Єгипетська Богиня, яку,
як зауважував Геродот, елліни називали
Артемідою. Очевидно, походить від слова
“баба”. Див. Артеміда.
БУБИНСЬКЕ ВИНО. Згадується у творі
Гесіода “Діла і дні”. Найвірогідніше,
йдеться про вишняк, оскільки ягода вишні
має ще назву “буба”.
БУБНИЩЕ, Бабнище. Фортеця біля
села з однойменною назвою Бубнище
Болехівського р-ну Івано-Франківської обл.
Зведення її належить щонайменше до VІІ
ст. до н. е. Найчастіше її називають Скелями
Довбуша. Хоча знаменитий опришок має
стосунок до цієї фортеці хіба тим, що міг
використовувати її під свій тимчасовий
табір. Будувати її, видовбовувати в
скелях чималі печери та прикрашати їх
різноманітними символами в повстанця,
який був під постійним переслідуванням
влади, не було ані змоги, ані часу. Все у
фортеці й навколо неї свідчить про те, що
до її облаштування доклали рук ті, хто
поклонявся Сонцю, що сходить, а отже, це
було за десятки віків до Олекси Довбуша.
Уже при підході до укріплення височенна
скеля, яку називають “Одинець”, вражає
подібністю до вітрила човна, що рветься
в північно-східному напрямку, звідки у
літню пору піднімається на небо сонце.
Це, очевидно, східна сторожова вежа.
Майже посередині між нею і самою
фортецею розміщений овальний камінь
завширшки приблизно до 4 м, який
чомусь не має назви. Не виключено, що
він і символізував саме Сонце, біля якого
проводили головну частину релігійних
обрядів сонцепоклонники. Далі –
могутні глиби фортеці. Над головною
(першою) частиною – височить щось на
зразок птаха. Його голова також повернута
назустріч сонцю – на схід. Можливо,
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це та сама Мати-Птиця Слава в дозорі,
що згадується у Велесовій Книзі. Або ж
сокіл, що міг бути символом тамтешніх
мешканців і від якого походить назва
річки, що протікає в підніжжі вершини,

де розташована фортеця, – Сукіль. Із
трьох сторін моноліти прикривають собою
майдан (з північної сторони його захищав
вал). Із західної – в монолітах видовбано
три печери, причому одна (середня)

Бубнище. Головна частина фортеці

Камінь Сонця

Мати-Птиця

“Одинець” – чатова скеля

Кам’яна чаша для Живої води

Гора Баби

нагадує сцену (в туристичних путівниках
вона чомусь називається конюшнею). Усі
вони дивляться на майдан. Тож доречно
буде згадати один фрагмент із Велесової
Книги: “Потім була велика війна за
посіви – лютувала вона по обох берегах
Дунаю на горе русичам, і відійшли ми
до схилів Карпатських. І там сказали:
утворимо коло. І були захищені ним.
Там ворогам опір чинили, розбили їх і
відкинули від себе. Звернулися до всіх
родів, Віче скликали єдине, утворивши
Землю нашу. І так стояла та Земля
п’ятсот літ” [54, д. 17А]. Ця цитата
ніби списана з бубнинського кола (міста),
що, здається, спеціально створене для
проведення Віча. На порозі першої печери
у кріслі, мабуть, сидів господар міста, на
сцені (друга печера) розташовувалася
рада старійшин, третя печера, можливо,
належала духівникам. А так як на Вічі
“судити всякі відносини належало чесно
– всяк міг сказати слово, і те було благом”
[54, д. 3Б], для охочих висловитися,
між першою печерою та сценою і нині
лежить плаский камінь, що, мабуть,
використовували як трибуну. Є ще одна
гора в кількох десятках метрів на південь
від основного масиву. Її завершує велике
кам’яне зображення голови людини.
Сучасні путівники називають цю гору
Голова Довбуша, хоча вона більше нагадує
жінку, що прилягла на схил вершини
обличчям на захід, куди пішло спати
Сонце, і собі задрімала. Тому справедливо
було б назвати її горою Баби. Можливо,
навіть село Бубнище походить від Баби –
Бабнище, бо сумнівно, що малопримітний
камінь-бубон на фортеці міг дати назву
селу, яке поклонялося давнім Богам, в т.
ч. Праматері Ладі.
БУГА. Божество, в тунгусько-маньчжурській мітології – верховне; в евенків
Буга ділиться на три світи – верхній над
небом (входом до нього служить отвір у

Буго-Дністровська культура 55

вигляді Полярної зірки), середній – Земля,
і нижній – підземний світ, куди ведуть
розщелини та водопади. Очевидно, похідне від давньоукраїнського Бог/Буг.
БУГО-ДНІСТРОВСЬКА КУЛЬТУРА.
Належить до так званого неоліту (VІІ–
ІV тис. р. до н. е.), була поширена на
території вздовж середніх течій Південного
Бугу та Дністра. Всього відомо понад
60 стоянок. Головні з них розміщені на
території Кіровоградської та Вінницької
областей, а також у Молдові. Найбільший
внесок у її вивчення зробив видатний
український археолог В. М. Даниленко,
який у 1949–1961 рр. дослідив багато
поселень із залишками неоліту в Прибужжі
(Мельнична Круча/Сабатинівка/ Миколина Брояка /Чорний Ташлик/, Саврань,
Бузький Гард, Завалля, Жакчик, Базьків
Острів і Митьків Острів біля села Скибинці,
Сокільці, Самчинці, Печера, Глинське,
Зяньківці, Шимановське, ГайворонПоліжок, Чернятка тощо). За результатами
проведених робіт, неолітичні пам’ятки
Південного Бугу Даниленко виокремив
у “південнобузьку” культуру, згодом
(після робіт В. І. Маркевича на Дністрі)
перейменовану в “Буго-Дністровську”.
Результати польових досліджень і своє
бачення перебігу етнокультурних, со
ціальних та економічних процесів у
неоліті Південного Бугу на широкому тлі
східно- та південноєвропейського неоліту
Даниленко виклав в узагальнюваній монографії “Неоліт України”. Спираючись
на особливості переважно керамічних
матеріалів пам’яток Побужжя, Даниленко
виокремив у неолітичний період розвитку
Б.-Д. культури сім послідовних культурнохронологічних фаз, що утворюють три
періоди (за формами посуду та деталями
його орнаментації культура поділяється на
три територіальні та хронологічні групи).
За даними радіовуглецевого аналізу
знахідок, Б.-Д. культура датується 6500–
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4750 р. до н. е. Поселення Б.-Д. культури були невеликі, житла – наземні, з
кам’яними вогнищами та ямами для відходів. Господарські заняття: полювання,
рибальство, тваринництво (свині, бики)
і землеробство (археологи знаходили
відбитки зерен пшениці на кераміці). Б.-Д.
імпорти (запозичення) відомі на поселеннях
інших культур, зокрема культури Кріш
(румунською), або Кереш (угорською),
культури лінійно-стрічкової кераміки,
Сурської та Дніпро-Донецької.
БУГ ПІВДЕННИЙ, Бог. Річка в Україні, що
тече із заходу на схід і єднається з Дніпром,
впадаючи у Чорне море, до ХХ ст. – Бог.
Давні назви – Паней; Гіппаній/Ніппаній
(Ніперський пан); Дана; у готського історика
Йордана трапляється назва Вагосола –
певно, видозмінене Богос Ола, в Омеляна
Партицького – Подільський Бог. Див. Ола.
БУДА, халабуда. 1. Пересувне житло
пастухів давньої України у вигляді зшитих
шкір, чи тканини, що натягнуті над возом.
2. Модель, що її використовували в обряді
одруження давні мешканці України для
перенесення родинного вогню від батьків
молодої до молодого [105, с. 102]. 3. Основа
багатьох назв населених пунктів в Україні
та Європі.
БУДДА (563–483 до н. е.). Буквально: той,
що “пробудився”, мудрець із роду шаків
або саків. Найвірогідніше, з будинів-палів,
або скитів-саків. Засновник буддизму, при
народжені нібито отримав ім’я Готамма. Див.

Будини, Пуру, Саки.

БУДДИЗМ. За Ніцше: релігія, в якій
прагнуть досконалості.
БУДИМИР. Давньоукраїнське ім’я – той,
хто “будить, засвічує ранкові вогні”, або
названий на честь племені мирних будинів.
БУДИНИ (у К. Птоломея – bodoni). За
Геродотом: “Це великий і численний народ.
Вони мають світло-сині очі і світле волосся.
У їх країні є дерев’яне місто, що називається
Гелон. Воно оточене дерев’яним муром,
високим і цілком із дерева, та довгим – із
кожного боку на тридцять стадій. Будинки
і святилища в них також із дерева” [30, ІV
108]. Мешкали в басейні рік Південний БугРось. Центром їх розселення були нинішні
Черкаська та південь Київської областей.
В “Сказаниях о населенных местностях
Киевской губернии” Л. Похилевича (1864
р.) налічується більше шістдесяти населених
пунктів з основою “Буда”. А загалом по
Україні їх до сотні. Область, де вони мешкали
називалася також Будея – саме під такою
назвою Гомер згадує “добре заселене місто”
(насправді місце) [34, ХVІ 570]. О. Вельтман
вважав, що “будини” – це бужани [20, с. 53].
Не виключено також, що це ті самі авхати.
Див. Авхати, Голунь.

БУДІЇ. Плем’я, згадуване Геродотом.
Найвірогідніше, ті самі будини. Див. Будини
БУЗИНА, бузник. Кущ, за однією із версій,
на ньому повісився Юда; вважається
прихистком (житлом) чорта.
БУЗІГ, Бус. У давній мітології – герой,

Модель буди. ІV тис. до н. е.

якому приписують приручення биків.
БУЗУВІР. Нехрист, язичник, буквально
той, хто поділяє віру Буса. Див. Бус.
БУЗЬКО. Божий птах, лелека.
БУЙ-ТУР. Епітет деяких руських князів,
що буквально означає воїн-тур, той, що йде
попереду. Див. Тур.
БУКВА. Писемний знак. Слово походить,
найвірогідніше, від бука – дерева, на
дощечках якого за допомогою стиля робили
написи (див. Влесовиця) та елементу
сутності людини розумної й освіченої Ва.
Див. Ва.
БУКРАНІЙ (украній). Один із символів
кімерійців, які мали за свій тотем бика
(вола) у вигляді голови цієї
тварини з трьома рогами,
прикрашений стрічкою,
що звисає з рогів. Нагадує
герб сучасної України.
Можливо, назва походить
від слів “бик” та “Крона”,
або “Бог” та “Акрай” і її
Букраній
треба було б писати як

Пам’ятник Бусу. Стояв на
невеликому кургані неподалік
м. П’ятигорськ (Північний
Кавказ). У 1849 р. за наказом
головнокомандуючого військ
на Кавказі і намісника
Кавказу М. С. Воронцова (він
же губернатор Новоросії)
член Одеського товариства
історії А. Фіркович перевіз
його до П’ятигорська [5, с.
89, 159]. Нині знаходиться в
Московському історичному
музеї
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“буккраній”. Див. Акрай, Зевс, Кімерійці,
Крона, Ріг, Тур.

БУЛ (булька). Куля (булька, цибуля,
бараболя, бульба, булига, булава).
БУЛАВА. Один із символів влади в
Україні у вигляді древка із залізною,
прикрашеною орнаментом, кулею на
кінці. Походить від слова “бул” – куля.
Спочатку використовувалася як зброя.
Відомі зображення Геракла із дерев’яною
булавою. Див. Геракл.
БУРІХ. Воєначальник готів, згадується у
Велесовій Книзі. Див. Готи.
БУС. 1. Один із руських князів-волхвів ІV
ст. н. е., якого з багатьма іншими стратив
Германаріх [54, д. 32] і ім’я якого, за
словами О. Партицького, увійшло навіть
в німецьку мітолоґію і зайняло серед
германських божеств дуже почесне місце.
Певно, був перевезений і похований на
Північному Кавказі, де у ХVІІІ ст. знайдено
його пам’ятник із рогом в руці, в панцирі,
із зображенням лука при поясі, священних
знаків, тотемів та написом, в якому він
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Бушівський рельєф

називається Умом і Побудом (Будителем)
Русі Божої. 2. Священик, батько Єзекіїля.
Див. Германаріх, Єзекіїль, Ріг, Тотем.

БУСЕФАЛ, Буцефал, Букефал. Легендарний кінь Олександра Македонського. Див.
Олександр ІІІ, Олександрополь.

БУСИ. Плем’я, що його згадує Геродот,
певно, ті самі лелеги. Див. Лелеги.
БУСОВГРАД. Одна з давніх назв якоїсь
частини Києва, можливо, названа на
честь страченого готами волхва Буса.
Не виключено також, що це помилкове
прочитане Русовград, яким був Київ, або й
Вишгород.
БУСУРМАН. Нехрист, язичник, а також
татарин. Див. Бузувір.
БУНЧУК. Атрибут гетьманської влади у
вигляді палиці (довжина держака 2,5 м) з
навершям із пасмів білого, рудого та чорного
кінського волосся, а також двох китиць на
плетених биндах.
БУРДИГАЛА. Колишня назва міста Бордо
(Франція), має українське походження –
землянка (бурдей) галів. Див. Руги.
БУРИБАСТА (Берібаста). Цар гето-дакської
держави І ст. до н. е. (див. Гети), під проводом

якого було пограбовано та зруйнувано
дощенту північно-причорноморські міста
Скитії – Тіру та Ольвію.
БУША, на карті К. Птоломея, певно,
Urbantauariй – Урва Тура. Село Ямпільського р-ну на Вінниччині, відоме найперше
пам’яткою приблизно ІІІ–ІV тис. до н.
е. рельєфом, на якому зображена сцена
із жінкою, оленем (туром) та півнем на
дереві (див. Бушівський рельєф). Тут також
зберігається козацьке кладовище ХVІІ ст.
Цікавий природними витворами з пісковику і
Гайдамацький Яр на околиці Буші. Див. Урва.
БУШІВСЬКИЙ РЕЛЬЄФ. Пам’ятка історії
та мистецтва, яку помилково відносять
до VІ–VІІІ ст. до н. е. Насправді, він був
виготовлений щонайменше в ІІІ тис. до н. е.
Зображена на ньому жінка та олень могли
стати прообразом Артеміди. Див. Артеміда.
БУЯН. 1. Поетична й казкова назва острова
Хортиці, де жили, творили (а також буянили)
воїни-бояни, співаки-бояни; 2. Давнє
українське ім’я, трапляється зокрема в
ревізії села Таужне нині Гайворонського р-ну
Кіровоградської обл. за 1795 р.
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В
В, в. Третя літера абетки, Веди. Символ
води, весни, відродження, Богородиці
та війни; в українській мові в окремих
випадках може бути підмінена літерою “У”
(Україна-Вкраїна, Влас-Улас); у російській
говірці в деяких випадках підмінена
літерою “Л” (довгий – долгій, стовп –
столб); греки-візантійці підмінювали на
“Б” (Василевс – Басилевс, Ольвія – Ольбія).
ВА (во). Давньоукраїнський елемент, що
складає сутність розуму, освіченості та
вільнолюбства, про що свідчать зокрема
слова: моВА, голоВА, букВА, слоВО, слаВА,
ВОля.
ВААЛ, Баал, Віл, Тур. Для давніх племен,
що обожнювали такого помічника, як віл,
буквально: “Бог, владика, добрий, великий”.
Його ім’я присвячувалося джерелам, лісам,
горам, людям. Також вважався Богом
сонячного світла і навіть Творцем світу,
запліднювачем. Його зображували у вигляді
могутнього бика або воїна в рогатому шлемі.
За біблійною версією – демон. Згадується в
Книзі Царів (1 Цар. 18). Див. Зевс, Тур.
ВАВИЛОН. “Брама Бога” (Баб Ілу).
1. Місто на півдні Месопотамії, столиця
Вавилонії. 2. За твердженнями християнських теологів, так у своїх посланнях
ап. Петро називає Рим. Хоча це лише засіб
притягнути постать Петра до творення
історії Риму й надати місту особливу роль
в історії християнства. Див. Іл, Петро.
ВАВИЛОНСЬКИЙ ПОЛОН. У Велесовій
Книзі згадується факт перебування русів у
вавилонському полоні: “Наші Отці одні
хомути носили і ніяк не звалися інакше

як язичники, коли вавилонське рабство
терпіли. Князем у персів був Набсур-цар,
який повелівав ними” [54, д. 6Г]. Євреї
видали його за єгипетський полон і замість
русів підставили своє ім’я (Біблія, Пс.
105:17–38). Див. Набсур-цар.
ВАДИМ. Ім’я – той, що “вади має”.
ВАЗОПИС. Художній розпис фарбами
на керамічному посуді. Започаткований у
ІV тис. до н. е. в так званій Трипільській
культурі на правобережній Україні, най
більшого розквіту досяг у І тис. до н. е. в
Ольвії, Криму, Тірсенії (Етрурії), Передній
Азії та Греції.
ВАКХ. Ім’я грецького Бога вина Діоніса, не
виключено, що його прототипом був поет
Бак. Див. Бак.
ВАЛ, Валина, Валіна. Давньоукраїнське
ім’я, що означає силу і захист.
ВАЛ, мур. Оборонна споруда, що її широко
використовували в давнину. Див. Змієві вали,
Херсонеський мур.

ВАЛА. Той, що охоплює, приховує.
У ведійській мітології – ім’я демона, що
приховує в своїй печері викрадених у Пана
корів, а також назва самої печери.
ВАЛЕНТИН (а). Ім’я, що має в собі два
споріднених компоненти “вал” і “тин”,
буквально: “подвійний захист”. Можливо
також, “Олена захисник”, оскільки його
основою може бути ім’я Олена. Див. Олен.
ВАЛЕРІЙ (я). Ім’я, певно, походить від
слова “вал” і означає захист.
ВАЛЬКІРІЯ. У скандинавській мітології –
донька славного воїна або конунга (вождя),
яка літає на крилатому коні над полем битви
та підбирає загиблих воїнів. Скандинавський
аналог влескнижної Матері Слави Небесної,
що також після бою виносила загиблих
воїнів на небо. Див. Мати-Слава.
ВАНДАЛ. 1. За твердженням О. Гваньїні,
попередня назва річки Вісла. 2. Руйнівник.
ВАНИ (ани-анти-івани). Те саме, що й
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венеди, гуни, руси. Шведський історик XVIII
ст. Олаф Далін писав, що “Вани – прабатьки
гунів... Ванланд – це єдине з Гунагардом”.
Його співвітчизник Олаф Верелій теж
пов’язував ванів-гунів із венедами: “Під
назвою гунів наші предки (шведи) розуміли
слов’ян, ...яких пізніше називали віндами,
або венедами”.
ВАР. Тюркська назва Дніпра, звідки
висновується, що це слово може мати
значення “вода”, що кипить, бурлить на
порогах. Див. також Варух.
ВАРА. В іранській мітології – притулок,
обитель праведників. Не виключено, що
пов’язаний з річкою Вар (Дніпро), де була
була країна Богів Гіперборея. Див. Гіперборея.
ВАРАВВА, Варрава. За Євангеліями,
розбійник, що теж був приречений на страту
разом із Христом. Те саме, що варивода –
бунтар. Не виключено, що так називали саме
Христа. В Києві ще до 1845 р. був курган
Варрави. Див. Христос Ісус.
ВАРАНГА. Кхмерське – біла людина. Див.
Варії.

ВАРАНГІЯ. Так, за деякими джерелами, в
давнину називали Норвегію [125, с. 9].
ВАРВАР. Вживають переважно в значенні “дикун, руйнівник”. Геродот називав
ним персів, одночасно писав, що атеняни
говорили варварською мовою. Греки
“варварами” називали скитів, а також усіх,
хто не належав до їхньої народності, надаючи
цьому слову відтінку зневаги. Римляни
(учні греків) вживали слово “варвар” у
тому самому значенні, називаючи всіх неримлян і не-греків “barbari”, а наприкінці
імперії, через війни з германцями, цей термін
переважно використовували щодо германців,
хоча ті самі не цуралися так себе називати.
Одночасно подвійність компонентів вказує
на святенність слова. Див. Варії, Варуна, Таври.
ВАРВАРА, Варочка, Варуня, Варушка,
Варя. Давньоукраїнське ім’я, що має в

собі аж два священних компоненти “вар”
(Сварг – Бог-творець), або “ар” (Отець
Орій), а отже, має значення “божественна,
свята”. Див. Варії.
ВАРІЇ, орії-арії. Саме так, як зазначав
німецький історик і видавець Гельмольдової “Хроніки слов’ян” Генріх Бангерт
(ХVІІ ст.), називалося одне зі слов’янських
племен венедів. Можливо, ті, хто бурлять,
бунтують – вариводи. Див. Орії.
ВАРТОЛОМІЙ. Ім’я – захисник, воїн.
Двоскладове ім’я з основами Орта та Лема.
Див. Ламех, Орт.

ВАРУНА. Ведичний всевидячий і караючий Бог-суддя, охоронець справедливості, Бог неба і водних стихій. Не
виключено, що його прообразом був Перун.
Див. Перун.

ВАРУХ. За свідченням Костянтина Багрянородного, так хазари називали річку
Дніпро, буквальне значення: Божа ріка.
ВАРЯГИ. За Велесовою Книгою, воряги.
На думку промосковських учених, були
норманами-вікінгами. Однак, як зазначає
В. Паїк, у ґрунтовному збірнику всіх
норманських літописів та історичних
переказів “Monumenta Historica Norwegiae” є перелік усіх тодішніх норманських
племен і родів, але ні русів, ні варягів там
не згадано. Немає навіть згадки про походи вікінгів на слов’янські землі. Отже,
прихід варягів зі Скандинавії є вигадкою
норманістів XIX ст., яку скомбінував
професор Ґ. Байєр. В. Паїк зауважує,
що варяги насправді прийшли з Ваґрії
– Руґії та Укранії (Балтійське помор’я).
Говорили вони староукраїнською мовою
чи слов’янською, бо були споріднені з
племенами, що жили в Україні-Русі. Див.
Байєр, Паїк.

ВАСИЙ, Василь. За розповідями Пріска
Панійського, які переказав О. Вельтман,
походив із роду скитських царів, разом із

Красом очолював військо, що увійшло в
Мідію, згодом приїжджав до Риму послом.
Римська історія видає його за римляна
Кассія. Див. Вельтман Олександр, Крас, Пріск
Панійський.

ВАСИЛЕВС, грец. басилевс. Стародавній
титул володаря на праукраїнських землях,
буквально означає “ваша величність”,
“ваш лев”. Аналогічно тому, як в Україні
величали польських панів: “Васьпан”.
ВАСИЛИСК. Мітичне божество, зображуване з головою півня, зі зміями
замість ніг і тулубом людини. Образ
або Бога-Творця Сварга, або василевса
Скита – сина Орія і змієподібної жінки.
Дехто наділяв його надприродною силою
убивати все живе отрутою, поглядом
і диханням. Для нього ж, вважалося,
смертельним був спів провісника Сонця –
півника, хоча він сам був з головою півня.
За О. Знойком, “Василиск – це дракон-цар
з короною на голові, в нього голова півня,

Василиск
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що символізує Сонце й вогонь” [51, с. 72].
Див. Білі коні, Півень, Сварг, Скит.

ВАСИЛЬ. 1. Давньоукраїнське ім’я,
що означає “шанований”, “сановний”,
“сильний”, “цар”, “перший”. Пестливе:
Василько, Василечко, Васюня, Вася. Як
Васішта згадується у Рігведі, як Веселіїл –
у Біблії, як Василевс позначав титул царя.
Його іменем називався місяць січень. 2.
Новорічний коровай із здобного тіста,
прикрашений магічними знаками – свастею,
Х-подібним хрестом, колосками, птахами,
“вужиками”, рогами Овена і “шишкою” в
центрі у вигляді ріг оленя.
ВАСИЛЯ.Свято Сонце-царя Василя (Василь
Чільчик – очільник), яке відзначали в день,
коли сонце долало Маланку-ніч і починало
збільшувати світловий день, за ст. стилем
це припадало на 1 січня (нині 14 січня).
Деякі дослідники, як от мітолог І. Терех
(1900–1942), ототожнюють культ Василя з
культом Велеса. Див. Маланки.
ВАССА. Давнє українське жіноче ім’я.
Знайдене автором у списках села Крутеньке
(Кіровоградщина) за 1834 р.
ВАСУ, Вищі. У ведійській мітології вісім
найвищих божеств (царів): Сварг, Дажбо,
Перунь, Білобог, Чорнобог, Хорс, Велес,
Стриб. За іншим варіантом: Дий, Лада,
Дажбо, Перунь, Хорс, Велес, Стриб, Яма.
ВАТИКАН. Святійший Престіл, також
Держава-Місто – резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу
(Престолу Святого Петра) – центрального
органу Католицької Церкви. За однією з
версій назву отримала від імені пагорба Mons
Vaticanus, з лат. vaticinia – місце віщувань.
Проте, найвірогідніше, у ній дві складові
БАТ та КОН – місце, де збиралися святі отці
“батьків контина”. Див. Кон, Контина, Петро.
ВЕД, Ведій. Давнє українське ім’я, що
означає “знаючий”, той, хто “веде”. Відшукане автором серед ревізійних списків
рідного села Крутеньке 1795 року.
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ВЕДИ, Віди. Знання, відання. давні мудрі
книги. Те, що веде; відає, куди вести. За
Іларом Хоругином, Веди були в Україні-Русі,
але: “То бо жерці Веди ґабзувати стали... А
їх украли у нас” [54, д. 6Д]. Тобто очевидно,
спочатку Веди були скомпрометовані, а
потім привласненні іншими. Англійські
дослідники Креґем Кларк і Стюарт Піґґот
писали: “У Ведах немає згадки про банани,
оливки, пальми, пустелі, мавп, верблюдів,
жирафів, а є згадки про ос, лососів, рисей,
оленів, ведмедів, вовків, бджіл. Тобто, про
весь той світ, що належить просторові на
захід від Уралу і на північ від Чорного моря”.
Веди позначали знаком . Див. Ілар Хоругин.
ВЕДИСЛАВ. Давньоукраїнське ім’я – той,
хто “веди славить”.
ВЕДИМИР. Давньоукраїнське ім’я – той,
хто “веде мир” (до миру).
ВЕДМІДЬ, ведмедь, медвідь. Буквально:
той, хто знає, де знаходиться мед. Вважався
священним звіром, його іменем названо два
небесних сузір’я – Велика Ведмедиця і Мала
Ведмедиця.
ВЕЛЕС, Волес, Волос, Влес, Вилас, Влас;
у Новому завіті – Вельзевул (Велес-віл). 1.
Бог родючості та достатку, Бог хліборобської
вдачі та величі. Ілар Хоругин присвятив йому
книгу (див. Велесова Книга), за нею Велес –
“пристанище сили нашої” [54, д. 16А], він
опікується господарством – пасовищами,
врожаями та худобою, навчив пращурів
землю “раяти” [54, д. 20 фр.], піднімає
воєводу Суражієвого (тобто Сонце – 54, д.
3А), а вночі світить [54, д. 8/2] і приносить
дітей [54, д. 16А]. Отже, він також опікун
закоханих. По суті, це чоловічий аналог
Матері-Берегині. Панує над місяцями
Житниць, Віниць, Зраниць та Овсєниць
– з 24.07 по 22.11 за сучасним стилем. На
його честь названі сузір’я ВолосожариТур і Волопас. Від імені Велеса-Волеса
пішли: волхви (ті, що Велеса хвалять/
славлять), назва першої господарської та
адміністративної одиниці Руси – волость, і

навіть скандинавська пророчиця Волюспа
та легендарний шотландський герой Волос.
Пам’ять про Велеса закарбована в назвах рік
та сіл, зокрема на Івано-Франківщині є річка
Велесниця, села Нижня Велесниця, Лісна
Велесниця, Волосів. На Тернопільщині –
село Велеснів. У Болгарії є місто Велес, у
Македонії також, у Боснії – гора Велесова.
Відповідь на запитання, яким наші предки
уявляли Бога Велеса, треба шукати в
грецьких джерелах, куди приписано
чимало наших пам’яток та пам’ятників.
Це поєднання образу людини (бо він
господар) і тварини (бо він приборкувач,
“власник” – слово походить від імені
Влес-Влас). Зокрема Велес – це кентавр,
напівлюдина-напівкінь – той, хто охороняв
живий товар і її власників (або напівлюдинанапівбик). На пам’ятнику тисячоліття Росії
(Новгород, 1862 р.) Велес зображений у
шеститипроменевому німбі. Не виключено,
що й слово “філософія” є похідним від
Велеса – “велесовія”. Чітко проявляється
Велес також в українській народній казці
“Івасик-Телесик” в образі хлопчика, що
народився із деревини, що її виколисувала
бабуся. Саме з дерева найчастіше вирізали
зображення Велеса і тримали за святиню.
Іменем “Івасик” (Василь) приховано

Велес, що видається греками за
кентавра Хірона
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царський (божий) титул давнини “василевс”,
а в “Телесику” (Велесику) підмінено першу
літеру і додано пестливе закінчення. Свято
Велеса відзначали двічі – в кінці жнив
(казали: “Прийшов Вилас – дав зерна
прозапас”) і напередодні весни (“Прийшов
Влеса – ховай сани, діставай колеса”). Його
знак – дванадцятипромінник, який різьбили
на ярмі для волів (див. Дванадцять, Кентавр,
Ярмо). 2. Історична особистість [112, т. 1, с.
130], нащадок Татія (див. Татій).
ВЕЛЕСЕВНИКИ (волосевники, волочебники). Так у давнину називали дітей, які
ходили на Великдень із подарунками від
Велеса (випічка), вітали рідних і близьких
зі святом. У відповідь їм також давали
подарунки (солодощі та випічку). Вважалося,
що їхній прихід обіцяв добрий і щедрий
рік. Від слова “волочебники/волосевники”
утворилося російське слово “волшебники”.
Див. Великдень.

ВЕЛЕСОВА БОРОДА, Дідова борода.
В давній Україні-Русі – незжатий пучок
жита, перев’язаний червоною стрічкою, що
свідчив про завершення жнив. Велесового
дня (Власа, пізніше Спаса) біля нього
ставили ще й хлібину, пожертву Велесу,
щоб він і в наступному році сприяв гарному
врожаю хліба. Називали таку бороду також
Дідовою і навіть Спасовою. Див. Борода.

ВЕЛЕСОВА КНИГА, Влескнига, ВК.
Історична та літературна пам’ятка руського
(українського) народу. За словами одного
з перших її дослідників М. Скрипника,
“скрижалі духу одвічної Русі-України”.
Написана не пізніше 882 р. як відповідь
великого патріота, мудрого вчителя та
філософа Ілара Хоругина на тотальне
оббріхування руського (українського) народу,
що він нібито не мав власної історії, власної
віри і що взагалі його Боги “гонзяхут”, тобто
погани. Розповідає про руські (слав’янські)
роди, про розселення їх на величезних прос
торах Європи та Азії, про мандри до Індії,
Сирії, Єгипту, про завоювання та втрати.
Багато місця відведено війнам із греками,
гунами, готами, хазарами, римлянами тощо.
Автор присвячує її Богові Велесу та докладно
виписує релігійну систему давніх українців.
У ній згадується про 20-тисячний вік Русі,
описуються події, починаючи щонайменше
з VІI ст. до н. е. Книга написана одним із
давньоукраїнських діалектів на дерев’яних
дощечках. У 1919 р. в зруйнованому
громадянською війною маєтку поміщика
Донець-Захаржевського (с. Великий Бурлук
на Харківщині) їх знайшов полковник Алі
Ізенбек. За покликанням археолог і художник
Ізенбек здогадався, яку цінність мають
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розкидані серед руїн дощечки. Він зібрав
їх у мішок і, втікаючи з недобитками Білої
армії, виїхав за кордон. Згодом він опинився
у Бельгії. Там з Ізенбеком познайомився
зросійщений українець, доктор хімії,
любитель старовини Юрій Миролюбов.
У 1941 р. Ізенбек помер, зробивши перед
цим Ю. Миролюбова спадкоємцем свого
малярського ательє та дощечок. Проте
ательє було пограбоване і дощечки безслідно
зникли. Не виключено, що це зробили
німецькі шпигуни, які за завданням Абверу
шукали древні книги, щоб отримати доступ
до таємниць минувшини. На щастя, дощечки
Ю. Миролюбов встиг переписати. Книга
має велике значення, вона є прямим доказом
того, що руський (український) народ мав
власну писемність, власну світоглядну
філософію, свою абетку й літературу
задовго до запровадження християнства на
Русі. Мова Влескниги, описані в ній віра,
традиції, звичаї, географічні об’єкти – все
говорить про те, що саме Україна є прямою
спадкоємницею давньої Русі. Ба більше,
якщо раніше наука заявляла, що українців
уперше згадують у писемних джерелах лише
в ХІІ ст., то у Велесовій Книзі вони вже є в ІХ
ст. під іменем “окри” як діди русів [54, д. 7Є].
Оскільки значною мірою те, що відкриває
Книга, не збігається із раніше нав’язаними
московськими теоріями, українська наука
не хоче визнавати її автентичним твором.
Дослідженнями і перекладами Книги
займалися М. Скрипник, Б. Ребіндер, Б.
Яценко, Г. Лозко, С. Піддубний та ін. Див.

(див. Рождество) і днем Яра. Випікають
“бабки” (паски), колачі, “баранчики”,
варять і фарбують курячі яйця. В наш час
Великоднем вважають день воскресіння
Ісуса Христа, який щорічно припадає на
іншу дату. Див. Бабка, Білояр, Калач, Христос,
Яр.

ВЕЛИКА СКИТІЯ. Так, за “Літописом
Руським”, греки називали територію, де
жили дуліби “де нині волиняни”, “уличі
і тиверці по Бугу і по Дніпру”, а ”також
поблизу Дунаю”. Див. Дуліби, Тиверці, Уличі.
ВЕЛИКЕ МОРЕ. Див. Чорне море.
ВЕЛИКИЙ ЛУГ. Придніпровські землі,
на яких скитські роди хоронили своїх Отців
(царів). Див. Царська країна.
ВЕЛИКИЙ РИЖАНІВСЬКИЙ КУРГАН. Найбільший із групи курганів, що
розміщений біля с. Рижанівка Звенигородського р-ну на Черкащині. Під час
археологічних розкопок у 1887 і 1995 рр.
виявлено царське жіноче та чоловіче
поховання приблизно ІV ст. до н. е. Чоловіча
похоронна камера з “будуаром”, очевидно,
була імітацією житлового приміщення
досить великої площі і висотою по центру
не менше 2 м. У ній було збудовано піч та
обставлено бронзовим і срібним посудом. На
шиї померлого – золота лита гривна у вигляді
прута, згорнутого в півоберту, із фігурками
лежачих левів на кінцях – ознака високого
соціального рангу похованого. Небіжчику,
за словами дослідників, було приблизно
30 років, зросту не менше 1,80 м, фізично

Велес, Хоругин Ілар.

ВЕЛИКА ВЕДМЕДИЦЯ. Сузір’я північної небесної півкулі, інша назва Віз.
ВЕЛИКДЕНЬ. День перемоги світла над
темрявою (день довший за ніч) – перше
число Білояра (нині 21 або 22 березня),
проте святкували в середині місяця Білояра,
за нинішнім стилем приблизно 4 – 7квітня.
Присвячували Дажбогові та Хорсу. Могло
також називатися святом Великого засіву

Піч із Рижанівського поховання

Венеди 65
дуже сильний. Біля нього було багато зброї,
залишки жіночого парадного головного
убору на твердій основі, а також покривала,
на яких було нашито 140 золотих аплікацій
із зображенням рослин, тварин, людських
облич. Знахідка жіночого парадного
головного убору в чоловічій могилі без
будь-яких слідів самого жіночого поховання
свідчить про символічне поховання жінки
– дружини або наложниці знатного воїна.
ВЕЛИКОГРАДДЯ. Якесь руське місто,
згадується у Велесовій Книзі. Див. Верен.
ВЕЛІАР, БЛІЯАЛЬ (у Старому Завіті
– Велійяал [5М 13:13], у Новому Завіті –
Белійяар [2Кор 6:15]). Велес-Ор (або БілОл), давньоукраїнське божество, яке євреї
вважають за зло і безбожжя.
ВЕЛЬТМАН Олександр Хомич (20. 07.
1800 – 23. 01. 1870). Російський письмен
ник, археолог, лінгвіст, історик, членкорес пондент Петербурзької академії.
За походженням швед. Автор багатьох
прозових та історичних творів. Дослідив
багато праць давніх істориків і написав
книгу “Аттила. Русь IV и V века. Свод
исторических и народных преданий”. В
книжці міститься чимало маловідомих
фактів з історії Русі ІІ-V ст. н. е. Донині
вона викликає великий інтерес своїми
висновками. Однак шквал критики вороже
налаштованих учених, яким насамперед
не до вподоби те, що автор підтверджує
висновки Ю. Венеліна, що Аттила
насправді був царем Київської Русі та
згадує про Україну того часу, призводить
до замовчування досліджень історика. Див.
Аттила, Україна.

ВЕНГРІЯ. Угорщина, Мад’ярщина.
Країна в центрі Європи. Спочатку була
заселена венедами, а потім уграми. Саме
від поєднання “ВЕН” і “уГРИ” утворилася
назва “Венгрія”. Див. Венеди.
ВЕНД. Син Бостара, онук Сківа [54,
д. 17А]. Див. Бостар, Сків.
ВЕНДЕСЛАВ. Ім’я – той, хто “венедів

славить” або “венед славний”.
ВЕНДЕСЛАВ МОЛОДШИЙ. Відомий
за Велесовою Книгою герой, що підняв
повстання проти готів, зібравши Русь,
повів на них “і трикратно розтрощив
їх” [54, д. 32]. У праці Світонія “Життя
дванадцяти цезарів” згадується гал Гай
Юлій Вендекс, що поклав край правлінню
Нерона. Не виключено, що це та сама
особа.
ВЕНЕДИ, венети, венці, генети. Як
випливає з Велесової Книги, одна з давніх
назв українців – “окра-венці” [54, д. 7Є].
В. Татіщев, посилаючись на німецького
історика і видавця Гельмольдової “Хроніки слов’ян” Генріха Бангерта (ХVІІ
ст.), перелічує цілий ряд племінних назв
венедів: “У різн их місцях венеди або
вандали, різно називались. Наприклад,
поморяни або померани, лебузи, гавелани,
гевелди або гевелли, гепіди, цирципани,
кішини, редареї, толеіси, варії, герули,
верлі, обортіти (обдоріти), полаби, вагри,
рани, лінгони, сораби або серби, ухри та
укри, далменці”. Про численність венедів
можна судити із свідчень ісландського
історика Сноррі Стурлосона (ХІІІ ст.). За
його словами: “Європа інакше зоветься
Енетія”. Влескнига підтверджує, що
“А венеди осіли на землі, де Суне-Сурь
спить вночі на златім ложі” [54, д. 28],
тобто на заході, де Сонце-Зоря відходить
на відпочинок. Дощечка 26 навіть називає
це ложе “одре”, під чим варто розуміти,
мабуть, межу від Адріатичного моря
по річку Одер (раніше Одра). Ці землі
освоїли вихідці з української землі дуже
давно: “Ще Сварго отцям казав про них,
що то також брати наші у тім краї” [54,
д. 28]. Ті венеди, які перейшли жити на
Захід, довго пам’ятали свою батьківщину
і відвідували святі місця своїх предків:
“венеди вертаються до земель наших, в
степи древні, та глядять ще печери їхні,
як во дні виходу од П’ятиріччя і Семиріччя,
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коли од Сонця відділилися нашого” [54,
д. 36А]. Натомість ті, хто тут залишався,
були справжніми героями свого роду. Як,
наприклад, Вендеслав, який “трикратно
розтрощив готів”. Мавро Орбіні писав
про слов’ян-венедів: “В політиці людській
вони мали солідні закони і похвальні звичаї.
Дуже турбувалися, щоб діти шанували
батьків і слухалися. І щоб не було у них
бідних та жебраків. А коли хто стане
немічним чи постаріє, за ним мав наглядати
нащадок, щоб був люб’язно керований і
нагодований. Щоб були прихильні, сердечні
та великодушні до мандрівників”. Польський
історик М. Стрийковський (ХVІ ст.) писав,
що рід венетів походить від троянців і що
вони подалися до Адріатичного моря й
збудували Венецію. Венетом був Олександр
Македонський. Згідно ревізії 1795 р. в с.
Юзефівка, Балтського повіту на Поділлі
жила людина на прізвище Вендичанський.
Див. Окри, Олександр ІІІ, Орбіні, Сварг, Слов’яни,
Троя.

ВЕНЕДСЬКЕ МОРЕ. Див. Балтійське
море.
ВЕНЕЛІН Георгій. Див. Гуца Георгій.
ВЕНЕТИ. Див. Венеди.
ВЕНЕЦІЯ. Місто та муніципалітет на
північному сході Італії, столиця регіону
Венето. О. Гваньїні писав, що його побудував
Аттила [29, с. 51]. Див. Аттила.
ВЕРБА. Дерево Праматері-баби [9, с.
73], символ весняного відродження. В
давнину щорічно сьомого дня місяця Білояра
відбувалося її освячення. У християнстві це
Вербна неділя, яку вшановують кожний рік
іншого числа.
ВЕРГІЛІЙ. Нібито римський поет І ст.
до н. е., автор національного епосу римлян –
поеми “Енеїда”. Зважаючи на те, що його
твір підлаштовує гомеровські “Одіссею”
та “Іліаду” під історію Риму (1–6 книги
відповідають “Одіссеї”, 7–12 – “Іліаді”),
а також на відсутність оригіналу поеми,
найвірогідніше, це вигаданий автор, як і його

твір. Або ж він належить до дещо пізнішої
епохи. Див. Еней, Рим.
ВЕРГУНЬ, Вергунець. Божество благо
датного дощу та датель врожаю [54, д. 30].
ВЕРЕН. Князь Русі із Великограддя, який, за
Велесовою Книгою, правив після Лебеденя
[54, 36Б]. Див. Лебедень.
ВЕРЕСЕНЬ. Назва дев’ятого місяця року,
походить, можливо, від давньоукраїнської
назви планети Вересниці.
ВЕРЕСНИЦЯ. Одна з давньоукраїнських
назв планети Венера
ВЕРТЕБА, Вертреба. Вірних треба – місце
(печера) для пожертвувань тим, хто відійшов
у Навин світ. Найвідоміша знаходиться у
Борщівському р-ні Тернопільської обл.
ВЕРТУМН. Бог зміни року в римлян, також
одна з назв Бога Ума – той, що розумно й
уміло вертить Землю. Інша назва Тіні. Див.
Тіні.

ВЕРХОРІЧЕНСЬКИЙ КУМИР (ІІ тис.
до н. е). Пам’ятник Бога-Творця, на що

Верхоріченський кумир. Перша
половина ІІ тис. до н. е.
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вказують відповідні зображення: окраєць
(дуга) Сонця, яке Бог-Творець підносить
на небо; люди, що вітають його танцями та
співами; сокира при поясі вказує, що він дав
перше бойове і трудове знаряддя; хлопець і
дівчина, які торкаються одне одного руками,
свідчать, що він також Бог шлюбу, а тварини
– те, що він Бог усього живого. Знайдений на
лісовій галявині у верхів’ї річки Кача поблизу
села Верхоріччя Бахчисарайського р-ну
Автономної Республіки Крим. Зберігається
в Центральному музеї Тавриди.
ВЕСЕЛІЇЛ. За біблійною Другою Книгою
Хронік (1:5), син Урії, сина Хурового,
майстер, що зробив для царя Соломона
величезного розміру мідяного жертовника.
Оскільки імена цього майстра, його батька
та діда відповідають іменам праотців, що
володарювали на праукраїнських землях і
доволі часто трапляються у Велесовій Книзі:
Урій – Орій, Хурів – Хорів, очевидно, що
Веселіїл – це насправді Василь. Див. Василь,
Йорданська рівнина, Каратепські написи, Орій,
Соломонів жертовник.

ВЕСІЛЛЯ. Веселе й урочисте обрядове
дійство пов’язане з укладанням шлюбу. Див.
також Сватьба.

ВЕСНА. 1. Пора року. 2. Дівоче ім’я на честь
весняної пори року.
ВЕСТА. З праукраїнської мови – юна
незаміжня дівчина. В давньому Римі,
куди воно перекочувало, означало Богиню
священного родинного вогнища Весту.
Жрицями Вести були весталки, якими
ставали дівчатка 6–10 років. Ці юні панянки
мали зберігати цноту до 30 років і лише
потім могли віддатися чоловікові та стати не
вестами. В Україні таку пані нині називають
невісткою, тобто вона вже не дівчина. Не
виключено, що Веста – це та сама Гестія.
Див. Гестія.

ВИЛИ. Малознані божества, діви, нібито
посланниці Велеса – опікуна закоханих. У
найвідомішому нині джерелі, що докладно
розповідає про давніх Богів, – Велесовій

Книзі – не згадуються. Можливо, її автор
Ілар Хоругин не знав таких або не вважав
їх за божественних дів. А от “Слово святого
Григорія, як погани кланялися ідолам”
розкриває їх походження – від імені ідола
Вил, якого погубив пророк Даниїл у
Вавилоні [82, ст. 374]. Якщо згадати, що саме
у Вавилоні помер володар світу Олександр
Македонський, а також зважаючи на те, що
основа його імені “Ол” збігається з іменем
“Вил”, не виключено, що за Вилом криється
сам Олександр Великий. Натомість Вили,
найвірогідніше, – це дівчата-плакальниці
(ті, що вили), які
супроводжували на той
світ свого царя, кумира,
ідола. Див. Олександр ІІІ.
ВИННИКИ. Містосупутник Львова, тут
знайдено статую грубої
р о б от и п р и бл и з н о
середини І тис. до н.
е., яка зображає МатиБерегиню із чашею в
руках. Схожа вона на
царицю, що зображена
н а з ол от і й ко р о н і
Колоксая. Див. Корона
Колоксая.

Богиня
ВИНО. Алкогольний
із Винників
напій, який здавна
використовували також як засіб для боротьби
з ворогом, коли один, ніби відступаючи,
залишав великі запаси напою, а інший – той,
хто наступає, з радості впивався, тоді перший
повертався і вирізав п’яне військо. Про такі
випадки згадує Геродот та Ілар Хоругин.
Найдавнішим центром виноробства на
території Скитії був Крим.
ВИНОРАД. Давня українська назва винограду – плід радості.
В И Н О Г РА Д Н Е Н С Ь К Е
СВЯТИЛИЩЕ. Святилище ХХ–ХVІІ
ст. до н. е. в Пів-нічному Приазов’ї у
формі Кола Даж-божого, що зображувало
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13-місячний календар. Див. Коло Дажбога.
ВИРІЙ, Ірій. У східних слов’ян – рай, а
також райське світове дерево, на вершинах
якого жили птахи та перебували душі
померлих. За різними переказами ключ
від вирію був у лелеки, журавля і навіть
у ворони.
ВИСЬ, Велика Вись. Річка, бере початок
у Маловисківському р-ні, протікає Новомиргородським і Новоархангельським
р-нами Кіровоградської обл. і є межею з
Черкаською обл. Впадає у річку Синюху.
Називається Виссю тому, що, порівняно з
іншими сусідніми річками, тече не вниз –
у бік Чорного моря, а вверх (у вись) – у
протилежному напрямку. У ХVІІ ст. була
кордоном між Польщею та Вольностями

Війська Запорізького.
ВИШЕМИР. Ім’я – той, хто cлавить
миром Вишеня. Див. Вишень.
ВИШЕНЬ. Посланець із вище. Давньоукраїнський Бог, у давнину – покровитель
двох перших місяців року, власне, сама
Весна (див. Коло Дажбоже). Як випливає з
Велесової Книги [54, д. 30], прирівнюється
до Сварга, хоча на д. 15Б читаємо про нього
як про посланця Сварга: “Вишень іде на
хмарах до нас і каже: «Діти, городіть град
ваш і кріпіть його, бо будете оточені повесні
іншими ворогами, і боротьба буде ваша
люта та кріпка. Оце Сварг послав мене до
вас...»”. Свято Вишеня відзначали в пору
цвітіння вишні. Іменем Вишеня названо одне
із сіл на Уманщині – Вишнопіль – і місто
під Києвом – Вишгород. Від Вишеня також
походить один із головних Богів ведичної
індуської мітології Вішну.
ВИШЕСЛАВ. Ім’я – той, хто “Вишеня
славить”.
ВИШИВАНКА. Національне вбрання,
чоловіча або жіноча святкова сорочка
(переважно біла), прикрашена узорами-

Головна сцена з пекторалі, на якій зображено таїнство вишивання
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оберегами, що вишиті кольоровими
нитками. Символ родової пам’яті, щасливого життя, краси, здоров’я, любові,
порядності та душевної чистоти, оберіг
від злих і темних сил.
ВИШИВАННЯ. Містерії, завдяки яким
за допомогою нитки та голки наносили
на одяг певні символи, що слугували
оберегами. Цю роботу виконували як
жінки, так і чоловіки. Набуло широкого
використання в І тис. до н. е. в СкитіїУкраїні і поширилося світом.
ВИШНІ, Вищі. Так в Орієвих заповідях,
називаються Отці, що дали життя Роду,
душі яких вже на небесах. У Біблії вони
називаються “вищими мужами” (Пс. 61
або 62:10). Див. Орієві заповіді.
ВИШНЯ. Плодоягідне дерево, символ
нареченої та дівочої чистоти. В Україні
відома з середини І тис. до н. е. На Поділлі
садили його не тільки в садках, а й на
кладовищах.
ВИШТАПСА. Іранський цар із династії
Киянідів VІ ст. до н. е. Ім’я складається
з давніх українських компонентів: Виш –
Вишній – вищий за всіх (у Влескнизі –
Вишень) і аспа – представник скитського
племені арімАСПІВ. Див. Арімаспи, Вишень,

воду; шанування та дотримання рідних
звичаїв; розуміння та усвідомлення своєї
життєвої ролі й місця на землі; відповідальність за свої слова та вчинки перед
пращурами та нащадками. Див. Веди.
ВІДЕВУТ І БРУТЕН, Віт і Бор Ути.
Брати, герої, які прибули Віслою з україн
ських земель на берег Балтійського моря
й утворили нову державу, що її назвуть
Прусією. Віт очолив світську владу, ставши
королем, а Бор заснував у Ромові духовний
центр. Він збудував дім для Богів Патолса
Потримпса (Батька Всеутримувача)
і Перкуноса (Перуня) й став першим
верховним жерцем Криве-Кривейтосом.
Пруси поклонялися кумирам – парним
стовпам, що їх ототожнювали із названими
Богами та братами Утами. Головним їхнім
тотемом була качка (утя). Див. Кречет.
ВІДУНЯ. Та, що відає, знає – ясновидиця.
ВІЗ. 1. Засіб пересування та перевезення
вантажів за допомогою тяглової сили (коня,
вола). Появився на території Скитії в ІІІ
тис. до н. е. Див. Колесо. 2. Сузір’я. Див.
Велика Ведмедиця.

Кияніди.

ВІВТАР, Олтар (лат. alta ara). Підвищення у вигляді кола, хреста чи прямокутника для пожертв у святилищі, біля
пам’ятника Богу чи біля священного
вогню; найсвятіше місце в храмі, доступне
тільки для священнослужителів. І. Огієнко
згадував вірування, що вівтар – це Рай на
землі [82, с. 242]. За Евріпідом, служив
також захистом, вільна земля під ногами
для гнаних і скривджених (“Геракліди”).
ВІВЧАРКА. Назва собак, що допомагали
пасти овець, походить від українського
слова “вівця”.
ВІВТОРОК. Другий (вторий, повторний)
день тижня.
ВІДАНЯ. Знання основ рідної віри, родо

Віз. Одне з найдавніших зображень.
Так званий віз Феспіса (Див. Феспіс)
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ВІЗА. Документ для вільного перетину
кордону, утворено від слова “віз”. Див. Віз.
ВІЗАНТІЙ (віз антів – переправа). Місто
зі святилищем на Босфорській протоці,
зокрема на Керченському півострові, звідки
можна було переправлятися до Азії (Тамані).
З “Історій” Геродота [30, VІ 33] випливає, що
воно було засноване калхедонцями (колхами)
приблизно 531 р. до н. е. [30, ІV 144]. У 514
р. завойоване Дарієм І і приблизно до 478
р. належало персам. У кінці І тис. до н. е.
було знищене, його мешканці перейшли
в Передню Азію, а звідти в Європу, де на
правому березі вже передньоазійського
Босфору було створене однойменне місто
Візантій (пізніше Константинополь), йому
була приписана історія міста-попередника.
Див. Дарієвий похід на Скитію, Еллада, Передня
Азія.

ВІЗАНТІЙСЬКА ІМПЕРІЯ. Термін
введений в історичну науку німцем Ієронімом
Вольфом (1516-1580). Див. Константинополь.
ВІЗАНТІЯ (Константинопольська). Пишучи
історію цього міста, фальсифікатори не
змогли приховати, що тут була Мегарська
колонія, тобто місто засноване вихідцями з
Криму. Див. Візантій, Мегара, Константинополь.
ВІЗ ВЕЛИКИЙ, або просто Віз. Пра
вильна українська назва сузір’я, яке сьогодні
називають Великою Ведмедицею.
ВІЙ. В українській мітології персонаж, що
володіє смертоносним поглядом, але очі
якого постійно закриті віями. За однією
із версій, їх могли відкрити лише його
помічники за допомогою вил. А врятуватися
від нього можна тільки намалювавши
крейдою навколо себе коло. Від “Вія”, певно,
пішло слово “війна”.
ВІКТОР. Латинське ім’я, що пішло від
давньослов’янського Вітор (Віт Ор),
тлумачиться як “переможець”, хоча україн
ські архетипи вказують, що це підступний і
жорстокий носій символу Тора – диктатор.

Перший складник вік (віко) треба розуміти як
“кришка чогось” – скрині, домовини. Тобто,
це той, хто закриває шлях до розвою і поступу.
Як тут не згадати, що адміністративний вико
навець майже з аналогічним ім’ям ліктор
здійснював смертний вирок над римськими
громадянами. Див. В, Віт, Ор.
ВІЛ. Священна тварина. За Велесовою
Книгою, саме волам доручено перевозити
Сонце “степом синім”, коли воно “лягло
спати вночі” [54, д. 7Ж]. Коли жиди
шукали Ісуса Христа, щоб спіймати і
стратити, він заховався у ясла до волів. Воли
прикрили Ісуса сіном і жиди не знайшли
його. Ймовірніше, під іменем Віл у цій
легенді приховується Бог Велес. Див. Бик,
Велес, Христос.

Віл на колесах. Іграшка. ІV тис. до н. е.

ВІЛЬСОН Річард. Британський учений,
стверджував: “Англійська та більшість
інших європейських мов походять із прамови,
якою розмовляли десь п’ять тисяч років
тому в Південній Русі”.
ВІЛЬХОВЕ. Село Голованівського р-ну
на Кіровоградщині, біля якого в урочищі
Чаплоузьке в 2009 р. виявлено стародавній
освітній і духовний центр (святилищеобсерваторію). Зважаючи на близькість
святилища, ймовірно, село спочатку мало
назву Волхове (від “волхва”, що тут
проводив свої обрядодії) [105, с. 8]. Див.
Вільховське святилище-обсерваторія, Карта рік
з-під Вільхового, Чаплоузьке.

ВІЛЬХОВСЬКЕ СВЯТИЛИЩЕ-ОБ
СЕРВАТОРІЯ. Стародавній освітній і
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Загальний прорисований вигляд головної частини Вільховського
святилища-обсерваторії та окремі його зображення
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духовний центр (прибл. VІ-VІІІ тис. до н.
е.) з відтворенням на місцевості основних
небесних тіл (Сонця, Місяця, Землі) і їх
символічним рельєфним зображенням на
граніті у вигляді змії, оленя, птаха, а також
процесу народження життя, карти головних
центрально-українських рік, рогу вола
тощо. Впритул до каменя Сонця є улоговина
для жертовних напоїв. Див. Карта рік з-під

ВІНОК ОБЖИНКОВИЙ. Обов’язковий
атрибут обжинків. Плетуть із житнього чи
пшеничного колосся, додаючи польових
квітів. Його одягають молодій вродливій
незайманій дівчині. За словами Берш
там Т. А., обжинковий вінок символізує
відновлену цноту землі (ниви), її потенцію
до нового шлюбу та запліднення, про що
співається в одній жниварській пісні:

ВІЛЬШАНКА (Ольшанка). Назва численних населених пунктів в Україні, що,
ймовірно, тлумачиться як ВЕЛесу ШАНа
або ж – ОЛена ШАНа. Див. Велес, Олен.
ВІЛЬЯМИР. Ім’я – той, хто “вільний і
мирний”.
ВІНЕЦЬ. 1. Остання, найвища ступінь
чогось. 2. Коштовний головний убір, символ
влади. 3. Сяйво навколо Сонця, Місяця,
зірок. 4. Корона, яку тримають над головою
молодої та молодого під час вінчання – чим
вони порівнюються із небесною парою –
Сонцем та Місяцем.
ВІНИЦЬ (вінощ). Стародавня назва шостого
місяця року, який завершував (вінчав)
збирання врожаю. За Велесовою Книгою
має такі суті: “вітриць-соломиць”, “липецьрибець”. Див. Календар Дажбога.
ВІНКЕНТІЙ (Вінконт). Ім’я – той, хто
“жертвує контині”. Див. Віно, Контина.
ВІННИЦЯ. Давньоукраїнське місто на
р. Південний Буг. Назва, найвірогідніше,
походить від назви найбагатшого місяця
Віниць, бо й край цей завжди славився
багатством врожаїв. Див. Буг Південний,

ВІРА. 1. Визнання існування вищих
надприродних сил (Бога) і впевненість
у тому, що вони (Він) визначають долю
людини та мають над нею владу. 2. Система
зв’язків людей з певними божествами. 3.
Внутрішня сила, що спонукає діяти, творити
й перемагати, незважаючи ні на що (див.
Сила). 4. Жіноче ім’я (Віруня, Віруся).
ВІРА ВИЩА. Таке розуміння віри мали
піддані Кия. “Вища віра – це слава Вишніх!”
– зазначається в одному з написів орійської
школи в Каратепі. Див. Вишні, Каратепські

Вільхового, Чаплоузьке.

Віниць.

ВІНО. 1. Плата за наречену в деяких давньоукраїнських племенах. 2. Пожертва.
ВІНОК. Сплетені в коло квіти, листя та
гілки. Вінок із квітів роблять дівчатам або
нареченим; вінком із дубового листя славили
воєвод – переможців у битвах, та воїнів за
ратні подвиги; вінок із ялини чи іншого
вічнозеленого дерева клали на могили
покійників.

Ідіте, дівочки, в долину,
В червону калину.
Становітеся в рядочок:
Котра подібна – під віночок.
Позаторік несла старая,
То вродила мітла самая,
А вже торік молода,
То вродило жито, як стіна.

написи, Кий.

ВІРЕН, Верен. Ім’я, що означає “вірний”.
ВІРМЕНИ, ормени. Кавказьке плем’я.
Німецький філолог ХІХ ст. Отто Шрадер у
праці “Індоєвропейці” (СПб, 1913, с. 192)
зазначав: “У різні епохи з цієї території
(Північно-Західне Надчорномор’я. – С. П.)
вийшли на південь індійці та іранці, іллірійці
та фракійці, а від цих останніх до Малої Азії
– фрігійці й вірмени”. У давніх вірменських
пам’ятках згадуються дуже близькі нам
імена та назви: легендарні брати Куара
(Кий-Ора), Мелтей (Мал то) та Хореан (Хор
ан) з області Палунь (Голунь). Відома також
ціла династія вірменських царів на ім’я Рус.
Гомер свідчив про те, що ормени брали
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участь у поході на Трою. Див. Троя.
ВІРОСЛАВ (а). Ім’я – той, хто “віру
славить”.
ВІСІМ. Число Богів, Сонця, символ гар
монії (в т. ч. сімейної), Святого Духа, а також
України. Одне з небагатьох чисел, якому
присвячено ім’я людини – Осьмомисл. За
Геродотом, скити молилися вісьмом Богам.
Аттила за свій символ мав знак на вісім
променів, козаки також шанували найбільше
саме це число. А християнське православ’я
за свій символ має восьмикінечний хрест.
Див. Аттила, Боги скитів, Супойський переказ.

ВІСНИК НА КОНІ. За Велесовою Книгою,
помічник Богів: “І вже чуємо, як вісник на
коні скаче до заходу сонця, аби управити
його блискучий човен золотий до ночі” [54, д.
8/2]. “І молимо про поміч Перуна, і бачимо,
як скаче в небі вісник на коні білому. Він меча
здвигнув до небес, розрубав хмари і загримів,
поливши Водою Живою на нас – пиймо її, бо
те все од Сварга до нас життям тече” [54,
д. 8/2]. Його одяг на золотих зображеннях
прикрашався знаками Сонця “О” і неба “Х”.
Див. О, Сонце, Х.

Святовіт.

ВІТИЧ. За О. Вельтманом, князь Іспанської
Русі, якого скинув його колишній васал гот
Родерик (V ст. н. е.). Див. Вельтман.
ВІТОВКА, Богоявленське, Жовтневе.
Давнє поселення на лівому березі Південнобузького лиману, нині входить до
складу міста Миколаїв. Вважається, що
було назване на честь литовсько-русь
кого князя Вітовта (1350–1430). Однак,
враховуючи те, що воно розташоване на
священній діагоналі від південного сходу
до північного заходу – шлях Святого Віта:
гора Богит (Тернопільщина) – ост-рів Рюген
(Балтійське море), де стояли пам’ятники
Святовіту, найвірогідніше, що Вітовка була
до Вітольда і названа на честь Святого Віта.
Див. Аркона, Святовіт.

ВІТОР. Ім’я – Віт Орій. Див. Віктор, Святовіт.
ВІТОСЛАВ (а). Ім’я, той, хто славить Віта.
Див. Віт.

ВІТРУВІЙ (Марк Вітрувій Полліон).
Римський архітектор та інженер ІІ пол.
І ст. н. е., автор книги “Про архітектуру”, в
якій писав і про річки України (VІІІ, 3, 11),
зокрема Гіппаніс він називав гіркою водою.
Див. Гіппаніс.

Вісник на коні в образі скита. ІV ст. до н.е.
Золото. Курган КульОба. Керч

ВІССАРІОН, Бессаріон. Чоловіче ім’я,
походить, найвірогідніше, від назви племені,
що його згадує ще Гомер – бесси. Див. Бесси.
ВІТ (а), Віталій. Давньослов’янське
божественне ім’я, що означає “віття роду”,
“життя”, аналогічно Кроні. Див. Крона,

ВІТЯЗЬ. Син, воїн Вітця (Отця роду), царя.
ВІФІНІЯ, Вітінія. Область у Малій Азії
(Таманський півострів), що омивалася
Меотидою та Понтом Евксинським, насе
ляли фракійці. У Новому завіті, мабуть, також
Віфсаїд. Нині її приписують до сучасної
Малої Азії, яка раніше була Передньою
Азією. Див. Мала Азія.
ВІФСАЇДИ. За “Новим завітом”, місто (чи
область) Галілеї, звідки походили учні Ісуса
Христа – Андрій, Петро та Пилип. Можливо,
та сама Віфінія. Див. Андрій Первозванний,
Віфінія.

ВІЧЕ. Форма державного правління,
загальне зібрання в давній Русі. У Велесовій
Книзі, зокрема, говориться: “Родами ті
правили від імені родичів і Віча” [54, д. 6А],
“...правили п’ятнадцять віків через Віче. А
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збиратися на нього і судити всякі відносини
належало чесно. Так правили наші Отці:
всяк міг слово сказати і те було благом” [54,
д. 3Б]. “Вибирали князів від усього полюддя”
[54, д. 2А], а над ними були старотці. “Так
Віче вирішило вслід за Отцями”, зазначає д.
32, а в наступній дощечці зауважується: “У
той давній час багато родів зібрали отці.
Вони мали старших і Віче”. Тобто, спершу
питання розглядали на раді старійшин, а
потім виносили на Віче. Це була справедлива
і мудра форма організації влади: “В ті часи,
після Кия, князями обирали багатьох отців, а
князі особливі і всякі після князювання на Вічі
оголошувалися простими мужами і ставали
землю доглядати. А князі, які були орчені,
дбали про людей і достатки, одержували
їжу і всенький пожиток од людей своїх”
[54, д. 37Б]. Віча були загальнодержавні та
місцеві. Назва походить, найвірогідніше, від
слова “вічі” (очі), тобто князі і старійшини
звітували і давали клятву безпосередньо
перед людьми, дивлячись їм у вічі. Див. Кий.
ВІЧЕСЛАВ. Ім’я – той, хто “Віче славить”.
ВІШНУ. Один із головних Богів ведичної
індуської мітології. Образ запозичений в

давньоукраїнській культурі: зокрема, ім’я
походить від Вишеня, в правій верхній
руці він тримає Коло-Свічадо (чакру) на 18
променів (Коло Дажбоже має 12 променів).
Переміщається він на птиці Гаруді – аналогу
нашої Матері-Слави Птиці Небесної. Див.
Вишень, Коло Дажбоже, Мати-Слава, Свічадо.

ВЛАД, або Буда. Ім’я ймовірного брата гуни
Аттили [20].
ВЛАД (а). Ім’я, що означає “владна людина”.
ВЛАДА. Право на керування державою,
людьми. У давній Україні влада здійсню
валася через народне Віче та буквально
означала: забезпечувати лад в громаді,
ладити з народом.
ВЛАС, Вулас, Улас. Ім’я, найвірогідніше,
похідне від імені Влес (Велес).
ВЛЕСОВИЦЯ. Абетка, якою написана
українська літературна й історична пам’ятка
ІХ ст. Велесова Книга. Див. Велесова Книга.

Влесовиця. Відтворена за д. 16А

Вішну зі своїм перевізником Гарудою

ВНУКИ ДАЖБОГА. Так, за Велесовою
Книгою, називали себе руси: “Правда така,
що ми Дажбожі внуки – тримай, русе, в умі
це, оскільки ум великий Божий є єдиний з
нами” [54, д. 1]. Див. Дажбог.
ВНУКИ СВАРГА. За Велесовою Книгою,
слав’яни: “Від того ми слав’яни, що славимо
Богів, що Божі внуки і Сварга нашого, і
Дажба; а також терплячі до зла; що, об’єднуючись, силу маємо велику” [54, д. 36Б].
ВОА (можливо, Боя – від чоловічого Боян,
чи Вуля). За Хронікою Малали, очільниця
гунів-савірів, мати двох малих синів, мала
під своїм началом сто тисяч війська. Після
смерті свого чоловіка Влаха управляла
областями гунів. Василевс Юстиніан,
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подарувавши їй багато царського одягу,
різного срібного посуду і чимало грошей,
спонукав її захопити в полон двох інших
ватажків гунів, яких Кавад, цар персів,
схилив до союзу з ним проти римлян.
Саме ця очільниця Воа наздогнала їх,
що прямували в Персію до царя Кавада
з великим двадцятитисячним військом, і
повністю знищила. Захопивши одного з цих
ватажків на ім’я Тіранкс, вона відправила
його в Константинополь до Юстиніана,
“який повісив його на тій стороні [Золотого
Рогу], поблизу св. Конона”. Інший вождь тих
же самих гунів Глом був зарубаний у битві
воїнами Воа.
ВОВК. Шанований давніми українцями
звір, тотем козацьких характерників, в казках
– “вовчик-братик”.
ВОВК Хведір Кіндратович (17. 03. 1847 –
29. 06. 1918). Український антрополог,
етнолог і археолог. Відкривач Мізинської
культури. Автор низки праць, зокрема
“Український народ в минулому і сучас
ному: Антропологічні особливості українського народу. Етнографічні особливості
українського народу” та “Студії з української
етнографії та антропології”.
ВОГОНЬ. Найвеличніший дар Сонця-неба.
Використовували під час майже всіх свят як
втілення сонця, тепла та добробуту, а також
символ очищення й перетворення.
ВОГНЕБОГ, Огнебог. За Велесовою
Книгою, Семург – Бог домашнього (сімейного) вогню, той, хто “гризе дерево
і солому та огнекуделицю розвіває
вранці, вдень і ввечері”, і кому дякували
“за сутворені борошно й питво”. Його
“єдиного” “зберігали в попелі, а тоді дули,
щоб горіло, прийшовши в домівки свої” [54,
д. 31]. Див. Семург.
ВОГНЕЩАНИ, огнещани. За Велесовою
Книгою, осілий люд, ті, хто мав домашнє
вогнище, не кочовики.
ВОДА. Природна речовина, що дає
всьому живому життя, здоров’я та силу.

Символ чистоти, очищення, розмноження
і парування, має цілительські та відновлювальні властивості. Священна субстанція, до
її джерел забороняється кидати щось брудне,
бо це вважалося великою шкодою, яка може
повернутися проти тебе.
ВОДА ЖИВА. 1. За Велесовою Книгою,
джерельна вода: “і обряди творимо після
зими біля криниць та джерел, де вода жива
тече і воля Божа є” [54, д. 18Б]. 2. Казкова
назва води, що нібито повертає життя
людині.
ВОДА НАГОВІРНА. Вода, яку заговорив
знахар.
ВОДА НЕПОЧАТА. Вода, взята з криниці
чи річки перед сходом сонця.
ВОДА СВЯТА. Переважно ярданська
вода, що, як вважалося, після відповідних
замовлянь набувала цілющих власти-востей.
Див. Ярдана.

ВОДА ЯРДАНСЬКА. Вода, набрана з
криниці до сходу сонця на Ярдану. Вважа
ється цілительською, оздоровчою і такою,
що може тривалий час зберігати свої
властивості. Див. Ярдана.
ВОДОЛІЯ. Календарний знак Зодіяка, який
припадав на 22 січня – 19 лютого, в давнину
називався Водоцелія, очевидно, від того, що
на цю пору була вода ціла, тобто замерзла.
Йому відповідав місяць Лідиць. Див. Зодіяк,
Лідиць, Попередження римлянам.

ВОДОХРЕЩА, Ярдана, Водосвяття.
Народне свято освячення води та водою,
що святкували 6 січня за старим стилем, 19
січня – за новим. Див. Ярдана.
ВОЄВОДА. Той, хто воїнів водить, воєначальник.
ВОЇНЬ. Стародавнє місто на правому
березі р. Сули, де вона впадає в Дніпро,
поблизу с. Воїнська Гребля Глобинського
р-ну Полтавської обл. Тепер затоплене
Кременчуцьким морем.
ВОЛАНСЬКИЙ ФАДЕЙ. Польський
учений, автор книги “Пам’ятники пи-
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семності слов’ян до Різдва Христового”
(Варшава, 1847), в якій були надруковані
тексти древніх написів на каменях із
Північного Приазов’я та Правобережної
України, а також поема Славомисла “Пісня
про побиття іудейської Хазарії Святославом
Хоробрим”. Однак книга була розцінена
як “надто єретична” і автора засудили до
спалення на вогнищі складеної із накладу
його ж книги. Вирок не був виконаний через
втручання російського царя Миколи I. Проте
майже весь тираж книги було спалено. Див.
Напис із Приазов’я”.

ВОЛЕВІР. Ім’я – той, хто “волі вірний”.
ВОЛЕЛЮБ. Ім’я – той, хто “волю любить”.
ВОЛЕМИР. Ім’я – той, хто “воліє миру”.
Пізніше – Володимир.
ВОЛЕСЛАВ. Ім’я – хто “волю славить”.
ВОЛЕЯН, Вулиян (а), Вуля. Ім’я – “вільна
людина”.
ВОЛИНЬ, Волинська земля. Стародавня
історична область, історично-географічний край у басейні південних приток При
п’яті та верхів’ях Західного Бугу (його
правобережних приток), у північно-захід
ній частині сучасної України. Охоплює
Волинську та Рівненську області, західну
частину Житомирської та північні
окраїни Тернопільської й Хмельницької
областей. Площа – близько 70 тисяч км.
У ширшому розумінні до Волині можна
віднести також частину Берестейської обл.
Білорусії та південну частину Люблінського
воєводства Польщі. За Велесовою Книгою,
Волинь є “першим родом і осередком антів”
[54, д. 24Б], за “Сказаннями Захарихи”
– першооснова руського роду. Назва
походить або від слова “воля”, оскільки,
як справедливо писав О. Вельтман, люди
тут жили “за вільним станом” [20, с. 53].
Див. Анти.

ВОЛИНЯНИ, Волинь. Одна з найдавніших
етнічна група українського народу, що нині
мешкає на Волині. За картою Бористена,
нащадки осілих скитів. За Велесовою

Книгою, вони ж дуліби та анти. За АльМасуді, один з головних народів серед
слов’ян. Див. Аль-Масуді, Анти, Бористену
карта, Дуліби.

ВОЛОДИМИР (а), Володик, Володя,
Володька, Володимирко, Водя, Мир, Мирко.
Українське ім’я – “володар миру”, той, хто
“волю дарує і мир” .
ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ, Володимир
Святий, Володимир І (рік нар. нев. – помер
15.07.1015). Князь Київський (978, або 980–
1015). Син Святослава Ігоровича та Малуші,
ключниці його матері, княгині Ольги, доньки
деревлянського князя Мала Любечанина,
яку москвини видають за хазарку. У 988
р. здійснив насильницьку християнізацію
Русі, за що у ХVІІ ст. був канонізований
Католицькою та Православною церквами як
святий рівноапостольний князь Володимир.
Проведена ним християнізація спричинила
чимало проблем, про що описано навіть
у давніх літописах. Однак їх не хочуть
помічати християнські джерела. Уже в
996 р. “жив Володимир в страху божому
(тобто не здатний на рішучі дії щодо захисту
країни і себе. – С. П.). І умножилися розбої”
[76, с. 71]. Лише після цього Володимир
знайшов у собі сили повернути на київські
гори знищених ним праотцівських Богів і
відтоді “жив Володимир за порядками діда
і отця” [76, с. 71]. Тобто князь повернувся
до Богів, яким поклонявся його батько,
язичник Святослав Хоробрий. При цьому
він не чіпав християнських церков і попів.
Можна впевнено стверджувати, що при
Володимирові започаткувалося так зване
двоєвір’я, яке тривало на теренах України
приблизно до ХVІ ст. Це підтверджує і те,
що в “Літописі руському” після повернення
Володимира до отцівської віри з 998 до 1015
року (року смерті), згадки про князя і загалом
про якісь події в державі були знищені як
такі, що не влаштовували християнську
церкву. В народі його називали “Володимир –
красне сонечко”, можливо, через те, що
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на його прапорі було зображене червоне
восьмипромінне сонце і що він повернувся
до рідної віри. Див. Монети Володимирові,
Престол митрополита Софії Київської, Саркофаг
Ярослава Мудрого, Святослав.

ВОЛОДИМИРОВІ МОНЕТИ. Монети,
що приписують добі київського князя
Володимира Великого. На першій монеті
князь зображений із хрестом у руці і над
“тризубом” вміщено хрест. Напис навколо,
на жаль, знищений. Зображення на другій
монеті мають язичницькі мотиви. Для
князя тут замість трону використаний

якийсь фантастичний звір із хвостом змії
у вигляді горизонтальної вісімки (число
Богів, символ гармонії та безкінечності), а
під ним щось на зразок свастики. На третій
монеті князь Володимир тримає свічадо –
символ Сонця, який використовували наші
предки ще в VІІ ст. до н. е. (див. Свічадо).
На четвертій монеті – вважається, що
князь у правиці тримає кий із навершям у
вигляді хреста. Однак насправді кий князя
вінчає три кулі (а не чотири, що мали б
утворювати хрест), отже, найімовірніше,
це Триглав. Понад те, корона тут нагадує
корону язичника гуни Аттили. Див. Аттила,
Вісім, Триглав.

ВОЛОДИМИРІВКА. Село
Голованівського р-ну Кіровоградської
обл., на правому березі р. Синюха. Біля
нього у 1930-х роках було виявлено
пізньопалеолітичну стоянку людини
(40–13 тис. років тому) та поселення
Трипільської культури IV–III тис. до
н. е., яке займало 72 гектари. Відкрито
200 жител. За трипільською традицією,
будівлі розташовувалися по колу (їх було
кілька) з майданом посередині. Будинки
були глинобитні, прямокутної форми,
площею 120–150 м2. У поселенні виявлено
чимало археологічних пам’яток із глини –
скульптурки людей, звірів, посуд тощо.
Археолог Т. Пассек, яка досліджувала
поселення, припускала, що в давнину це
місто було столицею “трипільського світу”.

Володимирові монети

Статуетки з
Володимирівки.
IV тис. до н. е.
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ВОЛОСОЖАР-ТУР. Так ще давні українці
називали сузір’я Тельця.
ВОЛОССЯ. Символ життєвих сил.
ВОЛХВ. Давньоукраїнський жрець, бу
квально: той, хто “волю (Велеса) хвалить”.
Точну характеристику волхвам давав
Олександр Пушкін у “Пісні про віщого
Олега”:
Волхви не бояться могутніх владик,
І княжих дарів їм не треба;
Їх мова пряма і правдива завжди
Співзвучна із волею неба.
(Переклад С. Піддубного)
Див. Пушкін.

ВОЛЬГА СВЯТОСЛАВИЧ. Герой
давніх українських билин, під яким, як
вважається, приховується князь Олег. Хоча,
найвірогідніше, на нього наклалося ім’я
Володимира Святославовича. Див. Володимир
Великий.

ВОЛЯ. Внутрішня сила, поєднання
характеру та духу людини, або певної
групи людей, що сповідують одну ідею,
за допомогою якої долають перешкоди і
труднощі та досягають поставленої мети.
Має ту саму основу, що й “сила”, “ціль” –
“ОЛ-ИЛ-ІЛ”. Див. Ол.
ВОРЖЕНЕЦЬ, Ворниця. Місто, те, що
“вора жене” (проганяє) – згадане у Велесовій

Книзі. Історії також відоме місто Ворниця
(мабуть, те саме, що й Ворженець), в
якому, за О. Вельтманом, вдруге одружився
гуна Аттила, взявши в дружини вдову
Сигурда Гримильду (Гримницю), після чого
повернувся з нею до Києва. Найвірогідніше,
розташовувалося на місці стародавніх валів
у Полтавській обл., біля села Більськ на
березі річки Ворскла. Хоча не виключено, що
це могло бути містечко, що нині називається
Ворзель (Київська обл.). Див. Аттила.
ВОРНИЦЯ. Див. Ворженець.
ВОРОГ. Недруг, злодій, що випробовує
народ (людину) на міць і стійкість, на вміння
протистояти йому, відстоювати своє життя,
свої права і вольності, землю та маєтності.
У гімні України називаються пестливо
воріженьками, згадуються навіть у весільних
піснях: “Не бійся, матінко, не бійся. В
червоні чобітки взуйся, – топчи вороги під
ноги. Щоб твої підківки брязчали! Щоб
твої вороги мовчали”. У Велесовій Книзі
пишеться, ніби про них дбає Обідоносиця.
Див. Обідоносиця.

ВОРОНА. Птах, один із символів смерті.
ВОСКРЕСІННЯ. Поняття, що існує в
багатьох релігіях і мітах. У християнстві
догмат про воскресіння людини із мертвих
є одним з основних. Найраніша згадка
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про воскресіння зафіксована Геродотом.
У сонячних культах наших предків –
відродження природи після зими, скресання
льоду на річках, а також скресання
(спалахування) вогню-сонця-тепла. Див.
Арістей.

ВРОЦЛАВ. Західно-польське місто (ні
мецька назва Броцлау), засноване давніми
українцями, первісна назва, найвірогідніше,
Борислав.
ВСЕВОЛОД. Ім’я – той, хто “усім володіє”.
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ. Творець, Сварг, Бог
Отець, той, хто все утримує. Прообразом
його міг бути і Дажбог. Див. Дажбог, Сварг.
ВСЕСВІТНІЙ ПОТОП, Ноєвий потоп.
Мітична історія знищення першого світу
та людства Богом через сорокаденний дощ,
розлив рік чи то велику хвилю і затоплення
всієї землі водою. Подія відображена в
історіях і легендах більшості культур світу.
Найдокладніше в західній культурі описана
Біблією (кн. Буття), також в індуських
Пуранах і у вавилонському Епосі про
Гільгамеша. Інколи В. П. називають іменем
Ноя, який, нібито, врятувався з родиною
і відродив людство. Велесова Книга, в
якій згадується 20-тисячна історія Русі,
не пише про нього зовсім. У “Літописі
Руському” про нього йдеться, як про такий,
що розділив народи, а не потопив їх [76, с.
173]. У “Сказаннях Захарихи” є переказ,
в якому описується великий потоп, після
чого “прийшла Велика Холоднеча” [219, с.
9]. Див. Ной.
ВСЕСЛАВ. Справжнє ім’я скитського
мудреця Анахарсія (у “всьому славний”).
Див. Анахарсій.

ВТАЄМНИЧЕНІ. Те саме, що й “посвячені”. Люди, здатні розуміти таємні взаємозв’язки та знають, на чому тримається світ.
Така здатність набувається через пізнання
знаків, символів і священних книг. До
втаємничених можна віднести Раму, Крішну,

Будду, Гесіода, Гомера, Піфагора, Орфея,
Платона, Аристотеля, Христа, Мойсея, Ілара
Хоругина, Леонардо да Вінчі, Данте Аліг’єрі,
Фабра де Оліве, Тараса Шевченка, Едуарда
Шуре, Юрія Миролюбова тощо.
ВУДКА Ар’є (Юрій). Ізраїльський поет,
філософ, богослов, перекладач з української та російської мов, радянський політичний в’язень. Народився 1947 р. в
Павлограді на Дніпропетровщині, автор
книги “Московщина”, яка була написана
українською мовою, вийшла в Лондоні 1978
р. (російське видання вийшло в Ізраїлі – 1984
р.). У книжці приділено багато уваги Україні.
Зокрема, Вудка висловлює переконання, що
українці – це ті самі скити: “Скити нікуди не
пішли з України. Насправді щезла не Скитія,
а та середземноморська цивілізація, яка
називала Україну цією назвою”. Див. Скити.
ВУЖ, змія. Божество земних вод і землі,
охоронець житла. Див. Змія.
ВУЛЬҐАТА. Латинський переклад Біблії ІV
ст., зроблений переважно святим Ієронімом
із Стридону, який нібито замінив різні
варіанти латинських перекладів Біблії, що
існували до того часу. Звідси появилося
і слово “вульгарний”, тлумачення якого
відповідає до здійсненої роботи з Біблією –
перекручений за змістом, спрощений.
ВУСТЯ, Вістуня. Жіноче ім’я, те саме, що
й Веста. Див. Веста.
ВУТЯ, качка. Священний птах у давніх
слов’ян – володар водного, земного і
небесного простору. Її зображеннями часто
оформляли паляниці, короваї. На золотій
пекторалі розміщено на найвищому місці.
Див. Пектораль.

ВУХОРІЗ. Волхв, брат Словеня – згадується у Велесовій Книзі [54, д. 25]. Див.
Словень.

В’ЯЧЕСЛАВ. Ім’я, те саме, що й Вічеслав.
Див. Вічеслав.
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Г
Г, г. Четверта літера абетки, символ святості,
величі та небесного захисту.
ГАВАН, Гіван, (Іван). Брат першого царя
Македонії, пера Діка (Пердікка). Див.
Македонія, Пердікка.

ГАДЕЙРИ, Гедейри. Якесь місце неподалік Гераклових Стовпів і острова Еритія,
що згадується Геродотом [30, ІV 8]. Не
виключено, що це острів Гард, який на річці
Бог (Південний Буг) мав таке саме значення,
як і Хортиця на Дніпрі. Див. Еритій.
ГАЇВКИ. Назва старовинних обрядових
пісень, пов’язаних із початком весни та
наближенням польових робіт, інша назва –
веснянки. Певно, походить від слова “гай”
(гей), що часто повторюється в багатьох
українських народних піснях.
ГАЙ. Земний Рай – невеликий листяний ліс,
священне місце.
ГАЙДА. 1. Усний переказ, дума, переспів.
2. Вид пастушої сопілки. 3. Команда для
початку руху (пішли!).
ГАЙДАМАКИ. Вільні войовничі люди,
повстанці: гайда – іти, рухатися; маки – назва
давньоукраїнського войовничого племені,
яке мешкало в Придніпров’ї. Див. Маки.
ГАЛАНТНИЙ. Культурний, чемний,
люб’язний. Справжній гал. Див. Гали.
ГАЛАТИ. “Гали то”. Див. Галатія, Гали.
ГАЛАТІЯ, Галатея. Назва регіону, згадувана
Новим Завітом, хроністом Амартолою і
Нестором Літописцем серед північних країн.
Історики безпідставно приписують її до
сучасної Малої Азії, що колись називалася
Передньою. Папа Римський Іоан ХХІІ
(ХІV ст.) говорив, що Галатією раніше
називалася Київська Русь. А Йосип Флавій
писав, що нащадків Гомера греки називали

галатами, але сам він називав їх гомарійцями
(кіммерійцями). Отже галати-гали і кімерійці
мешкали на території України. Див. Амартола,
Галія, Мала Азія.

ГАЛИ, галли, галати. 1. Мешканці древньої
Галії/Гілеї – за Геродотом, одна з назв
правобережної України. Донині від них
збереглися: назва західної України Галичина,
міста Галич, імена Галактіон, Галина,
прізвища Галинський, Галімон, Галак
тощо. Гераклід Понтійський називав їх
гіпербореями [113, І, с. 263]. 2. Назва
мешканців Західної Європи після того, як
вона була колонізована скитсько-руськими
племенами – з ІІІ ст. до н. е. Плутарх писав,
що вийшли вони з території України,
“перевалили Ріпейські гори, направились
до берегів Північного моря і зайняли Північ
Європи. Інші осіли між Піренеями та
Альпами” [113, І, с. 256]. Див. Гілея, Гіперборея,
Кельти, Ріпейські гори.

ГАЛИЧИНА. Територія Тернопільської,
Івано-Франківської та Львівської областей,
за санскритом означає могутній Володар
землі. Див. Гали.
ГАЛІКАРНАС. Головне місто (чи регіон)
у Карії, де народився Геродот. Див. Геродот,
Карія.

ГАЛІЛЕЯ. Нібито історичний край на
Близькому Сході, де нібито народився Ісус
Христос та деякі його апостоли. Твердження
про приналежність її в давнину до Палестини
сумнівні. Є всі підстави вважати, що це
видозмінена назва скитської Галії чи Галатії.
Див. Богослов Іван, Галатія, Галія, Галія Космата,
Хреститель, Христос.

ГАЛІЯ. 1. За Геродотом, територія, що
знаходилася на правому березі Дніпра.
2. Річка. Історична наука, неправильно
прочитавши “Історії” Геродота, стверджує,
що знаходилася вона на території Сучасної
Туреччини. Натомість, це річка на Кавказі
[30, І 72] – нині Інгурі, неподалік якої
до сьогодні є місто Ґалі. Вона відділяла
Горішню Азію від Передньої [30, І 103]. Див.
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Горішня Азія, Передня Азія.

ГАЛІЯ КОСМАТА. Край, згадуваний
у книжці Світонія “Життя дванадцяти
цезарів”. Згідно з нею, Галією Косматою
володів Юлій Гай Цезар [114, І 54] та майже
рік управляв цезар Тиберій [114, ІІІ 9].
Найвірогідніше, це стосується тієї частини
Галії-Галичини, де розташовані місто Косів
та село Космач.
ГАЛО. 1. Атмосферне сонячне явище, що
створює видимість кількох сонць. 2. Коло,
сонце. Основа імені Богів Сонця: Апол ОЛА
(Аполлона) та Геліоса.
ГАМІЛЬКАР. За Геродотом, син Ганона, цар карфагенян. Насправді один із
Ксерксових воєначальників, якого перемогли Гелон і Терон [30, VІІ 165–167].
Найвірогідніше, саме він та його батько
Ганон пізніше стали героями міту про
воєначальників Карфагена Гамількара та
його сина Ганнібала, які нібито воювали з
Римом. Див. Терон.
ГАННА, Гануся, Анна, Анничка. Давньоукраїнське жіноче ім’я – “земна”, “проста”,
“добра”, “берегиня”. Похідне від нього ім’я
– Жанна.
ГАННІБАЛ. За офіційною версією,
карфагенянин, “лютий ворог римлян”
(247–183 до н. е.), син Гамількара. Відомий
тим, що нібито здійснив похід зі своїм
військом на слонах з Африки через
Середземне море, Іспанію й Алтайські гори
на Рим, чого не можна було зробити і через
відсутність технічних можливостей, і через
неможливість використання в тривалому
поході таких тварин, як слони. Насправді
цей похід відбувався на Кавказі і був
перенесений на північ Середземномор’я
фальсифікаторами історії. Див. Гамількар, Рим.
ГАНО (Hun). За О. Вельтманом, Киянський (Київський) король з 222 р. Під його
керівництвом було 170 руських князів і
900 тис. воїнів. Його донька Гануца була
дружиною готського короля Фродо. Після
того, як Фродо вигнав Гануцу, Гано оголосив

йому війну. Мав братів, князів Огняня і
Яровита. В бою з Тодориком був поранений
і взятий в полон. Можливо, саме ім’я Гано
стало етнонімом гунів. Див. Вельтман, Гануца,
Фродо.

ГАНУЦА (Яніця). Донька Київського
володаря Гано, дружина готського короля
Фродо ІІІ. Була оббрехана підлим Фродо і
повернута батькові разом із сином Преславом
(Фріалявом) [20]. Див. Гано, Фродо ІІІ.
ГАРАЧУК Павло Федотович (25. 09. 1936 –
2010). Поет, журналіст, дослідник праісторії
України, автор книг “Таємниці Стародавньої
України”, “Мимо острова Буяна”, “Етрурія
Давній Рим, Україна”, “Три Єгипти” тощо.
Народився в с. Йосипівка Вільшанського
р-ну Кіровоградської обл., жив, трудився і
помер в м. Ананьїв Одеської обл.
ГАРПАГ. Воєначальник Кіра Великого,
який відіграв головну роль у завоюванні
північного Приазов’я та Криму [30, І 169–
171, 174]. Див. Кір, Лідія.
ГАРУДА. Перевізник Вішну. Аналог
давньоукраїнської Матері-Слави Птиці
Небесної. Див. Вішну, Мати-Слава.
ГАРУН. Давньоукраїнська назва планети
Уран. Див. Уран.
ГВАНЬЇНІ Олександр, Ґваньїні (1534 /
1538–1614). У Мавро Орбіні – Александр
Гван. Військовий діяч Речі Посполитої,
офіцер, письменник, історик. Народився
у Вероні (Італія). Жив у Литві й Польщі.
Найманцем брав участь у Лівонській війні
на боці Речі Посполитої проти Московії.
18 років був одним із командирів гарнізону
Вітебська (Литва). Член польських посольств
до Венеції та Риму. Помер у Кракові. Автор
“Опису Сарматії Європейської” (Краків,
1578), присвяченого історії Речі Посполитої
та сусідніх держав. У ній міститься чимало
фактів з історії українських земель і племен.
ГЕГЕМОН. Керівник, вождь – слово пішло
нібито з грецької мови, але, найімовірніше,
основою для назви стало ім’я Гоги – за
Біблією, князя Росі, краю Магоги. Див. Гога.

82 Гегелина могила
ГЕГЕЛИНА МОГИЛА, Нечаєва Могила.
Найвищий у степовій смузі Євразії
скитський курган. Нині його висота становить 15,1 м, а на початку ХХ століття
він був на 3–3,5 м вищим. Припускається,
що насипаний в ІV ст. до н. е., хоча досі
залишається не дослідженим, а отже,
може бути ще давнішим. Однією із версій
походження назви “Гегелина” може
бути ім’я біблійного князя Росі Гоги або
Гегеторіда. Див. Гога.

Гегилина (Нечаєва) Могила.

ГЕГЕТОРІД. Син Аріанта (Орія анта),
намісник Коси (перша пол. V ст. до н. е.)
[30, ІХ 76], друг Павсанія. Можливо, він
також Гога. Див. Гога, Кос, Павсаній.
ГЕКАТА, Оката. Богиня, що її описав
Гесіод у “Теогонії” і яку вважали Богинею
Місяця. Вона володарює над частиною
землі, частиною непривітного моря і
частиною неба. Донька титанідів Перса та
Астерії. Її вважали покровителькою добра,
перемоги, удачі, мисливства, торгівлі, багатства, материнства та опікункою дітей.
За однією із версій, ім’я походить від
грецького “гекатон” – сто. Але оскільки
за нею були закріплені функції Берегині,
то, найвірогідніше, це та, що усе бачить,
тобто Оката, ясновидяща.
...Смертним, котрому захоче, дає поміч
сильну й підмогу:
В зборах і радах народних вона їм дає
верховодство;
Тим же мужам, що в кроваву вдаються війну,
ся Богиня

Як лиш захоче дать поміч такому, що їй до
вподоби,
Дасть і побіду блискучу й багату здобичу
здобути.
Ся при судах засіда між шановними все
королями,
Та засіда й на ігрищах, де силою борються
люди;
Там, кому схоче, вона помага і дає перевагу,
Хто ж переможе відвагою й силою, той
нагороду
З радісним серцем прийма, собі честь, роду
своєму славу.
І на кінських перегонах тому помага, кому
схоче,
І морякам, що живуть в небезпеці від Синього
моря;
Ті молитви шлють Гекаті й йому, Землетрясцю
гучному.
Легко стрільцю ся Богиня дає пребагату
добичу,
Легко покаже й візьме, дасть іщезнуть, як
того захоче.
З Гермом ураз у стайнях і над скотом вона
має силу:
Множаться вівці, корови, і кози, й воли або
гинуть,
І пастухів-вівчарів ся Богиня по своїй вподобі
З бідних багатими робить, багатих до
вбожества зводить.
Так вона, як одиначка у матері й в роді єдина,
Всякими серед безсмертних наділена
почестьми в небі.
Ще й опікункою всіх, що на світ сей приходять
малими,
Настановив її батько Зевес, щоб була їм і
нянька і мати.
Се споконвіку опіка її над дітьми, й за се
честь їй.
Гесіод, “Теогонія” (Переклад І. Франка)

ГЕКТОР. Грецьке ім’я троянського вождя,
захисника Іліону, старший син Пріама та
Гекуби, можливо, насправді Гак-Тур (чи
Октур). Наділений Гомером епітетами
“богосвітлий”, “божистий”, “осяйливий”,
“шоломосяйний” (Іліада, Пісня 8, 493],
улюбленець Зевса. Прирівняний до Аресса
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(Пісня 8, 215–216) і ототожнений з Аполлоном (Пісня 22. 7). Убитий Ахіллом. Див.
Ахілл, Іліон, Троянська війна.

ГЕЛА. Місто в Скитії. За Геродотом,
ним володів тиран Гіппократ, а після
нього Гелон. Після того, як Гелон зайняв
Сіракузи, він передав місто Гелу братові
Перону (Терону) [VI–23, VІІ, 153–156].
Можливо, це те саме місто, що й Голунь.
Див. Голунь, Сіракузи.
Гелікон і малюнки з його гротів

ГЕЛІКОН. Гора муз, названа на честь
Апол Ола (Аполлона) - Олакон, де він і жив
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з ними, нині Кам’яна Могила (Запорізька
обл.). Історична наука помилково
ідентифікує її з горою у Греції (Геліокон).
Гесіод, який перший повідав світові
про Гелікон, у “Теогоніях” однозначно
говорить про рівнинну місцевість, а не
про гористу, якою є Греція:
Хитрістю сина рідного та силою його
(Зевса. – С. П.) переможений,
Першим він (Крон. – С. П.) виплюнув камінь,
що останнім ковтнув.
Зевс на широкорівнинній землі цей камінь
поставив
У багатосвященному Піфоні, в долині під
самим Парнасом,
Щоб завжди там стояв він як пам’ятник,
смертним на диво.

Очевидно, що каменем, який виплюнув
батько Зевса Крон, насправді і є уславлена
древніми написами та малюнками Кам’яна
Могила/Гелікон. Основа “кон” говорить
про те, що ця гора також виконувала роль
святилища. Див. Апол Ол, Кам’яна Могила,
Кон, Контина, Крон, Музи, Ол.

ГЕЛІКОНІЙ. Епітет імені Бога Посей
дона [30, І 148]. Див. Посейдон.
ГЕЛІОС. Одна з давніх назв Бога Сонця,
титан – син Гіперіона та Геї (за іншою
версією – Феї), брат Селени й Еос.
ГЕЛЛА. Донька Атаманта і Нефели, сестра Фрікса. Її іменем нібито було названо
Геллеспонт. Див. Атамант, Геллеспонт, Фрікс.
ГЕЛЛЕНІЙ. Епітет Зевса [30, ІХ 7].
ГЕЛЛЕСПОНТ, Гелепонт. Море; воно
ж: Еллінське море, Меотида, Маєтідське
озеро, Іонійське море, Північне море,
Сурожське море – нині Азовське. Перший
складник назви походить від племені
олів-еллінів, що мешкало на її берегах, а
друга – від Понта (Чорного моря), куди
впадають його води.
ГЕЛОН, Гілл. 1. Легендарний син Геракла
та його змієногої дружини, брат Скита й
Агатирса, засновник одного зі скитських

родів – гелонів (див. Гелони, Геракліди). 2.
Скитський цар, нащадок верховного жерця
Олена (в Геродота, Теліна), брат Терона (в
Геродота він же і Перон), мав дуже велику
військову силу, “що нема іншої такої в
Елладі, порівняно з якою вона не була б
більшою” [30, VІІ 145]; під час війни з
Ксерксом розбив військо під командуванням
Гамількара біля Сіракуз (див. Гамількар,
Сіракузи). 3. Скитське місто, центр будинів,
про яке згадує Геродот [30, ІV 108]. Див.
Будини, Голунь.

ГЕЛОНИ. 1. Мешканці скитського міста
Гелон, за Геродотом, “первісні елліни” [30, IV
108]. 2. Скитське плем’я, Псевдо-Аристотель
у праці “Про неймовірні плітки” зауважує,
що є скити, які називаються гелонами. 3.
За О. Вельтманом, гелони це – “галичі” або
“галінди” [20, с. 53]. Див. Вельтман, Елліни.
ГЕЛОНСЬКА МОВА. Див. Голунська
мова.
ГЕНЕТИ. Див. Венеди.
ГЕНУЯ (італ. Genova, лат. Genua, Ianua).
Портове місто на півночі Італії. Отримало
назву від імені тих, хто його завоював
у V ст. н. е. і згодом розбудував – гунів
(в офіційній історії міста їх називають
остготами). У VІІІ ст. було завойоване
франками.
ГЕНУЕЗЬКІ КОЛОНІЇ В КРИМУ.
Укріплені торгові центри генуезьких
купців у ХІІІ–ХV століттях у Феодосії,
Судаку, Балаклаві та інших містах.
Займалися ремеслами та торгівлею,
в т. ч. торгівлею людей (переважно
слов’ян). Вивозили контрабандою в
Європу стародавні пам’ятки Криму.
ГЕОРГІЙ, Жора. Чоловіче ім’я, найвіро
гідніше, в основі його лежить ім’я Орій.
ГЕРА. Цариця Богів, старша донька
Кроноса і Реї, вихована в домі Океана й
Тетії, сестра і дружина Зевса. Вважається
давньогрецькою Богинею, хоча насправді,
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запозичена з давньоукраїнських мітів.
Справжнє її ім’я
Гора, донька Крона
і Гаї (Геї), виросла в
домі Океана-Татуня
(Дніпра Татуня).
Через ревність, за
допомогою овода
вигнала зі Скитії до
Єгипту Іо – доньку
царя Аргоса Інаха.
Гера з Ольвії.
Про цю історію
Одеський
оповідають Есхіл археологічний музей
(“Прометей закутий”)
та Геродот [30, І 1]. У війні з персами скити
(спартанці) мали за гасло її ім’я, звідки й
пішло “Ура!”. Див. Гея, Іо, Спарта, Ура.
ГЕРАКЛ, Іракл, Геркулес, за “Сказаннями
Захарихи” – Гора-богатир [208], тірсенське
Беркле. 1. Ім’я, що має тлумачитися як
Гора-Коло, чому й підтвердження його
латинський варіант – Геркулес (Гора-Куля).
2. Давній герой, Бог. За однією із версій,
син Кроніда (Зевса) і Алкмени, за іншою –
нащадок Алкея (можливо, Ола Кия), тому
називався ще Алкид (Ол кит/скит). Батько
володарів скитської землі Скита, Агатирса
та Гелона. Засновник орійського роду (Ора),
якого ототожнювали з батьком-сонцем. Як
Бог Сонця, зображався переважно голим
(Богу Сонця не потрібен одяг) і з дубиною
(булавою), яка потім стала головним
державним символом і розміщалася на
монетах Ольвії та інших скитських держав.
У Геродотовому списку скитських Богів
стоїть поруч з Аресом. Будівничий Стовпів
біля Хортиці на Дніпрі, що називалися його
іменем. У другій книзі (гл. 145) Геродот
зауважує, що Геракл “був за 900 років до
нього”, тобто жив прибл. у ХІV ст. до н. е.
К. Птоломей показував на території України
аж три міста Heraclii – на правобережжі,
лівобережжі та в Криму. Відомий польський

дослідник мітології Ян Парандовський
писав, що Геракл – це уособлення творця
і захисника. Він “будував міста, знищував
потвор, а розбійників вішав на гілляках”,
“Він став символом роботящого й
страждального людства, символом праці й
незламної витривалості… Він шанував Богів
і, де міг, споруджував храми й жертовники.
Він приносив жертви із щирістю людини,
яка весь час потребує допомоги небес. Він
був справедливий… Жорстокі випробування
облагородили його душу, розкрили її перед
найрізноманітнішими проявами життя,
поглибили його вроджену доброту… Він
викорінював усяку беззаконність і жорстокість, мріючи про той день, коли вовк,
побачивши спляче ягня, не насмілиться
скривдити його”. Див. Арес, Алкей, Боги
скитів, Гераклові Стовпи, Деметра, Змієнога
цариця, Орій, Птоломей.

Геракл. Скитське золото. ІV ст. до н. е.

ГЕРАКЛЕЯ. Стародавнє місто і святи
лище в Херсонесі Таврійському, до того
мало назву Мегара. Див. Мегара.
ГЕРАКЛІДИ. Царська династія Геракла.
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Геродот стверджує, що геракліди царю
вали в Елладі та Малій Азії упродовж
двадцяти двох поколінь, або 505 років [30,
І 7]. Однак якщо Геракл жив у ХІV ст. (див.
Геракл), то загальне царювання Гераклідів
мало б складати прибл. 900 років. В
іншому місці Геродот подає династію
Геракла по лінії його сина Гілла (Гелона):
“У всіх цих були свої стратеги від
кожного міста, але той, хто користався
з загальної поваги і хто був проводарем
усього війська, це був лакедемонець
Леонід, син Анаксандріда, сина Леонта,
сина Еврікратіда, сина Анаксандра, сина
Еврікрата, сина Полідора, сина Алкамена,
сина Телекла, сина Архелея, сина Гегесілея,
сина Дорісса, сина Леоботея, сина
Ехестрата, сина Егія, сина Еврістена,
сина Арістодема, сина Арістомаха, сина
Клеодая, сина Гілла, сина Геракла. Леонід
несподівано став царем Спарти” [30, VІІ
204]. Останнім із династії був Леонід, який
жив на початку V ст. до н. е. Натомість,
династії, що продовжили два інших його
сини Агатирс і Скит, маловідомі. Нам
вдалося простежити династію (на жаль, не
в повній мірі) по Скиту, який в Геродота
міг бути також Алкеєм [30, І 7]. Отже,
Алкей мав сина Бела, Бел – Ніна (див.
Ніна), Нін – Агрона (див. Агрон). Певно,
з цієї лінії також Мірс, Кандавл, Даскіл,
Гіга, Ардій, Садіатт, Аліатт і Крез, яких
Геродот теж називає нащадками Геракла.
ГЕРАКЛІТ з Ефеса (Іонія, Північний
Кавк аз). Філософ, що жив прибл. у
554–483 до н. е., вважається грецьким.
Хоча письменник Славомисл устами князя
Святослава називає його Любомудром,
росічем із Голуні. Був супротивником
демократів, які підтримували антиперське
іонійське повстання. Його філософські
погляди були спрямовані проти традиційної народної релігії та, що особливо

цікаво, вважаючи себе філософом, він
якимось чином змусив піти у вигнання
вороже налаштованого проти знаті правителя Меланкома [116]. Судячи з цього,
Геракліт займав впливову посаду, яку
використовував на користь персів. Очевидно, саме завдяки їхній підтримці він
домігся вигнання Маланкома. Див. Іонія,

Славомисл.

ГЕРАКЛОВЕ СВЯТИЛИЩЕ. Святилище на Керченському півострові, що було
розташоване, як стверджує Плутарх в
розповіді про Демосфена [108, ІІ, с. 510],
на річці Гемон поблизу Херсонеса (він же
Хероней). Див. Херсонес.
ГЕРАКЛОВІ СТОВПИ. За однією із
версій, так нібито називалося передгір’я
Абіди (нині Сеута) на африканському та
європейському берегах Гібралт арської
протоки. Геракл наче знайшов їх на шляху
до велетня Геріона, або, за іншою версією,
сам спорудив їх. Але за Геродотом [30,
ІV 42], Гераклові Стовпи знаходилися
в районі Північного (Азовського) моря.
Враховуючи те, що над “Історіями”
Геродота добряче почаклували грецькі
редактори, підлаштовуючи їх під історію
Греції, можна сміливо стверджувати, що
ці Стовпи стояли на українській землі.
Це були три кам’яні муровані колони на
Дніпрі з північного боку о. Хортиця. У
журналі “Живописная Россия” за 1898
р. можна побачити їхнє зображення
майже в первісному вигляді, донині
збереглися лише фундаменти від них.
Можливо, Геракл збудував їх на честь
Тріади головних Богів (див. Триглав), або
ж на честь своїх трьох синів – Агатирса,
Скита та Гелона. Гесіод ототожнює ці
Стовпи із тритілим Геріоном, в імені якого
зберігається та сама основа, що й в імені
“Геракл”. Див. Геракл, Скит, Геріон.
ГЕРАСИМОВ Михайло Михайлович
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Гераклові Стовпи.
Копія із “Живописной Росcии”, 1898 р.

Такий вигляд Гераклові Стовпи мають нині

(15. 09. 1907 – 21. 07. 1970), видатний ра
дянський археолог-антрополог, за знайде
ними в Криму (печера Мурзак-Коба) ске
летами чоловіка та жінки кам’яного віку
в 1936 р. відновив їхню зовнішність. Див.

Гольштайном. Тому й Балтицьке море
мало назву моря ваґрів чи варягів.
Вандали, тобто ваґріяни були могутні,
користувалися мовою, дотримувалися
звичаїв і релігії (роксолян) і не були
окремим плем’ям, бо були з племені
русів”. Він також автор карти Московії,
на якій є й українські міста, окрім того, на
території України вказані деякі загадкові
географічні об’єкти, як от: “Голова
святого Іоана” (CAPUT S. IOHAN), Іоана
озеро (IOANIS LAKUS), а річка Дон
називається “Дон рутенський Танаїс” (FL.
DON RUTHENICE TANAIS). Див. Рутени,
Украни.

ГЕРБ МАЗЕПИ. Центральне зображен
ня на гербі Івана Мазепи називається
Курч. Знак Y (двозуб) – це символ Овна
та Ареса-Орія. Отже, це також символ
Скитії та перша літера назви Україна.
Сонце праворуч і місяць ліворуч від Y, а
також корона вгорі над ним означають, що
носій цього герба є володарем (царем чи
королем) земель по обидва береги Дніп
ра. “Двозуб” слугував за державний герб
і Святославові Хороброму. “Двозуб” –
ратище активно використовували руси як
зброю. Див. Арес, Овен.

Кроманьйонці.

ГЕРБЕРШТАЙН Зіґмунд (1486–1566).
Німецький дипломат і мандрівник, автор
книги “Записки про московітські справи”
(Rerum Moscoviticarum Commentarii.
Vienne, 1549). Писав: “Живуть різні
слов’янські племена, розсіяні по Германії
на півночі (над Балтикою) аж за
Ельбою (Лабою), яких німці називали
вандалами, венедами, виндами, ругами,
оботридами, укранами й т.ін. В області
тих вандалів було славне місто Ваґрія,
по сусідству з Любеком і князівством

Королівський герб гетьмана І. Мазепи

ГЕРБ УКРАЇНИ. Золотий триглав на
блакитному щиті. Див. Триглав.
ГЕРГІТА. Місто тевкрів, згадуване в
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“Історіях” Геродота [30, VІІ 43]. Див. Тевкри.
ГЕРГІТИ. За Геродотом, залишки давніх
тевкрів/теукрів [30, V 122]. Батько історії
писав, що Гімай (один із Дарієвих стратегів),
переслідуючи іонійців, заволодів Кієм у
Місії. З Припонтиди Гімай повів військо
до Геллеспонту і підкорив гергітів, які були
„залишками давніх теукрів”. Зважаючи
на те, що в давнину літери “г” і “п” часто
плутали між собою, очевидно, це ті самі
паралати: гер – ор, гіти – ати або ж китти
(ори китти). Див. Гіттіти, Іонія, Китти, Місія,
Паралати, Тевкри.

ГЕРЕОН. Так у Геродота (кн. V, гл. 47)
називається пам’ятник, що його ставили на
горі (кургані). Див. Геріон, Тевкри.
ГЕРІОН. За грецькою версією, мітична
тритіла істота-велетень, що мешкала на
острові Еритій, син Хрисаора і океаніди
Каллірої, власник численних стад корів
і волів, за які нібито його вбив Геракл.
Насправді, під Геріоном мали на увазі три
кам’яних пам’ятники на скитській землі біля
Хортиці – Гераклові Стовпи. Це підтверджує
і назва пам’ятника на могилі – гереон. Отже
Геракл, а насправді Отець Орій, як господар
цієї землі, не міг воювати зі Стовпами та
красти власних тварин. Грецький міт про
Геракла і корів був створений тоді, коли

Геріон

греки почали творити власну історію,
приписуючи собі чужих героїв. Іменем
Геріона (Орія) названо найефективніше
небесне сузір’я Оріон, основою якого є три
зірки. Див. Геракл, Гераклові Стовпи, Еритій,
Океаніди, Хрисаор.

ГЕРМАНАРІХ (за Велесовою Книгою і
О. Вельтманом, Єрманаріх [54]). Готський
король, прожив нібито 90 років (285–
375 р. н. е.). За Йорданом – з роду Амалів,
за Влескнигою – правнук Готоріха, батько
Гуларіха. Підкорив племена північного
Приазов’я та здійснював походи проти
Руськолані. Ось що про це пише Влескнига: “І
ще була повержена Руськолань Єрманаріхом.
Той хотів жону з роду нашого і повергнув її, а
Отці наші пішли на нього. Єрманаріх розбив
їх і, полонивши Руса, Божа, Буса і сімдесят
інших, зарубав їх. Тоді смута велика була на
Русі – повстав молодший Вендеслав, зібрав
Русь і повів на них. Трикратно розтрощив
готів, і не було жалю ні до кого” [54, д. 32].
Див. Готи, Руськолань.

ГЕРМЕНЕВТИКА. В початковому
значенні – напрям наукової діяльності,
пов’язаний з дослідженнями і тлумаченнями філологічних, а також філософських,
історичних і релігійних текстів. Це допоміжна
дисципліна тих гуманітарних (насамперед
історичних) наук, які займаються писемними
пам’ятками (історією літератури, філософії,
релігії, мовознавством тощо).
ГЕРОДОТ Галікарнаський (в Мавро Орбіні
– Еродот Аллікарсимський). Найдавніший
історик, якого називають Батьком історії.
Походив з орійсько-корійського роду міста
Турії області Галікарнас. Жив прибл. у
484–426 рр. до н. е., син Василя. Автор
“Історій”, які, за власним зізнанням, мав
“настанову записувати, як я це чув, що
кажуть ті або інші” (кн. ІІ, 123). Брав участь
у дипломатичних місіях. Його вважають
грецьким істориком, бо народився в Іонії, а це
нібито Мала – тобто Передня Азія (нинішня
Туреччина), яка колись належала Греції.

Однак Іонія насправді розташовувався
в північному Приазов’ї, а Малою Азією
був Таманський півострів [107, с. 140].
Окрім того, вся праця Геродота – це
переважно опис історії та земель північного
Причорномор’я і Криму. Отже, Геродот
насправді народився на українській землі
й жодного стосунку до історії Греції не має.
Мавро Орбіні, між іншим, не згадує його
серед тих, хто прославив “діла грецькі”.
Зате використовує його працю у своїй
історії слов’ян. У гл. 133-й VІІІ кн. Геродот
згадує себе серед представників іонійців,
які прийшли до еллінів: “Геродот, син
Басілейда (Василя)”. Перед цим іонійська
делегація побувала також у Спарті – вона
просила допомогти визволити Іонію від
персів, а Спарта – це частина Пелопоннесу,
що розташовувалася в Криму. Помер
Геродот нібито в італійському місті Фурії,
хоча насправді це сталося в рідних краях:
Фурія – це та сама Турія, де він народився.
Див. Іонія, Пелопоннес, Спарта.

ГЕРОЙ. Видатна за своїми здібностями
людина, що виявляє відвагу, самовідданість
і хоробрість на благо суспільства. В
стародавні часи за надзвичайні вчинки
герої називалися богами. Слово вважається
грецьким, хоча насправді воно походить від
імені Богині скитів Гери або Отця Орія, з
іменами яких на устах воїни йшли у бій.
Див. Гера, Ора.

ГЕРРОС. 1. Так у Геродота називається
річка Рось. 2. Царська країна, Геродот
однозначно вказує її адресу: “За Герросом
лежить так звана Царська країна” – кн.
ІV, гл. 20; вона “називається, як і той край,
Геррос” – кн. ІV гл. 56. З цієї самої книги
(гл. 53) довідуємося про розташування
країни Геррос за сорок днів плавання на
північ по Бористену (Дніпру). Перша
частина назви “гер” розшифровувався як
Горова (тобто верхня) Рось (нижньою була
Руськолань), або Орова Рось, тобто Рось
отця Ора. Див. Ор, Руськолань.
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Карта Царської країни – Герросу

ГЕРУСИ (горруси – Ор руси). Старші
отці, старійшини [30, V 40]. Мабуть, уповноважені представники Царської країни
Геррос. Див. Геррос, Царська країна.
ГЕСІОД. Античний поет, вважається,
що жив на межі VIII–VII ст. до н. е., хоча
зважаючи на те, що Іонія (Приазов’я), в
якій він мешкав, була загарбана персом
Кіром ІІ в середині VI ст. до н. е. і Гесіод
у поемі “Роботи й дні” повчає Перса,
як жити, то не виключено, що повчання
якраз і стосуються нових володарів його
землі. Отже, Гесіод міг бути старшим
сучасником Кіра ІІ і жив у VI ст. Як
творець поеми “Теогонія” (Походження
богів), можливо, зобразив у ній під іменем
сина Геї Гієса себе самого. Народився, за
його свідченнями, в містечку з нерадісною
назвою Аскра неподалік гори Гелікон
(нині, найвірогідніше, це с. Терпіння
Мелітопольського р-ну Запорізької обл.
біля гори Кам’яна Могила), яку назвав
горою Муз і описав у “Теогонії”. В поемі
“Роботи й дні” рекомендує присвятити
життя че сній праці, дає практичні
настанови із землеробства та описує

90 Гестія
сільс ькогосподарські роботи саме за
кліматичними умовами України. В поемі
“Щит Геракла” (певно, незакінченій)
робить фантастичний опис щита Геракла.
Див. Акрагант, Гелікон, Геракл, Гея.

ГЕСТІЯ. Богиня роду. Можливо, те саме
що й Веста. Стоїть першою в переліку
скитських Богів, їй молилися найбільше.
Вона – та, хто присвятила себе родині,
Богиня домашнього вогнища, господиня.
Старша донька Крона та Реї, сестра
Зевса, Гери, Деметри, Аїда, Посейдона.
Її руки добивалися Посейдон і Аполлон,
але вона вирішила залишитися дівчиною
і жити у Зевса, тобто присвятила себе
родині. Гестія – символ недоторканості,
покровителька незгасимого вогню, начала,
що об’єднує світ Богів. Скити називали її
також Табіті – “та будина” або “та буття”,
тобто та, що підтримує буття в обителі,
стежить за порядком у ній. Можливо,
влескнижний Бог Радогощ (радий гостям) –
пізніший варіант Гестії. Не виключено, що
Гестія могла бути і Богинею Криму, адже
цей півострів називався ще Гостинним, як
і Чорне море, до речі. Див. Веста.
ГЕТИТИ. Стародавнє плем’я. В єврейському оригіналі “хіттім”, причому “ім”
є закінченням числа множини. Згідно з
Біблією, першими були призначені на
знищення воюючою Юдеєю. Можливо,
це ті самі китти (скити), тим паче, що
“К” читалося також як “Х”. Польський
дослідник Ян Щепанський у книзі

Гетити на
одному з
єгипетських
рельєфів.
XIV ст. до н. е.

“Imperium tysiąca Bogów” (1977 р.)
писав, що батьківщиною гетитів були
причорноморські степи. Див. Кубаба, Китти,
Хетти.

ГЕТМАН, гетьман. Отаман, отець, велика
людина. Назва походить із часів повстань
таборитів і гуситів у Чехії (XV ст.). Вперше
гетьманом було названо Яна Жижку.
ГЕФЕСТ. Син Зевса та Гери, божество
вогню і ковальства. Орфічний гімн описує
його як космічну силу. Він – майстер і
художник, світло, вогонь та ефір. Він
охороняє хати, міста і племена. Він місяць
і всі світила. По суті, він тотожний Апол
Олу, а зважаючи на те, що літера “Ф”
читалася також як “П”, не виключено, що
це є видозмінене ім’я Аппол Ола – Апест.
Батьківщина його, найвірогідніше, – Мала
Азія (Тамань). Аполлоній Родоський,
зокрема, писав в “Аргонавтиці”, що Гефест
вирив колхідському цареві (по сусідству з
Таманню) чотири джерела – молока, вина,
олії і води. Див. Апол Ол.
ГЕЯ, Гая, Гера, Гілея. Одне із чотирьох
космогонічних начал, поруч із Хаосом,
Тартаром і Еросом. Уособлює Землю. За
Геродотом, Богиня скитів, дружина Зевса.
За найдавнішими переказами і зокрема
за Гесіодом, Гея народилася слідом
за Хаосом. Від Геї народилися: Уран
(небо), гори, Понт (Чорне море). Разом з
Ураном вона народила “трьох великих і
могутніх синів”: Китта, Бриарея та Гієса
(мабуть, Скита, Борея і Гесіода). Гея була
матір’ю людей і великою оселею мертвих,
похованих у її лоні. Від кохання з Понтом
вона народила Нерея (мабуть, насправді
Перея-Перірату/Орату), Тавмант а
(Таврію), Форкія (Оркію – в Геродота:
країна Оріка), Кето (Китію-Скитію) й
Еврібію (Европію), береги яких омивало
Понтійське море. Вона також мати титанів,
Гіперіона (Ніпера-Дніпра), Антея, Тітія
(Татія), а також Єхидни і багато ще кого.
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завойовники Єгипту. Певно, одна з назв
гетитів. Походили зі скитської (української)
землі, про що свідчать однакові архетипи
назв: гіксоси, Аксіарум, Ексампай,
роксолани, евксини (від Евксинського
моря) та коси-коссеї. Див. Аксіарум, Гетити,
Ексампай, Єгипет, Киян, Коссеї, Роксолани.
Гея

Її, по суті, вважали матір’ю всього живого
на землі. Не виключено, що Гея це пізніший
образ Матері-Слави. Скитське походження
Богині також підтверджує ім’я Палагея –
палів (пелазгів) Богиня. Див. Борей, Гера,
Гесіод, Єхидна, Мати-Слава, Ората, Орік,
Палагея, Пелазги, Понт, Татій, Титани.

ГИЛЬЦЕ. Весільне дерево, що символізує
дерево життя.
ГИМЕНЬ. Давнє ім’я, можливо, походить
від омели. Див. Омела.
ГІГА. Владар Лідії – автономії, що
входила до складу Кияксарової імперії,
син Даскіла, батько Ардія, Мірса (Міса)
та Кандавла. Жив у VІІ ст. до н. е. Див.

ГІЛЕЯ, Олея, Гела. За Геродотом, одна з
назв правобережної від Дніпра частини
Скитії [30, ІV 18]. Зберігся лист жерця з
Гілеї, видряпаний на черепку (VІ ст. до
н. е.), в якому повідомлявся стан справ у
придніпровських землях Ольвії, зокрема
про вивіз лісу на кораблях із Гілеї, про
зруйновані вівтарі храмів Матері Богів,
Геракла тощо [206, с. 38].

Кий, Лідія.

ГІГАНТ. Зважаючи на складники слова
“гіга” (див. Гога) і “ант”, має значення
“надвеликий”, або “велетень”. Гесіод,
у якого трапляється це слово вперше,
зображує гігантів напівлюдьми-напівбогами в шоломах та зі списами. Греки
зображували їх як скитських героїв – зі
зміїними ногами. Див. Антей, Анти.
ГІДНІСТЬ, годність. Здатність людини
розуміти свою значимість як особистості,
усвідомлювати свою придатність до
чогось і бути готовим відстоювати свої
людські та родові цінності.
ГІЄС, Гієй. Один із “трьох великих і
могутніх синів” Богині Геї. Можливо,
під цим іменем приховав себе автор
“Теогоній” Гесіод. Див. Гея, Гесіод.
ГІКСОСИ. “Володарі чужоземних країн”,

Лист жерця з Гілеї

Монета Гілеї (Гели)

ГІЛЛ. Див. Гелон.
ГІМЕРИ. Найвірогідніше, та сама
Кімерія, яку фальсифікатори “Історій”
Геродота перетворили на Гімеру – місто
у Сицілії [30, VІ 24, VІІ 165].
ГІМН. Пісенне звеличування, славень.
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Походить від українського слова “гомін”.
Англійське “anthem” (гімн) походить від
слова “ант” – великий. Див. Анти.
ГІПАКІРІС. Так у своїх “Історіях” Геродот
називає річку Інгул.
ГІПЕР. Складник низки слів, що з грець
кої перекладається як “дуже великий”,
насправді він походить від назви річки
Ніпер (Дніпро), найбільшої на той час серед
відомих річок. Саме “Ніпер” вона називалася
в “Історіях” Геродота, але перекладачі та
тлумачі їх видали “Н” за латинське “Г” і
використовують слово у значенні “дуже
великий”, “надмірний” тощо. Див. Дніпро.
ГІПЕРАКРІЇ. Одне з ніперських (дніпровських) племен: “ніперукри” [30, І 59].
ГІПЕРАНТ. Син Дарія І. Див. Дарій.
ГІПЕРБОРЕЯ. Вважається, що це мітична
країна Богів, або, як писав Едуард Шуре,
потойбічний світ: “Таємнича країна світлих
і прозорих душ, які живуть у вічному
сяйві досконалого блаженства. Там його
істинні жерці і жриці”. Греки та москвини
приписують її до крайньої півночі. Проте, за
Геродотом, про гіпербореїв нічого не знали
люди, “що живуть у тих краях” [30, ІV 32].
Тому Гіперборея – це священна скитська
територія Ніперборея (дНіперБорея), де
греки наше “Н” видали за латинське “Г”. На
деяких стародавніх картах навіть писалося
SCYTНAE HYPERBOREI. А К. Птоломей
називав країною гіпербореїв острів Еритій
(Хортицю). За Велесовою Книгою, Велика
Борія. Див. Борей, Бористен, Гіпер, Дніпро,
Скити, Хортиця, Шуре.

ГІПЕРІОН, Гіпперіон. Титан, син Геї та
Урана, батько Геліоса, Силени та Еос. Бог,
ототожнювався з Богом сонця Геліосом.
В основі імені лежить назва Божої країни
Гіпербореї. Див. Гея, Гіперборея.
ГІПЕРОХА. Гіперборейська дівчина. За
Геродотом, разом із Лаодікою (Ладою)
прине сла на о ст рів Д ело с звичай
жертвувати Богам солому (колоски із

зерном). Див. Гіперборея, Делос.
ГІПОКРЕНА, Іпокрена. За Гесіодом
(“Теогонія”), назва джерела, вода з якого дає
поетичне натхнення. Знаходилося біля гори
Гелікон або неподалік неї біля с. Терпіння
(нині Мелітопольського р-ну Запорізької
обл.). Див. Гелікон.
ГІППАНІС, Гіпаній, Гіппанім. Річка в
Скитії, “починається з великого озера,
навколо якого пасуться дикі білі коні. І
правильно називають це озеро матір’ю
Гіпанія” [30, ІV 52]. Грецька назва річки Бог
– буквально “великий пан” (нині Південний
Буг). Впадає в Дніпро. Назва створена із
складників “Гіп” і “Пан”, перший з яких
походить від Дніпра – “Ніп”, другий – від
Пана (Бога). Див. Бог.
ГІППОКРАТ. Найвірогідніше, в цьому
імені поєднані назва ріки Гіпер/Ніпер і
назва племені окри, які мешкали тут (на
зразок Аріанта – Орій ант). Геродот в
“Історії” згадує кілька Гіппократів. Усі вони
належать також до історії нашої землі, хоча
грецькі коментатори намагаються вписати
їх в історію Сицілії та Афін. 1. Син Пантара,
тиран міста Гели, що розташовувалося на
правобережжі України, найвірогідніше, та
сама Голунь (див. Голунь). 2. Син Мегакла,
брат Клістена, батько Мегакла й Агарісти,
матері Перікла (див. Перікл). 3. Батько
Пейсістрата (важко визначити справжнє
походження). 4. Гіппократ – із міста Сіба
ріс, батько Сміндіріда (важко визначити
справжнє походження). 5. Гіппократ –
видатний лікар (бл. 460–370 рр. до н. е.),
мабуть, теж із цього роду Гіппократів, бо
стверджується, що він насправді народився
на острові Кос (Див. Кос).
ГІППОЛАЯ. За Геродотом, вузька смуга
суходолу, що утворюється між Гіппанієм
і Бористеном, і на ньому побудовано
святилище Деметри [30, ІV 53]. Див. Деметра.
ГІТТІТИ, давнє плем’я. Основа слова
“гіт” є складовою назви міста теукрів
Гергіта, племені гергітів та імені одного із
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засновників скитського роду Таргітая. Лев
Силенко стверджував, що це ті самі скити.
Див. Гергіти, Гетити, Китти, Таргітай, Теукри.

ГЛАВК. 1. Один із героїв “Іліади”, син
Гіполоха Сізіфа, батько Беллерофонта,
вождь лікійців, у Троянській війні воював на
боці троянців. 2. За Геродотом, винахідник
мистецтва паяння заліза, мешканець міста
Хіос (Приазов’я), зробив “найбільш гідне
уваги серед інших пожертвувань у Дельфах –
твір хіосця Главка, який перший серед людей
винайшов мистецтво паяти залізо” [30, І
25]. Це було при володареві Лідії Аліаттові
на межі VІІ–VІ ст. до н. е. Найвірогідніше,
саме цей Главк за свої заслуги став прото
типом одного з аргонавтів, будівником і
керманичем корабля “Арго”, а потім пере
творився на морське божество. Значення
імені – “головний керманич”.
ГЛАГОЛ. Буквально: голос голосів, “голос
Ола”, високе і велике слово. Див. Ол.
ГЛІБ, Глібко. Ім’я – глиба, тобто великий;
той, хто “дає хліб”.
ГНАТ. Ім’я, в давнину – Гона. Див. Антигона.
ГНУР, Гонур. Скитський цар VІ ст.
до н. е., син Ліка, внук Спаргапейта, батько
Анахарсіса та Савлія. Див. Анахарсіс.
ГО. Одна з давніх українських назв корови.
В с. Чорний Потік на Івано-Франківщині
й нині можна чути таке звернення до цієї
тварини – “го”. Див. Корова.
ГОВИНДА. Одне з імен Крішни та Вішну
в індуїзмі, що означає “захисник корів” (го).
Однак привертає увагу подібність слова і до
назви священного тотему праукраїнських
отців-Богів Овена. Див. Вішну, Го, Крішна,
Овен.

ГОГА. Див. Ґога,
ГОГОЛЬ Микола Васильович (1.04. 1809
– 4.03. 1852). Класик російської літератури
українського походження. Найвидатнішими
є твори на українську тему: “Тарас Бульба”,
“Сорочинський ярмарок”, “Вечір проти
Івана Купала”, “Травнева ніч, або Утоплена”,
“Пропала грамота”, “Ніч перед Різдвом”,

“Страшна помста”, “Вій” тощо. У повісті
“Вій” наголошує на захисній силі не хреста
і не ікон, а Кола. Див. Коло, Кружало.
ГОДЕЧ. За О. Вельтманом, той самий
Одоакр, латинська форма Godeoc [20, с. 80].
Див. Одоакр.

ГОЙ. Те саме, що й бевз – вайло, йолоп,
бовдур; зневажлива назва євреями неєвреїв. Зважаючи на те, що в українській
мові є слова: “гоїти” – лікувати, “гойний”
– щедрий, багатий (біля княжого поселення
на Львівщині Звенигорода є Гоєва Гора),
мабуть, слово “гой” спочатку мало зовсім
інше значення. Негатив у нього було
вкладено, найвірогідніше, після того, як
цар Гай, піддані якого називалися гаями
(гоями), розбив єврейське військо, що
напало на його місто. Про це йдеться у дещо
спотвореній розповіді про Ісуса Навина
(Біблія). Можливе його походження також
від імені Богині землі Геї, тобто “гой” – це
землероб. Див. Гея.
ГОЙТОСИР. За Геродотом, скитський
Бог, якого ототожнювали з Аполлоном. Не
виключено, що насправді це був “Гор то
цар”. А якщо в першоджерелі першою була
літера “Н”, яку греки видали за “Г”, то це
міг бути і “Ной то цар”. Хоча Цельс називав
його Гонгосир. Див. Ной, Гор.
ГОЛГОФА. Пагорб, на якому було розіп’ято Ісуса Христа. З грецької – “череп”,
що утворилося від українського словосполучення – “гола голова”. Див. Христос.
ГОЛІАФ. Біблійний мітичний герой,
велетень, якого нібито переміг юний цар
Давид. Ймовірно, це той самий Апол Ол
– Оліап, змінено місцями складники: АФ/
АП перенесли в кінець, а ГОЛ/ОЛ – наперед.
Див. Апол Ол.

ГОЛОВАНІВСЬК. Селище у Кіровоград
ській обл., одне із тлумачень назви – “головне
місто”. Найвірогідніше, на його місці в
давнину було місто Голунь. Про старезність
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селища свідчать чисельні підземні ходи, яким
не одна тисяча літ. До Другої світової війни,
коли в містечко не прийшла важка техніка
і велике будівництво, чимало сміливців
проникали до них і навіть робили описи. Ось
один із них: “Виявлено 5 входів: біля церкви,
біля раймагу, за польським кладовищем, в
руїнах бувшого піонерського клубу і п’ятий
– в погребі біля приміщення райвідділу
МДБ. Через вхід біля бувшого піонерклубу
встановлено, що тут катакомба збудована
формою півкола з плоскою долівкою, на
відстанях є заглибини в стінах. Біля церкви
виявлено, що в тій частині катакомби
двоярусні. Через кожних 30 метрів є отвори
для доступу повітря”. Див. Голунь, Лада.
ГОЛОД У ЛІДІЇ. 18-річний голод, який
трапився у Приазов’ї за царювання Атія. “За
царювання Атія, сина Манія, стався в усій
Лідії страшенний голод, але лідійці деякий
час якось терпіли його. Проте згодом, коли
голод продовжував тривати, вони почали
шукати вихід із цього становища, і хтось
там вигадував одне, а хтось іще інше. Саме
тоді, як кажуть, було вигадано ігри такі,
як гральні кості, як паці і м’ячі та всілякі
інші ігри, за винятком дамок, бо вони не
приписують собі їхнього винаходу... В такий
спосіб вони жили протягом вісімнадцяти
років”. [30, І 94]. Див. Атій, Лідія.
ГОЛУБ. Птах, символ давньоукраїнських
Богів, символ Духа. І. Франко в повісті
“Захар Беркут” писав: “Він (Захар Беркут. –
С. П.) повідав про діла Дажбога, про побіди
Світовида, про те, як три святі голуби
– Дажбог, Світовид і Перун – сотворили
землю з піскового зерна, як Дажбог три
дні шукав на дні безодні, поки знайшов три
зеренця: одно зерно пшениці, друге жита,
а третє ячменю – і дарував їх першому
чоловікові Дідові та його жінці Ладі; як
Перун дарував їм іскру вогню, а Світовид –
волосинку, з котрої за його благословенством

зробилася корова й пастух, що його назвали
Волосом”. В українській народній творчості
є дитячі примовки, одна з них – закликання
дощу. Коли починає накрапати дощ, діти
скачуть, радіють і співають:
Іди, іди, дощику,
Зварю тобі борщику –
Покладу на дуба,
Прикличу голуба,
Голуб буде пити –
Дощик буде лити...

Комусь це видається дитячою забавкою,
а насправді так уже не одну тисячу років
наші предки вимолювали в неба дощу, який
дає людині все потрібне для харчування.
Наприклад, для приготування борщу: воду,
буряк, квасолю, капусту, картоплю, кріп
тощо. На знак подяки за це ложку борщу
виливали на землю для богів-голубів, які
потім випивали його за допомогою райдуги,
і голуб-Перун віддячував людям новим
дощем. Див. Дух, Перун.
ГОЛУБИЙ, світло-синій, блакитний,
небесний. Колір, що голубить, ніжить. Див.
Синій.

ГОЛУБИНА КНИГА. Твір давньоруської
літератури приблизно ХІІ–ХІV ст., в якому
йдеться про світобудову та походження світу.
Написана на біблійно-мітологічній основі.
ГОЛУБІНСЬКИЙ Євгеній Євсигнейович (28. 02. 1834 – 7. 01. 1912). Історик
Російської Церкви і церковної архітектури,
академік. Підкреслював європейськість
України: “Нинішня Малоросія не тільки не
зривала зв’язків із Західною Европою, але
й від тієї самої хвилини, як для Великоросії
почалося абсолютне роз’єднання із Західною
Европою (нашестя Монголів), Малоросія
тісніше, як перед тим, зблизилася із Західною
Европою... Два племені – великоруське і
малоруське – суттєво неоднакові між собою
характером духовних природ. Малороси
дуже відмінні від Великоросів. Малороси
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являють собою продукт особливої історії
відмінної від історії Великоросії”. (Е.
Голубінский, “Історія Русской церкви”, т. 1,
П. 1, Москва, 1904, с. 882.)
ГОЛУНСЬКА МОВА, Гелонська мова.
Мова мешканців Голуні, Руськолані.
Є спроби називати її давньогрецькою,
хоча насправді у ній українська основа.
Див. Голунь, Голунський напис, Руськолань.

ГОЛУНСЬКЕ ПИСЬМО. Письмо, що
використовували на території України в
ХVІ ст. до н. е. Див. Голунський напис, Напис
із Приазов’я.

ГОЛУНСЬКИЙ НАПИС. Викарбуваний
прибл. в сер. ІІ тис. до н. е. на кам’яному
стовпі на честь столиці Руськолані Голуні.
Його знайшов польський археолог Фадей
Воланський, як стверджує О. Іванченко,
біля с. Медвин Богуславського р-ну
Київської області: “БУДІА ГОЛУНІА
А розум
Аз “я” духовне
Б звук
Б буття за совістю
В веди, пізнання
Г голос
Д добро
Д дім
Є триєдинство
Е
Ж життя
З зоря
И
Ї
Й
К корінь
Л любов
М ми
М мати
Н звук
Н нам
О постійність

П путь
П путі зустрічні
П путь останній
Р рід
С совість, звук
СС чистота душі і тіла
Т тя, твій, твоя
Т те, тих
У, Ю рух, звук
Х хор
Ш шана
Щ щада, милість
Ц ціп
Ч звук
Ч чати (згода)
И
ять
Я “я” тілесне
Я Ярило (Сонце)
м’який знак
твердий знак
омега, кінець

Голунське письмо

Голунський напис

СЕРЦІА СЕРЦІСІМІА НАСІМІА” (“Буде
Голуня-серце серцями нашими”).
ГОЛУНЬ, Голань, Гелон. Столиця Руськолані, за Велесовою Книгою, закладена
Орієм [54, д. 35А]. Перша письмова
згадка про місто зафіксована в написі на
кам’яному стовпі з Медвина (див. Напис
із Голуні). Неодноразово згадується у
Велесовій Книзі, а також в “Історіях”
Геродота в дещо зміненому вигляді –
Гелон, як місто будинів, та в Каратепських
написах – Олунь [106, с. 112]. Існують
припущення, що місто знаходилося на
півночі нинішньої Полтавської обл. біля
с. Більськ. Однак автор Велесової Книги
Ілар Хоругин стверджує, що Голунь була
поруч із Києвом, на південь від нього:
“руськолани… порядкували на півдні” [54,
д. 6В], тож навряд чи їх розмежовував
багатоводний Дніпро. Саме такі висновки
випливають із Книги: “вороги напали на
нас, а тому відійшли до Києграда і до
Голуні” [54, д. 36Б], “Голунь був славний і
три сотні градів сильних мав, а Києград
мав менше – на півдні десяток градів і
все” [54, д. 22]. Прихильникам версії, що
Голунню було с. Більськ, або, як вважають
Ю. та В. Гнатюки, що вона була в районі
Сіверського Дінця [208], варто нагадати, що
Більськ і Донець лежать на схід від Києва.
Тому, найвірогідніше, Голунь була на місці
нинішнього селища Голованівськ, одне із
тлумачень назви якого – “головне місто”.
Навколо нього донині в оточені степів
збереглися чималі ліси: “Тоді Отець Орій
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відділив отари свої і людей своїх і повів
подалі. І сказав там: “Закладаймо град!”
А то Голунь була в голому степу і в лісі”
[54, д. 35А]. Назви цих лісів також мають ті
самі корені, що й у слові “Голунь”: Голоче
і Воловик. Що саме тут – у Прибужжі –
мешкали голунці і що в них було аж 318 міст,
свідчив також Баварський географ ІХ ст.,
називаючи їх уличами. Див. Голованівськ,
Голунський напис, Уличі.

ГОЛЬТЕСКИТИ, гольтескіфи. Плем’я,
згадуване Йорданом в історії готів. Ма-буть,
бідні (голь то), а не царські скити. Див. Скити.
ГОМЕР. Поет, автор “Іліади” та “Одіссеї”.
Зазвичай його приписують Греції, натомість
біблійний пророк Єзекіїля згадує в своїй
книзі досконало озброєні північні орди
Гомера князя Гоги “краю Магога, князь
Рошу (Росі. – С. П.)”. Книга Буття пише,
що Гомер був сином родоначальника
північних народів Яфета. Йосип Флавій
писав, що нащадків Гомера греки називали
галатами, але сам він називав їх гомарійцями
(кіммерійцями), а галати-гали мешкали на
території України. У Геродота знаходимо
місто Гимери, що тотожне гомерам-кімерам.
На карті Бористену 1643 р. вказується,
що черкаси – це ті самі Гомерові кімери.
Тобто очевидно, що рід Гомерів походить
із давньоукраїнських земель. До того ж,
Троянську війну, яка тривала за місто Іліон
у Бузькому лимані, не міг так докладно
описати автор, що мешкав у Передній Азії чи
в Греції. Якщо нами доведено, що Троянська
війна насправді відбулася десь на межі
VІІ–VІ ст. до н. е., то Гомер жив уже після
неї. Місцем його народження називають
або іонійське м. Смірну, або острів Хіос,
які знаходилися насправді в Приазов’ї.
Вважається, що був сліпим. Ймовірно, також
приховується під іменем легендарного поета
Тамариса, “який оспівав боротьбу титанів
і був осліплений музами”. Своїми творами

в епічно-мітичній формі Гомер описував
події, що відбувалися на давньоукраїнській
землі. Див. Галати, Іліада, Іліон, Кімери, Магога,
Одіссея, Смірна, Тамарис, Троянська війна.

ГОМО САПІЄНС (лат. Homo sapiens).
Людина розумна. В основі обох слів –
давньоукраїнські (скитські) імена – “Гомер”
та “Апі”: гомерами називали кімерійців,
в яких однією з головних Богинь була
Апі (а також Бог Апол Ол). Буквально це
перекладалося як “Гомери божественні”.
Див. Апі, Апол Ол, Кімерійці.

ГОНАТА. Див. Антигон ІІ
ГОНГОСИР. Див. Гойтосир.
ГОНЗЯХУТ. В оригінальних текстах
Велесової Книги – “погани” [54, д. 23].
ГОНОРІЙ. Вигаданий римський імператор (395–423 рр. н. е.), яким фальсифікатори історії підміняють Гуну Аттилу,
що володів Римом на початку V ст. Це
зокрема підтверджують тогочасні монети.
На одній із них, як бачимо, зображено
володаря, його діадема та восьмипроменева
зірка майже один в один схожі з тими, що
викарбувані на монеті Гуни Аттили. Тільки
напис на ній здійснено вже латиною –
DNHONORIUSPFAVG, що означає: D –
dominus et deus (господар і Бог); N – NIVST
“nivalis” (білий, світлий); HON – Гуна;
ORIUS – Орій; PF – “perfect” – “творець”
і AVG – “аugus” – “святіший”. На іншому
боці монети: CON (центр, основа), GLORIA
(слава) і POHANOAUN (поганин), що
перекладалося не лише як “язичник”, а також
як “народний”. Див. Аттила.
ГОНЧАР. Майстер із виготовлення
глиняного посуду. Похідне, певно, від
“гонити” (той, що гонить/крутить гончарний круг) і робить “чар” (посуду). Чарою,
наприклад, у деяких селах Прия-трання
донині називають сковороду.
ГОПАК. Запальний давньоукраїнський
танець із складними елементами бойового
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мистецтва, примовляннями, гуками та
застосуванням зброї. Використовувався ще
захисниками царів, отців та святилищ Апол
Ола – гоплітами, звідки й отримав свою
назву. Див. Апол, Гопліти, Тан.
ГОПАЛА. Друге ім’я індуського Бога
Крішни, що походить від давньоукраїнського
Опала (Апол Ола). Див. Апол Ол, Крішна,
Купайло.

ГОПЛІТИ. Похідне від “оплот-опора”.
Найближчі охоронці отця роду (царя) і
святилищ Бога Апол Ола. У Спарті їх
називали “оплітами”. Див. також Опришки.
ГОР, Хор, Ор. Висота, небо, святість.
Божественний складник багатьох давніх
імен Богів і героїв: Сваргор, Піфагор, Хатхор,
Антагор, Гордій… В давньо-єгипетській
мітології Гор – Бог неба і Сон-ця, уособлював
ранкове сонце та слугував одним із символів
влади фараона у вигляді символічного
зображення сокола. Див. Ор.
ГОРА МУЗ. Одна з давніх назв гори Гелікон
(Кам’яна могила), у гротах якої жили музи.
Див. Гелікон, Кам’яна могила.

ГОРАН, Гарун. Так у давній Україні називали
планету Уран.
ГОРГОНА. Захисниця, та, що горлає (подає
знак тривоги) і гонить, проганяє ворога.
ГОРДАШ. Один із полководців Аттили.
Автор “Сказания о населенных местностях
Киевской губернии” Л. Похилевич
припускає, що с. Гордашівка, нині Тальнівського р-ну на Черкащині, має якийсь зв’язок
з іменем цього полководця.
ГОРДИЙ. Людина, сповнена особистої

поваги та гідності, усвідомлена величчю
свого роду. Слово походить від імен батька
Орія та Бога Дія. Див. Дія, Ор.
ГОРДИН. 1. У давній Україні-Русі –
достойник – людина, наділена високою
свідомістю і обов’язком перед своїм родом,
готова на самопожертву заради нього,
а також член Хороброго Гординства –
відбірного війська, провідник. Згадується у
Велесовій Книзі [54, 4Б, 6Д, 7Б, 7В, 7Г, 7Д,
7Е, 7Ж. 14, 21 та в Геродота [30, VІІІ 77].
Походить від слова “гордий”. Англійці, дещо
змінивши його, створили титул “лорд”, що
його носили багаті люди.
ГОРДІЙ. Давньоукраїнське ім’я, походить
від імен батька Орія та Бога Дія. Див. Дія,
Орій.

ГОРИ, ори. За Велесовою Книгою, отці,
воєводи: “І повели русів гори міцні, як Отця
нашого Перуна сини і Дажба внуки” [54,
д. 23], у Біблії: “Нехай гори приносять
народові мир, а пагірки правду” (Пс. 71:3).
Німці перейняли це слово для означення
шанобливого звернення до чоловіків – герр
(пан). Див. Ор.
ГОРИНЬ. За Велесовою Книгою, божество
горя та суму. Див. Велесова Книга.
ГОРИСЛАВ. Князь, за Велесовою Книгою: “А по тій добі (можливо, після
Кия. – С. П.) було сімдесят князів наших,
як Мезислав та Боруслав, Комонебранич і
Горислав. Вибрані вони на Вічі й одлучені
на Вічі, коли люди не хотіли їх” [54, д. 25].
Див. Кий.

ГОРИТ, орит. Дерев’яний футляр для лука
і стріл, яким користувалися в основному
скити в VI – II ст. до н.е.
ГОРІЛКА, горівка. Міцний алкогольний
напій, що несе людині горе, деморалізує,
вбиває в неї здатність до тверезого мислення, до опору експлуататорам, чим
користуються ті, хто хоче підпорядкувати
собі інший народ, використовувати його як
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дешеву робочу силу, забрати в нього землю,
майно тощо. Див. також Вино.
ГОРІШНЯ АЗІЯ. За Геродотом, частина
Азії, що знаходилася вище р. Галія [30, І 103].
Див. Галія, Кий, Передня Азія.

ГÒРОД. Огороджений валами, тином
населений пункт, місто.
ГОРОДЕНЬ. Давньоукраїнське місто, нині
Гродно (Білорусія).
ГОРОДИЩЕ. Священна споруда сонцепоклонників, що ще залишається не
вивченою. Їх також називають майданами
(з наголосом на першому складі),
ГОРОС. Священний камінь на півдорозі
до вершини гори Діл (Див) поблизу села
Чорний потік на Івано-Франківщині.
ГОРПИНА. Ім’я, що мало первинний
вигляд – Гор-панна. Так звали Богиню, яку
вшановували напередодні Купайла.
ГОРШКОВ Сергій Георгійович (26. 2.
1910 – 13. 5. 1988). Уродженець м. Кам’янець-Подільський, головнокомандувач
ВМФ, заступник міністра оборони СРСР,
адмірал флоту Радянського Союзу, двічі
Герой Радянського Союзу, автор монографії
“Морская мощь государства”, в якій писав,
що в 269 р. н. е. предки українців численним
флотом здійснили похід у Середземне море
та розгромили Афіни, Спарту, Корінф,
досягли Кіпру й Кріту.
ГОСПОДЬ (Осподь). “Богу подібний”. Див.
О, Ос, С.

ГОТИ. Плем’я, що, за О. Вельтманом,
прийшло на Балтійське море із Дації, а
потім на територію України [20, с. 64], де
мешкало упродовж ІІІ–ІV ст. н. е. Давні
готський та єврейський історики Йордан
і Йосиф Флавій вказують місце їхнього
проживання територію понад Меотидою
(Азовське море). Автор Велесової Книги
Ілар Хоругин називає їх “годе” і уточнює,
що жили вони в басейні річки Дон:
“Всілися годе на Калиці Малій і пішли

до берегів морських, і взяли ті землі до
Дону.” [54, д. 37А]. Воювали з русами, а
після числених поразок і смерті Гуларіха:
“Після Гуларіха збилися готи до півночі і
там зникли – Детеріх повів їх, і про них
невідомо нічого” [54, д. 8]. Більшість
давніх учених вважають готів скитського
походження. Візантійський історик VІІ ст.
Феофілакт Сімокатта навіть був упевнений,
що назви готи та слов’яни мають однакове
значення. Деякі вчені ототожнюють їх
із ґетами. Після того, як були витіснені
русами з території України, осіли в західній
Європі – у Франції та Іспанії. Наприклад,
св. Ісидор писав, що “Візиготи осіли в
Еспанії у роках 453–460 і дали початок
королівській династії Кастилії з осідком
у Толедо, Сараґоссі й Кордобі, а то й
з’єднанню та могутности цілої Еспанії”’.
На другій карті Азії К. Птоломея вони
Sarhate (Царські готи). Див. Ґети, Гуларіх,
Дакія, Ізидор, Калиця Мала.

ГОТІЛА. За Мавро Орбіні, донька якогось
скитського царя, що її взяв за дружину Філіп
Македонський.
ГОТОРІХ. Прадід Германаріха, прапрадід
Алдоріха [54, д. 14, 27(фр.)]. Див. Германаріх.
ГОТСЬКА ВІЙНА. Війна русів і готів
на межі ІV–V ст. н. е., в результаті якої
готи були змушені залишити територію
України-Русі. Трапилося це при Аттилі,
за Велесовою Книгою, після загибелі
готського володаря Гуларіха [54, д. 8].
Див. Аттила, Гуларіх.

ГОТСЬКЕ МОРЕ. Так у Велесовій Книзі
називається Азовське море [54, д. 8/2, 9А,
9Б]. Див. Готи.
ГРААЛЬ. Мітична та містична невідома
науці дорогоцінна реліквія. Найпоширеніша версія, що це чаша (кубок), з якої
нібито Ісус Христос причащався на Таємній
вечері. Проте легенда про Святий Грааль
має язичницьке коріння. Існує припущення,
що її походження сягає стародавнього

індоєвропейського міту про магічний кубок
– символ життя та відродження. Лише
набагато пізніше міт набуває християнського
забарвлення. Насправді реальною основою
для цих легенд є священний казан скитського
царя Аріанта, який донині зберігається в
Україні. Не виключено, що “грааль” – це
також перекручене ім’я Аріанта – Аріаль.
Див. Казан Аріанта, Чаша долі.

ГРАБ. Священне дерево, в яке не вдаряє
блискавка. Дерево Перуна. Див. Перун.
ГРЕКИ. Мешканці Греції. Відгалуження від
колхів та абхазців (ахейців), як самостійна
народність почала проявлятися приблизно
в ІІ ст. до н.е. Не згадуються ні в “Історіях”
Геродота, ні в Старому завіті. На думку
Фабра д’Оліве, виникли там, де білі шляхом
завоювань підкорили собі чорних. До білих,
орійських народів Фабр д’Оліве відносив
скитів, готів, сарматів, кельтів і германців
(див. Євреї). На думку німецького історика
Якоба Фальмераєра, це суміш ілірійців і
слов’ян. Плутарх писав, що слово “грек”
вважалося лайливим [101, т. 2, с. 524]. Ілар
Хоругин називав їх “злими невігласами”
і зауважував, що “Греки поміж еланами
плем’я окреме” [54, д. 18Б]. Тобто, не такі
вони вже й елліни, як себе вважають. І
наводить конкретні факти: “Боги Русі не
беруть жертви людської і тваринної – лиш
плоди, овочі, квіти та зерно, молоко, суру
питну, на травах озбраджену, і меди; ніколи
живу птицю і рибу. Се варяги й елани Богам
дають жертву іншу – страшну, людську”
[54, д. 24Б]. М. Грушевський називав греків
“всесвітніми хитрунами та крутіями”, а
християнський святий, візантієць Григорій
Богослов – “Єлени оканьнії” та “блядивия
жертви” [82, с. 373]. Великий князь
Святослав Хоробрий, як свідчив Диякон,
вважав, що греки не європейці, називав їх
ремісниками і радив: якщо не хочуть платити
данину, хай переселяються в Азію [20, с. 78].
В “Історіях” Геродота греки видають себе за
еллінів, хоча вони до них не мають ніякого
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відношення. Див. Елліни, Греція, Фабр д’Оліве.
ГРЕЦІЯ. Країна на півдні Балкан.
Вважається, що появилася ще в ІІІ тис. до
н. е. Насправді її не згадує жодний античний
історик, поет чи драматург. Не згадує також
Біблія. А на карті Діонісія (124 р. н. е.) її
назва – “Hellas” (див. Діонісій Описувач).
За допомогою різноманітних маніпуляцій їй
приписано чужу історію, переважно ту, яка
творилася в Приазов’ї і Криму [173, с. 84].
Див. Афіни, Афіняни, Греки.

ГРЕЦЬ. 1. Гравець. 2. Апоплексичний
удар; параліч, інсульт. 3. Чорноризець. Лев
Силенко у “Мага Вірі” писав, що “Наука
про кари Божія” вже в ХІ ст. стверджувала,
що в народі устійнилося переконання: якщо
дорогу перейде піп, свиня, лиса кобила,
то буде невдача. Кияни чорноризця звали
“грець”. Можливо, тому, що спочатку
чорноризцями (попами та монахами) були
греки.
ГРЕЦЬКІ ІСТОРИКИ. Грецькі тлумачі
історії привласнили собі чимало давніх
істориків. Проте Мавро Орбіні серед
багатьох, хто прославив “діла грецькі”,
називає лише Аназімандра, Мелезна,
Екафея, Мілеста, Демокріта, Евдосія,
Діциарка, Ефора, Ерастотена, Полібія та
Іпосідонія [164, с. 2]. Див. Орбіні Мавро,
Римські історики, Слов’янські історики.

ГРИГОРІЙ. Чоловіче давньоукраїнське
ім’я, що складається з двох споріднених
компонентів: Гор-Орій. Однак у першому
компоненті загубилося “о”, а в другому
додалося “г”. Має значення “небесний
отець”, “святий покровитель”. Див. Ор.
ГРИФОН, пардус. Мітичне створіння, яке
зображували у вигляді крилатого лева або
в образі іншого уявного хижого звіра чи
птаха, що символічно об’єднують у собі
Небо та Землю, Добро та Зло. Вони можуть
виступати як захисники та покровителі, а
також як злі й нестримні месники. Першим,
за свідченнями давніх поетів та істориків,
згадав про них автор “Поеми арімаспейської”
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Арістей. Геродот писав, що вони охороняли
золото арімаспів [30, ІV 13]. Один із символів
влади скитів, які уявляли цих мітичних істот
виконавцями божої волі, – чинити людям
те, на що вони заслужили. Зважаючи на
це, а також, що грифона зображали поруч
із нашим великим предком Олександром
Македонським, він має всі підстави бути на
гербі України. Див. Арімаспи, Арістей, Діадема

Грифони і скит. Фрагмент корони
сахнівська, Олександр ІІІ.

ГРІМ. Син Бога Перуна, що разом із
сестрою Грозою очищає землю від зла та
нечистот.
ГРІНЧЕНКО Борис Дмитрович (27. ХІ.
1863 – 23. 03. 1910). Український письменник, педагог, лексикограф, етнограф,
літературознавець, історик, громадськокультурний діяч. Укладач чотиритомного
тлумачного “Словаря української мови”.
ГРІХ. У християнстві вчинок, що суперечить Божим заповідям та церковним
догмам. У ширшому розумінні: вчинок, що
йде врозріз із батьківськими настановами,
провина перед Батьківщиною.
ГРОД (ймовірніше, Горд). За Хронікою
Малали, князь гунів, який приєднався
до імператора Юстиніана, “прийшов до
Константинополя і був там хрещений.
Сам Юстиніан став його хрещеним і,
обдарувавши багато, відпустив його додому
з тим, щоб він охороняв області римлян і
Босфор. А також повелів, щоб його жителі
щорічно платили данину римлянам замість
грошей биками. Він дав місту ім’я Данина
биків. У тому ж місті він розмістив загін
римських солдат, які були італійцями,

званими іспанцями. Дав він їм також
трибуна з тим, щоб він ніс охорону разом
з ними. У цьому місті йшов обмін між
римлянами і гунами. Грод залишив тут свого
брата із військом гунів, а сам він пішов. Ці
гуни раніше поклонялися ідолам. Тепер же
вони взяли, переплавили їх, оскільки вони були
із срібла і електра, й обміняли в Боспорі,
отримавши замість них гроші. Жерці
гунів прийшли в лють, зарубали вождя і
поставили замість нього його брата Мугела
(певно, Могула), також перебили охоронців
міста (римлян)”.
ГРОЗА. Донька Перуна. Див. Грім.
ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сергійович
(29.Х.1866 – 24.ХІ.1934). Український
історик, громадський та політичний діяч.
Голова Центральної Ради Української
Народної Республіки (1918 р.). Автор
“Історії України-Руси”.
ГУБКО Олексій Тимофійович (1928 –
21. 05. 2013). Автор багатьох наукових праць,
в т. ч. книги “Психологія українського
народу”, в якій досліджується характер
українців.
ГУЛАРІХ. Син Германаріха, цар готів в
кінці ІV cт. За Велесовою Книгою, також
Гураїк: “пив кров і вино” разом із русами
(обряд любобратерства), а потім пішов
війною проти них [54, д. 6Б, 6Д, 7В, 8, 27
(фр.)]. Див. Германаріх, Готи, Любобратерство.
ГУМЕННА Докія Кузьмівна (10. 03.
1904 – 4. 04. 1996). Українська письменниця,
дослідниця прадавньої історії України.
Літературну діяльність почала в Україні в
середині 1920-х років, а завершила в США.
Наприкінці Другої світової війни виїхала
спочатку до Львова, далі – до Австрії, де
почала упорядковувати свій літературний
доробок, який не мала змоги друкувати в
Україні. У Зальцбурзі виходить книга новел
“Куркульська вілія” (1946 р.), а згодом
друкується її головний чотиритомний
твір-епопея “Діти чумацького шляху”
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(Мюнхен – Нью-Йорк, 1948–1951 рр.). Її
подальше життя і творчість пов’язані з
Чехословаччиною, Австрією, Німеччиною,
Італією, Канадою та США. Авторка понад
20 прозових книг, одна з найплідніших
українських митців слова в еміграції. Ве
лику увагу приділяла студіям з історії,
археології, стародавньої історії України.
Це відобразилося в її творах: “Епізод із
життя Європи Критської” (1957), казкиесеї “Благослови, Мати”, “Золотий плуг”
(1957), “Минуле пливе в прийдешнє” (1978),
“Небесний змій” (1983).
ГУНАҐАРД. Так шведи називали Україну
часів Аттили – “гунів міста”. Див. Гуни.
ГУНИ. Народність, яку дослідники
відносять або до тюркських племен, або до
готських, а дехто навіть називає китайською.
Однак Птоломей (ІІ ст. н. е.) на своїй карті
показував гунів (Chuni) в середньому
Подніпров’ї. Марціан Гераклійский (ІІІ
ст.) писав, що навколо Дніпра живуть
“Хоани”. Візантійський історик Костянтин
Багрянородний (X ст.) наголошував: “Цей
народ ми іменуємо скитами або ж гунами.
В дійсності ж самі себе вони називають
русами”. Шведський історик XVII ст. Олаф
Верелій додавав: “Під назвою гунів наші
предки (шведи) розуміли слов’ян, ...яких
пізніше називали віндами або венедами”.
Римський історик V cт. Зосим був упевнений,
що гуни – це ті самі царські скити. Пріск
зауважував: “І все в гунів сколотське: й
одяг, і зброя, й закони, й звичаї” О. Вельтман
писав, що “малороси називали їх бісовими
дітьми”. Так жартома пізніше вони називали
і козаків. Що це було українське (скитське)
плем’я, свідчить також монета Гуни Аттили,
на якій є напис і давньою українською
мовою. За легендою “Сказання про гуняк
Отилових”, гуни разом із “Тиверою й
Покутою” та уличами вели спільну війну
проти ромів, а їхній ватажок Отила (Аттила)
“страву руську їсть і меди п’є, як і ми”
та слово тримає [208]. Навіть в “Іліаді”

Речі гунського часу з Тілігульського лиману
та с. Стара Ігрень. Одещина.

зустрічаємо провідника перебів і еніенян
з Кифа на ім’я Гунея, які брали участь у
Троянській війні [34, ІІ 748]. Нащадками
гунів також були: уславлений козацький
полководець, наказний гетьман Іван Богун;
козацький ватажок Гуня; один із керівників
гайдамацького руху полковник Іван Гонта
(гун то). В м. Кам’янець-Подільський донині
знають місце, де була Гунська криниця із
дуже смачною водою; під назвою Гунище
у Київській обл. є річка, біля Коростеня
урочище; один із видів одягу в Україні
називається гуня; є прізвища Гуняга, Гунців,
Гунченко. Див. Аттила, Вельтман, Гано, Гуня,
Кифа, Переби, Пріск, Сколоти.

ГУНЯ. Верхній одяг з овечої вовни, що
використовували ще гуни. Донині його
виготовляють деякі майстрині на Закарпатті,
зокрема в с. Річки. Саме тут можна почути
такі примовки та співанки: “В полонині вітер
свище, дощі допікають, айбо наші такі
гуні, що не промокають”. “В зимі йдемо на
вечерьки гуні робити, бо без гуні в полонині
не можна прожити”. “Нас було у няня сім,
та й була нам доля всім. Синів вчили косити,
дочок – гуні робити. Гуні носять у селі і
великі, і малі, бо в гуні легко ходити і роботу
робити”. Див. Гуни.
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ГУРЕВИЧ Ігор Д. Польський письменник,
автор книги “Борек і Боги слов’ян”, в якій
зокрема зауважує: “Кожен, хто хоче почути
про Богів слов’ян, мусить звернутися до
України-Русі”.
ГУРІЙ. Ім’я, те саме, що й Юрій, Орій. Див.
Юрій.

ГУРУ. Гідний, великий, важливий. В
індуїзмі та будизмі – духовний наставник,
учитель. Має давньоукраїнське походження,
те саме що й Ора (Гора): провідник, батько,
свята людина.
ГУСЛІ, гуцлі. Старовинний струнний
музичний інструмент, що використовували
в давнину також у духовних відправах та
обрядах.
ГУЦА Георгій Іванович, псевдонім
“Венелін” (22. 04. 1802 – 25. 09. 1839).
Український історик, філолог, етнограф,
фольклорист та медик. Один з основоположників слов’янознавства в Україні
та Російській імперії. Перший виявив
“перекручення давніх переказів і сказав, що
Аттила був царем русів” [20]. Автор книги
“Древн. и нын. Булгары в отношении к
Россиянам” (М. 1829). Див. Аттила.
ГУЦУЛИ. Субетнос українців, живуть у
Карпатах: Івано-Франківська, Чернівецька і

Закарпатська області. Український лінгвіст Б.
Кобилянський на основі аналізу гуцульськопокутського діалекту й історичних даних
справедливо вважав, що предками населення
Гуцульщини й Покуття були племена
східних слов’ян – уличів, які переселилися
в Карпати й асимілювалися із місцевим
населенням. Певно, це і зафіксовано в
назві: “гуцули – оце ули”. Письменник
Ю. Федькович, до речі, Чернівці називав
містом “чорних уців”. В мові басків (Іспанія)
слово hucul перекладається, як “людина,
що живе в печері”. Українські гуцули теж
користовулися печерами для проживання.
О. Іванченко значення слова “гуцули”
тлумачить як “гордо стійкі” і стверджує,
що вони не залишали свою батьківщину та
мову протягом тисячоліть, а також легенд,
записаних в ранньосанскритських літописах
індійських брахманів, що підтверджує й
те, що їхні батьки в давні часи прийшли в
Пенджаб, переваливши з півночі Гімалаї.
Див. Іванченко, Карпатська культура.

Гуцули. Весільна світлина. 1930-ті роки

ГУШАНИ (ушани, ужани, вужани).
Племена, тотемом яких був вуж (змія).
Досі збереглися назви їх населених
пунктів у Західній Україні – Гуштин,
Уша, Ушомир, Гошани (нині Градівка,
Городоцький р-н Львівської обл.), Гошів
(Долинський р-н Івано-Франківська обл.),
а також Ужгород.
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Ґ
Ґ, ґ. П’ята літера української абетки,
символ унікальності, а також тваринного
та рослинного світу. Найдавніше її зображення, мабуть, зафіксоване на початку
другого слова на пам’ятнику Перікла (див.
Перікл). Може підмінюватися літерою “г”.
ҐАВЕЛАНИ, ґевелли або ґевелди. Одна з
назв давньоукраїнського племені венедів.
Донині в слов’янських країнах, в Україні
зокрема, можна натрапити на похідні від
них прізвища: Ґавел, Гевел, Гевелюк тощо.
Див. Венеди.

ҐАЛІНДИ (Galinde). Назва галичан за К.
Птоломеєм, мешкали по сусідству з венедами та щехобогами. Див. Венеди, Щехобоги.
ҐАРД. Острів на річці Південний Буг (у
Геродота, певно, Гедейри), на якому розташовувався форпост давніх українців.
ҐАРДОВА. Північний куток села Віль-хове,
до якого примикає урочище Чаплоузьке,
де розташоване стародавнє святилищеобсерваторія із відтворенням на території
основних небесних тіл і символічним
їх зображенням у вигляді змії, оленя,
птаха. Поруч також рельєфним способом
викарбувано карту головних рік України. Див.
Вільхове, Карта рік з-під Вільхового.

ҐЕТИ. Плем’я, що в І тис. до н. е. жило
на півночі Балканського півострова та в
пониззі Дунаю. Багато давніх учених, як-от:
Орозіус, Прокопій Кесарійський, Сімокатта,
стверджували, що ґети – це ті самі готи. За
Геродотом [30, ІV 94], поклонялися Богові
Сальмоксію (Гебелейзіну), якому що п’ять
років посилали вісника, обираючи його за
жеребом і закидаючи його на вістря списів.

Коли гриміло, вони стріляли в небо з луків,
вважаючи, що їхній Бог найсильніший. У І
ст. до н. е. мали сильну ґето-дакську державу,
під проводом царя Бурибаста (Берібаста),
в середині цього ж століття пограбували
і зруйнували північно-причорноморські
міста Скитії Тіру й Ольвію. Святий Ізидор,
архієпископ Севіллі (в Іспанії), науковець та
історик у праці “Historia de regibus Gothorum
vandalorum et suevorum” 624 р. писав, що
назви “ґети” і “скити” – тотожні. Див. Готи,
Скити.

ҐОҐА, Гога (в Книзі “Второзаконня” – Ога).
За Книгою пророка Єзекіїля (38, 1:6 і 39,
1:15), князь Рошу (Росі), Мешеху та Тувалу
краю Магога, вождь досконало озброєних
північних орд, “численних народів” на
конях, що здійснили похід на південь, в т.
ч. на Ізраїль. Врятує від них Ізраїль нібито
землетрус. Єзекіїль посилає прокляття
на Ґоґу, разом з тим від імені Бога йому і
його війську готується велика шана: “дам
Я там Ґоґові місце гробу в Ізраїлі, Долину
Перехожих” і назвуть ту долину “Долина
Многолюдства Ґоґа”, “І буде ховати їх
Ізраїлів дім”, “І буде ховати весь народ
краю, і він стане для них за пам’ятку”.
По семи місяцях ще будуть вишукувати
загиблих “і коли хто побачить людську
кістку, то поставить при ній знака,
аж поки не поховають її похоронники в
Долині Многолюдства Ґоґа”. Хоча самого
Ґоґу, ймовірніше, було поховано в краю
Магога, бо на Дніпропетровщині донині
зберігається могила, що може носити його
ім’я – Гегелина. Певно, складники “го-га”
означають “господар господарів”, імператор,
або ж це той самий Ора в мові тих, хто не
вимовляв літери “р” – Гора. Згадується також
у Каратепських написах [105, с. 382]. Не
виключено також, що Ґоґа став прототипом
Єгови. Див. Гегелина Могила, Єгова, Ізраїль,
Каратепські написи, Магога, Ора, Орди Гомера,
Рось.
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Д
Д, д. Шоста літера абетки, символ духа
господнього, долі, думки, дому, дитини.
ДАБОГ. У південнослов’янській мітології
образ земного царя, що протиставляється
Богу на небі.
ДАВИД. Ім’я, похідне від імені Бога ДиваДия – “божественний”. Див. Див.
ДАГДА (ірландською: “хороший, добрий
Бог”). У кельтській мітології – один із
Богів племен Богині Дани, відомий також
під іменем “Еохаїд батько всіх”.
ДАГОН. Західносемітський (ханаанейсько-аморейський, пізніше також філістімлянський) Бог. Покровитель землеробства
і риболовлі, першопочатково – “датель
їжі”.
ДАЖБОГ, Дажбо, Богдаждь, Свентовенд
(у Росії – Даждьбог, у Сербії – Дабог, у
кельтів – Дагда). За Велесовою Книгою,
син Сварга, Творець яйця-світу і Землі:
“Дажбо створив нам яйце, що є Світзоря, яка нам сяє. У тій безодні повісив

Гуцульський дерев’яний свічник із
зображенням дванадцятипроменевого
Кола Дажбожого. Три свічки позначають
Хорса, Влеса і Стриба, а шість дзвіночків –
Вишеня, Леле, Літиця, Радогоща, Календо
та Кришеня. Всередині сам ДажбоСонце з
примруженими очима

Дажбо Землю нашу”; “це душі пращурів
суть, які світять нам зорями од Ірію”.
Понад те, навіть “Права незримо уложена
Дажбом” [54, д. 1]; дід і Отець русів (д. 1
і 25), Сивий Яр (д. 11Б), що “був прадідам
нашим і нам є вуха та очі” (д. 12). “Є
він наш по крові тіла покровителем і
заступником” (д. 31). І навіть Словен, як
зазначає Боянів гімн, теж Дажбо:
Князь наш Словен очима сіяє –
влітку Сонечком припікає,
довкруж його кметі витязі Яра –
білі місяці Білоярови!

Дажбог, що удержує в рівновазі світ.
Барельєф І тис. до н. е.

“Літопис руський” нагадує, що після
Сварга царював його син “на ймення
Сонце, – що його зовуть Дажбогом”.
Царював він, як стверджує той самий
Літопис, аж двадцять з половиною
літ і в Єгипті [76, с. 174]. Велесова
Книга називає його також Свентовендом.
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Дажбо удержує Хорса, Велеса та Стриба
[54, д. 11Б], які відповідно мають під
своєю опікою по чотири місяці: посіву
та росту, врожаю та скотарства, холоду
та морозу. А це зокрема: Вишень і Леле,
Літиць і Радогощ, Календо та Кришень.
Кожний із цих шістьох божеств своєю
чергою опікуються над двома місяцями,
відповідно над: Білояр і Ладо, Купало
та Сіниць, Житниць і Віниць, Зраниць і
Овсєниць, Просиць і Студець, Лідиць та
Лютиць. Всі ці божества творять календар,
або Коло, що дає Божу силу (д. 1), і, нав
паки, Божа сила (той, хто стоїть на чолі
місяців) творить річне Коло та утримує світ
у відповідному порядку. Недарма Дажбога
ще називали Бог-година, як засвідчує своїм
романом “Чотири шаблі” Ю. Яновський.
Тлумачать ім’я Дажбога по-різному, хоча
український народ його пояснював просто
і, мабуть, найбільш достовірно – той, хто
покриває благодаттю, ДАЄ добро, їжу і
здоров’я, дає ДАХ: “А ввечері, коли вже
вогнища розкладені, запалимо їх і славу
вечірню заспіваємо Дажбу нашому” [54,
д.12]. Свято Дажбо-Яра – це Великдень.
Числа Дажбога парні – 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Див. Великдень, Коло Дажбоже, Права, Сварг,
Свентовенд.

ДАЖБОЖІ ВНУКИ. Так Ілар Хоругин
називає русів. Див. Хоругин Ілар.
ДАЙБОГ (Dajbog), Дажбог. Гора в Сербії.
ДАЛЬ Володимир Іванович (22. 11.
1801 – 22. 09. 1872). Народився і виріс в
Україні. Автор знаменитого тлумачного
словника, який назвав “Толковый словарь
великорусского наречия русского языка”
(1840 р.). Однак цензура змусила його
перейменувати на “Толковый словарь
живого великорусского языка”. Див. Ро
сійський язик.

ДАН, Данило. Чоловічий аналог імені
Дана. Див. Дана.

ДАНА, Тана, римська – Діона, грецька –
Атена. Богиня води; Даною, згідно карти
Бористену, латиняни називали річку
Південний Буг. Див. Бористену карта.
ДАНАЯ. Донька Акрисія, мати Персея.
Див. Акрисій, Персей.

ДАНИЛЕНКО Валентин Миколайович
(1913–1982). Видатний український архео
лог. Спочатку сільським краєзнавцем, потім
молодим співробітником Мелітопольського
краєзнавчого музею В. Даниленко займався
дослідженням Кам’яної Могили. У 1934
р. його наполегливі звернення в Інститут
археології АН УРСР сприяли включенню
пам’ятки в план дослідницьких робіт
інституту. У 1936–1938 роках брав участь
у перших дослідницьких експедиціях
Інституту археології АН УРСР на Кам’яну
Могилу, під час яких, завдяки його допомозі,
дослідники відкрили більш 30 нових плит
з петрогліфами. Отож фактично саме
В. Даниленко відкрив Кам’яну Могилу
для сучасної науки. Значний внесок він
також зробив у дослідження пам’яток на
Південному Бузі тощо. Див. Кам’яна Могила.
ДАНИЛОВА БАЛКА. Село в Ульянівському р-ні Кіровоградської обл., де було
знайдено пам’ятник приблизно ІV-ІІІ тис.
до н. е., що зображає божественну особу
із трьома разками намиста, рогом та
кам’яною сокирою. За однією із версій,
назва села походить від імені Богині Дани.
ДАНУ (валійське Дон). У кельтській (ірландській) мітології – “мати, “прародителька Богів”.
ДАНЧИЧ. За О. Вельтманом, старший
син Аттили, який управляв “козарами
та іншими народами що населяли землі
Скитські при Чорному морі” [20].
ДАРДАН (дарований Даною). Мітичний
син Зевса й Електри, прадід Іла, засновник
міста Дарданія в Троаді (Трояні). Його
вважають одним із засновників роду
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Данилова Балка. Пам’ятник ІV-ІІІ тис. до н. е..

троянців, зокрема тих, які називали себе
дарданцями. Див. Зевс, Іл, Мирина, Троада.
ДАРДАНІЯ. Наука стверджує, що під
такою назвою було дві місцевості, вони
позв’язані з іменем дарданців: одна в
сучасній Сербії, друга – місто в Троаді.
Натомість від Плутарха дізнаємося, що
Дарданія розташовувалася у Приазов’ї:
“Дардани – це одне із варварських племен,
що мешкає по берегах Меотиди” [108, ІІ 63].
На карті Птоломея, до речі, у Криму можна
знайти місто Дандак (Dandac). Див. Меотида.
ДАРИНА. Українське ім’я – “дарована”,
або та, що дарує.
ДАРІЄВИЙ ПОХІД НА СКИТІЮ. Похід

перського царя Дарія І з багатотисячним
інтернаціональним військом на Скитію
між 520 і 514 рр. до н. е. Ретельний
аналіз опису Геродотом цього походу
повністю спростовує висновки науки, що
Дарій наступав через передньоазійський
(Фракійський) Босфор, Істр (Дунай) та
Дніпро до Дону. Насправді він пролягав
через Босфор Кімерійський, Крим, Істм
(Перекоп) і до Дону [105, с. 145]. Похід був
провальним. Як розповідав наступникові
Дарія Ксерксу учасник походу на Скитію,
брат Дарія Артабан, Дарій у цьому поході
“загубив велику частину свого війська,
найвідважніших людей” [30, VІІ 10].
Скитикочівники
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ДАРІЙ. Дарований, давньоукраїнське
(орійське) ім’я, яке носили великі царі
перські – Дарій І, Дарій ІІ, Дарій ІІІ.
ДАРІЙ І, 522–486 рр. до н. е. Перський цар,
син Гістапа (Виштапса), батько Ксеркса,
Кіра (молодшого). Був обраний після
усунення з трону Смердія, який прокерував
всього кілька місяців (перед ним був син Кіра
ІІ Камбіс). На відомому портреті зображений
у головному уборі, схожому до того, що
носили скити. На скельному написі Дарія
називається Татієм (Отцем).

орди начальник улусу (області), похідне від
українського “дорогий”. Див. Улус.
ДАСКІЛ. Засновник лідійської царської
династії Мермнадів, яка прийшла на зміну
династії гераклідів, батько Гіга. Зважаючи на
другий складник імені “скіл”, очевидно, мав
скитське походження. Див. Гіга.
Д’АСКОЛІ ДОРТЕЛЛІ. Італієць, очолював у 1624–1634 рр. домініканську місію
в Каффі (Крим), автор “Опису Чорного
моря і Татарії”. Писав про козаків: “Козаки
настільки відважні, що не лише за рівних
сил, але й 20 чайок не побояться 30 галер
падишаха, як видно це щорічно на ділі”.
Див. Козак.

ДАСУВО. Плем’я Даса (дасью) – демона,
ворожого Богам [83], згадується у Велесовій
Книзі [54, д. 4Г].
ДВА. Число Місяця, Діви-матері, а також
Бога Дива (Дія), який, за Велесовою Книгою,
“особливим є і стоїть напроти Матері. Був
він із приходом до Крони” [54, д. 30]. Він
і є переходом до Матері, бо від його імені
утворилося ім’я Діва (Див – Діва – Дєва
– Єва), отже, число “два” також є числом
подружньої пари.
ДВАНАДЦЯТЬ. Дюжина. Священне число
сонцепоклонників. Дванадцять було титанів,
дванадцятипромінник був символом Бога
Велеса, на 12 колон і 12 вікон будували
храми тощо. Див. Велес, Дюжина, Преслав,
Софія Київська.
Дарій І у головному уборі скитського фасону

ДАРІЙ ІІІ. Останній цар Персії з династії
Ахеменідів (336–330 рр. до н. е.). Зазнав
поразки від Олександра Македонського. Див.
Олександр ІІІ.

ДАРОМИР (а). Ім’я – той, хто “дарує мир”.
ДАРОМУДР. Ім’я – той, що “дарує
мудрість”, “учитель”.
ДАРУГА. За часів монголо-татарської

ДВАРКА, Дварака. Королівство Крішни,
назва походить від давньоукраїнського слова
“двір”.
ДВОРІЧЧЯ. Згадується у Велесовій Книзі:
“і вийшли од краю Семиріччя до гір Сирії і
Загогрії. Були там вік. А тоді, покинувши
той край, пішли в Дворіччя” [54, д. 15А].
Певно, йдеться про межиріччя Тигру і
Євфрату.
ДЕВКАЛІОН. Давньоукраїнський ДивДія (Див-коло), син Прометея. У мітах
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про нього розповідається, що він разом
зі своєю дружиною Піррою (ПЕРшою
Матір’ю) врятувався від всесвітнього потопу
і відродив разом з нею життя на землі,
володар Фессалії. Див. Фессалія.
ДЕВ’ЯТЬ. В основі слова “дев’ять” також
лежить ім’я Бога Дива (Дія). Однак, якщо у
випадку з “два” він трансформувався в ДівуМатір, то тут він (теж другий, але від кінця)
є самостійною священною силою. У цьому
числі три трійки, а цифра “9” є перевернутою
шісткою. Див. Три, Шість.
ДЕДАЛ. Мітичний художник, скульптур і
будівничий, утік до царя Міноса у Крим (за
грецьким варіантом Крит) і побудував йому
лабіринт, де поселився Мінотавр, а також
дерев’яну корову. За те, що підказав Ариадні
спосіб, як вийти з лабіринту, був ув’язнений.
За допомогою крил, які він змайстрував
разом із сином Ікаром, утік із полону. Див.
Мінотавр.

ДЕІОК (727–675 рр. до н. е.). За Геродотом,
син Фраорта, батько Фраорта, дід Кияксара.
Ймовірно, він же і Діка, а у Велесовій
Книзі – Дія-Див. Знаменитий сільський
суддя, який справедливими вироками
заслужив повагу і любов людей та був
обраний царем. Він, нібито, є засновником
мідійської держави: “Деіок об’єднав увесь
мідійський народ і царював над ним. Цей
народ складався із багатьох племен, а
саме: з бусів, із паретакенів, струхатів,
арізантів, будіїв і магів” [30, І 101]. Проте
серед цих племен бачимо і скитські – бусів,
будіїв (будинів), паретакенів (паралатів),
магів. А якщо згадати, що “за давніх років
усі називали мідійців оріями” [30, VІІ 62] і
що вони ходили в походи разом із теукрами,
то очевидно, що це було споріднене племя
з давніми скитами-українцями. Див. Будії,
Буси, Діка, Кий, Маги, Мідійці. Орії, Паралати,
Теукри, Фраорт.

ДЕКРЕТ ДІОФАНТА. Мармуровий пос

Декрет на честь Діофанта

тамент від статуї із написом. На ньому,
нібито, давньогрецькою мовою викарбувано
декрет на честь Боспорського полководця
Діофанта, який перемагав скитських царів
Палака та Савмака. Знайдено 1878 р. в
Криму та перевезено до Санкт-Петербурґа,
зберігається в Ермітажі. Див. Діофант.
ДЕКРЕТ ПРОТОГЕНА. Помилкова назва
напису на одній із ольвійських стел. Див.
Стела уславлення Кия.

ДЕЛОС, Доля. За грецькими тверджен
нями, острів, що знаходився в Егейському
морі, нині о. Ділос у центрі архіпелагу
Киклад. Насправді, Доля – одна з назв
острова Березань, на якому було пророцьке
святилище Доля. Див. Березань, Доля, Оракул.
ДЕЛЬТА. Найнижча частина ріки, буквально “дол то”, долішня частина, а також
місце злиття двох річок у море. Не виключено,
що це слово могло бути похідним назви
святилища Делоса (Долі), яке знаходилося
в дельті Дніпра та Південного Бугу. Див.
Делос.

ДЕЛЬФИ. Грецьке місто, славетне
святилищем Аполлона (Дельфійський
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Дельфи, святилище Аполлона

оракул). Зразком для його будівництва
послужили Гераклові Стовпи та інші
праукраїнські святилища (Кола). Приписують святилище до V ст. до н. е., хоча
насправді воно значно пізніших років. Див.
Гераклові Стовпи, Деметра.

ДЕЛЬФІН. Розумна морська істота, що
водиться майже в усіх морях світу. Символ
Апол Ола, його послідовників Арістея
та Орфея. У вигляді дельфіна в Ольвії
в обігу були мідні монети. В давнину
скити (давні українці) називали дельфінів
також “назиреями”, тому що вони любили
супроводжувати мореплавців (йшли назирці) і вистрибували постійно з води.
У гренландців, до речі, є схожа назва
дельфінів: “незарак”. Див. Апол Ол.
ДЕЛЯМАР Казимір (1797-1870).
Французький політик, сенатор, редактор
впливового часопису “La Patrie” і приятель
французького імператора Наполеона III.
Вніс до французького сенату петицію
в українській справі, яку пізніше видав
під назвою “П’ятнадцятимільйонний
европейський народ, забутий в історії”. У

ній він першим з іноземців звернув увагу
на фальшивий зміст історії Російської
імперії, яка вивчалася в школах і ліцеях
Франції, і першим підняв на державному
рівні питання про захист українського
народу, який з останньої чверті XVIII ст.
перебував у тіні Московської держави і в
XIX ст. був уже забутий в країнах Європи.
Ось що зокрема він зауважував у згаданій
вище праці: “Живучи між Московією
та, власне кажучи, Польщею, рутенці,
до яких одних раніше відносилися назви
“руси” (Russes) і “русини” (Russiens),
були поневолені в минулому столітті
московитами, і народ завойовник сам
на себе поширив ім’я переможеного
народу, щоби надати собі позірних прав
на володіння ним. Через це слова “руси”
(Russes) і “московіти” видаються нам
сьогодні синонімами, тоді як насправді
вони є цілком різними для історика.
Ця навмисна плутанина дала змогу
московитам поглинути навіть саму
історію рутенців, немовби пізніший
політичний акт здатен впливати на
історію попередніх епох”. Див. Московія,
Руси, Рутени.

ДЕМЕТРА (єгипетська – Ісіда, рим
ська – Церера). У Геродотовому переліку
скитських Богів відсутня, але на мисі
Гіпполая між Бугом і Дніпром він згадує
її святилище. На карті Бористену 1631 р.
Деметрою називається територія поблизу
Дніпра з правого берега (сучасні Черкаська,
Дніпропетровська та Запорізька області).
Отже, вона також є Богинею нашої землі. Це дочка Крона та Реї, сестра Зевса,

Монета з Ольвії у вигляді дельфінів (аверс і реверс). Прибл. VІІ ст. до н. е.

112 Деметріада

Найвірогідніше, святилище Деметри.
Правий бік Дніпра, неподалік Змієвої печери.
1927 р. Нині м. Запоріжжя. Праворуч від
нього експедиція Д. Яворницького

Аїда, Посейдона, Гери та Гестії, Богиня
родючості, хліборобства та шлюбу, а
отже, Роду. Її вшановували як МатірЗемлю, Землю-годувальницю, про що
й говорить ім’я: Деметра – “то матір”.
Оскільки Деметру завжди зображали в
оточенні змій і була вона володаркою
правого берега Дніпра, то, певно, в мітах
про Геракла саме вона є “змієногою
царицею”, яка народила від нього синів
Агатирса, Гелона та Скита. На Рарійській
(мабуть, Орійській) рівнині Деметра учила
Триптолема вирощувати хліб. Наділивши
його колосками жита, наказала, щоб він
навчив цього всіх людей. Зважаючи на те,
що ім’я Деметри читається справа наліво
як Артеміда, не виключено, що спочатку

Антична монета олів із зображенням
Деметри на крилатій колісниці, в яку
запряжені змії. У руках Деметри – колоски.
На аверсі монети інший символ Деметри –
свиня

це була одна й та сама Богиня. Такі здогади
підкріплює один із малюнків на древній
вазі, де Деметра передає Триптолемові
колоски. На сукні Деметри тут можна
бачити зображення мисливця на колісниці із
запряженим оленем. Традиційне зображення
Артеміди – теж з оленем. Ім’я Деметри
прочитується в українських іменах Дмитро,
Домаха, Домка, Мотря, Дем’ян. Символи
Деметри: колоски, свиня та змія. Див.
Артеміда, Бористену карта, Геракл, Запоріжжя,
Змієва печера, Змієнога цариця, Триптолем.

ДЕМЕТРІАДА. Втрачена поема про матір
Богів, авторство якої приписують Орфею
[152, с. 187]. Див. Орфей.
ДЕМІУРГ. Представник вищої творчої
сили, те саме, що й Семург (в оригінальних
текстах Велесової Книги – Семирегл,
Семярегель та Огнебог) – Бог домашнього
вогню. Див. Семург.
ДЕМОКРИТ (460–371 рр. до н. е.). За
Славомислом, грецьке ім’я давньоруського
філософа Здравомисла з міста Абдари, що
розташовувалося у Фракії (Крим). Згідно
з його ученням, світ складається з атомів і
реально існуючих порожнин, що пояснює
їх окреме існування, так як без порожнин
не було б проміжних об’ємів. Атоми можуть
займати визначене місце відносно один
одного: вони рухаються, з’єднуються і
роз’єднуються. Суто кількісне відношення,
стан і рух атомів є основа різноманітних
змін явищ світу. Демокрит розрізняв
властивості явищ, що представляють
речі в собі (величина, образ, маса, рух,
твердість), і властивості, які випливають із
взаємодії з органами почуттів людини (колір,
яскравість, звук, смак, запах тощо). Світ
явищ пізнається через чуттєве сприймання.
Світ речей впливає через витікання “ідолів”
(образів) на органи чуття і завдяки їм – на
вогняні атоми душі. Різне сприйняття явищ
світу утворюють вихідний пункт мислення,
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яке дозволяє проникнути в атомарну будову
світу. Таким чином, Демокрит намагався
вирішити питання про зв’язок чуттєвої вищої
та раціональної ступенів пізнання. Згідно
вчення Демокрита, біологічні явища (і навіть
мислення) можна пояснити матеріалістично:
рухом і зв’язком певних атомів. Наприклад,
душі складаються із гладеньких і круглих
атомів, подібних до атомів вогню. Оскільки
атоми рухаються, вони можуть проникати в
усі тіла та впливати на всі життєві процеси.
Атоми впливають один на одного шляхом
тиску і поштовхів. Усе це відбувається
механічно, з фатальною неминучістю (в
т. ч. і виникнення незліченних світів), що
перебувають на різних щаблях розвитку, і
органічних істот (через взаємні зіткнення
атомів, що падають із різною швидкістю
в порожнечі, утворюючи вихрові рухи).
Філософія Демокрита – поворотний пункт
в історії атеїзму. Для Демокрита Боги –
лише втілення явищ природи та людських
властивостей. У царині логіки Демокрит
особливу увагу приділяє визначенню
змісту, досліджує також питання індукції,
аналогії та гіпотези. Погляди Демокрита є
вершиною матеріалістичного та природ
ничого вчення античності, мали великий
вплив на філософію наступних часів і на
сучасну атомну фізику. Див. Славомисл.
ДЕМОН, Домів, Даймон. У давнину –
добрий дух, домовик, янгол, Бог. За християнськими уявленнями, злий дух.
ДЕМОНОЛОГІЯ. Світ надзвичайних
явищ та істот: домовики, русалки, мавки,
лісовики, водяники тощо. У стародавні часи
демонологія втілювала своєрідну єдність
людини з природою.
ДЕНИС. Ім’я – “денний”, “світлий”.
ДЕННИЦЯ. У слов’янській мітології –
полуденна зоря, мати, донька або сестра
Сонця. Найдавніша згадка про неї міститься
в одному зі свинцевих листів з острова

Березань, VІ ст. до н. е. Див. Свинцеві листи.
ДЕРЕВЛЯНИ. Одне з давньоукраїнських
племен, що сповідувало сонцевірництво,
споганене Іпатієвським літописом, бо
нібито жило воно “звірським образом,
по-скотському, убиваючи друг друга, їли
все нечисте, і шлюбу у них не було”. У
Велесовій Книзі прираховується до “крони
руської” зі столицею в м. Київ [54, д. 33]. Див.
Іпатіївський літопис.

ДЕРЕВО. Велика багаторічна рослина.
Символ неба, символ життя. Дає людині
тепло, житло, посуду, тінь, зброю, матеріал
для мистецьких виробів. Здавна вважалося
також, що дерево має душу, тому наділяли
його божественими якостями, прикликали
його в допомогу: “Старі отці венедського
роду йшли судити родичів біля Перунового
дерева” [54, д. 7А]. Тому не дивно, що
українці брали собі деревляні прізвища
– Дерев’янко, Дубовий, Березовський,
Грабовський, Липа, Клен, Вишня, а одне
давньоруське плем’я взагалі називалося
деревлянами. Див. Крона, Перунове дерево.
ДЕРІЇВКА. Село Онуфріївського р-ну,
Кіровоградської обл., поблизу якого в 1952–
1962 рр. під час розкопок під керівництвом
Дмитра Телегіна було знайдено найбільшу
кількість кінських кісток, що датуються ІV
тис. до н. е. На зубах деяких екземплярів
наявні сліди пошкоджень, які можуть
свідчити, що вони були залишені вуздечкою.
Археологічні дані дозволили американській
дослідниці Марії Ґімбутас зробити висновок,
що в цій місцевості вперше в історії
людства був приручений кінь. Згідно з
курганною гіпотезою, що висунула Ґімбутас,
Деріївка (Dereivka) є батьківщиною праіндоєвропейців. Див. Коні білі.
ДЕСНИЦЯ. Права рука, назва походить
від слова “десять” – лік пальців на руці
починався з лівої руки, а закінчувався на
правій, з чим і пов’язане слово “десниця”.
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Від “десниці”, до речі, походить грецьке
слово dexion (правий).
ДЕСЯТЬ. Поєднання двох ЯТЬ (п’ять),
число дружби, пари, любові та миру.
У цифровому виразі: 1 – мудрість і Сонце, 0
(або літера “О”) – символ Сонця.
ДЄВА. Див. Діва.
ДЗЕРКАЛО, зеркало. Назва походить від
слова “зиркати” (дивитися). Інша назва
дзеркала – “люстро, люстерко”. За дзеркало
історична наука також видає Свічадо (Коло)
– священний символ сонцепоклонників. Див.
Коло, Свічадо.

ДИВ, Дивер, Дия, Дія. Бог-охоронець, той,
хто пильнує, дивиться. Небесний батько (за
оригінальними текстами, патаре) , чоловічий
початок Всесвіту: “Ще шануємо Батька
Дия, оскільки той особливим є і стоїть
навпроти Матері. Був він із приходом до
Крони” [54, д. 30]. Грецький варіант – Зевс,
римський – Юпітер. Найдавніша письмова
згадка про Дива зафіксована в написі на
камені від ХVІ ст. до н. е. (див. Напис із
Приазов’я). У давніх мітах він фігурує також
під іменем сина Прометея Девкаліона. Його
іменем називали наголовну пов’язку царів
та волхвів або коштовну корону – діадему.
Символом його, як і символом Велеса, був
Дідух – сніп жита, яким славили Святвечір.
Макітру, з якої їли кутю, в деяких регіонах
України ще й зараз називають дивницею.
Вшановували Дива-Дия також на Святвечір.
До речі, у балтів Верховний бог носив ім’я
Дієвс, в індусів Мати-богиня і нині – Деві.
Див. Девкаліон, Крона.

ДИВЕНЬ-КАЛАЧ. Весільний хліб для

Дивень.
с. Стебне,
Черкаська
обл.

молодої, з яким вона ходила запрошувати
гостей на весілля.
ДИВИНТЕСИЛ. Так у Велесовій Книзі
називається трава з цілющими якостями
дев’ясил [54, д. 24В].
ДИВОНЬ. Забуте українське ім’я.
ДИВОНИС. Забуте українське ім’я.
ДИВОСИЛ. Забуте українське ім’я.
ДИНАСТІЯ МАКЕДОНСЬКИХ ЦАРІВ.
Нащадки пера (царя) Діки (за Геродотом,
Пердікки), який нібито став засновником
Македонської держави. Досі родоводу
точно не встановлено, хоча Геродот нібито і
розписує її: “Отже, від цього Пердікки веде
своє походження Александр таким чином:
сином Амінта був Александр, Амінт був
сином Алкета, батьком Алкета був Аероп,
а його сином був Філіпп, а Філіппа – Аргай,
а його сином Пердікка, який досяг царської
влади” [30, VІІ 139]. Роки життя їх невідомі,
але очевидно, що Олександр жив у 1-й пол.
V ст. до н. е., Амінт – на межі V і VІ ст. ,
Алкет – в 2-й пол. VІ ст., Аероп – 1-а пол. VІ
ст., Філіп – на межі VІ і VІІ ст., Аргай – сер.
VІІ ст., а Пердікка – на початку VІІ ст. до н.
е. Див. Аргай, Олександр ІІ, Пердікка.
ДИФТЕРА (дивтера). Спеціально підготовлена козяча або овеча шкура для
письма, на якій писали іонійці [30, V 58].
Див. Іонія.

ДИЯВОЛ, Диявіл. Буквально: божественний Віл (Велес), з волі творців Біблії
це слово набуло негативного значення. Див.
Велес, Пердікка.

ДИЯКОН ЛЕВ (бл. 950 – бл. 1000).
Візантійський історик-хроніст Х ст. Учасник
походу імператора Василя II Болгаробійця
проти болгар в 986. Автор “Історії” в
10 книгах (написана бл. 990 і охоплює
події 959–975). Перша частина твору має
компілятивний характер, друга частина
– самостійний твір, написаний на основі
особистих спостережень та розповідей
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очевидців. Цей твір – цінне джерело для
вивчення ранньої історії Візантії, Болгарії,
Київської держави. В ньому описані походи
київського князя Святослава Ігоровича
в Болгарію (967 або 968) і його війни з
Візантією на Балканах. Лев Диякон також
зробив словесний портрет Святослава. Див.
Святослав.

ДІАГОРА. Монета, яка була в обігу, най
імовірніше, в херсонеському місті Агора,
що розташовувалося на Керченському
півострові. Згадується Геродотом.
ДІАДЕМА. Начільна (наголовна) прикраса
священних осіб (волхвів та царів), про що
говорить назва, в основі якої лежить ім’я
Бога Дія. Її носіння каралось відлученням
від церкви. Див. Дія.
ДІАДЕМА САХНІВСЬКА. Діадема з
дохристиянськими мотивами, оздоблена
в техніці перегородчастої емалі та, як
вважають дослідники, із зображенням
Олександра Македонського. Знайдена в 1900
році на території городища “Дівич-гора”
поблизу села Сахнівка на березі річки Рось
Черкаської області. Виготовлена в часі між
ІХ і ХІІ ст.
ДІАМАНТ. Огранений алмаз. Вважається,
що це німецьке слово, хоча основи в ньому
українські: “дія” і “мати” (“зроби і май”).
ДІАН (а). Ім’я, що тлумачиться як “святий
(а) Ан (а)”, перша частина Ді – Бог Дія.

ДІАНА. Римська Богиня, ототожнювана
з Артемідою. Зважаючи на однаковий
корінь, можливо, жіночий прототип Дія. Див.
Артеміда, Дія.

ДІВА, Дєва (Єва). Богиня таврів [30, ІV 103].
ДІВИЧ-ГОРА. Підвищення в Києві, поблизу
сіл Трипілля на Київщині, Сахнівка на
Черкащині, в Кременчуку тощо, на яких були
святилища Дива. Див. Див.
ДІВЧИНА. Диво-чинна, та, що творить
диво, ототожнюється з Місяцем. Її дере
во – береза, вишня і калина; колір – білий,
рожевий, червоний; птах – голубка, горлиця.
Див. Хлопець.

ДІДІМАХ. Святилище і храм біля Меліту
(Мелітополя), про які згадує Геродот:
“Більшість чоловіків повбивали перси, що
мали довге волосся, а їхніх жінок і дітей
узяли в рабство, а святилище Дідімах і храм,
і пророче святилище було розграбовано
і спалено. Про скарби, що були в цьому
святилищі, я вже згадував багато разів
в інших місцях мого оповідання” [30, VІ
19]. Зважаючи на те, що святилища і храми
називали на честь Богів і отців родів,
найвірогідніше, що цей названо на честь
Діда Маха. Як відомо з Велесової Книги,
Маха – це Отець “що слов’ян до Коша
привів, і єдність земель удіяв” [54, д. 33 фр.].
Роки життя невідомі. Між іншим, у згадці
про святилище Дідімаха Геродот свідчив,
як греки підлаштовували його “Історії” під
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себе. Він зауважував, що багато разів писав
про скарби цього святилища, натомість
у нинішніх виданнях такого немає. Ці
свідчення або викинули, або приписали їх
до якогось іншого, “ближчого” до Греції
святилища. Див. Геродот, Маха.
ДІДОНА. Цариця, засновниця Карфагена.
Див. Карфаген.

ДІДУХ, (Дія Дух, Діда Дух). Сніп необмолоченого збіжжя, що зберігають до
різдвяних свят і вносять до хати на Свят
вечір. Називається Дідухом, бо такий
сніп ототожнюється з духом предків. Вва
жається, що в ньому приховується дідів
дух. Символ Велеса. В Польщі такий сніп
називають – “хохол”, з чого можна зрозуміти,
звідки прийшла сюди традиція виготовляти
Дідухи. У дохристиянські часи Дідухи,
найвірогідніше, зберігали до весняного
Роджества. Див. Дія, Роджество, Сніп.
ДІКА. 1. У грецькій мітології – Богиня
справедливості. 2. Ім’я, що згадується в
оракулі Бакіда [30, VIIІ 77]: “Діка загубить
міцного невтримної сина Гордині, Кора
жахного”. Так, найвірогідніше, називався
нащадок засновника македонської царської династії Пердікки Олександр ІІ, який
відіграв головну роль у розгромі перських
військ “Кора жахного” Ксеркса, який хотів
завоювати Скитію. Див. Ксеркс, Мардоній,
Олександр ІІ, Пердікка.

ДІКИ, Пердікки. Див. Династія Македонських царів.
ДІЛ (Див). Священна гора біля с. Чорний
Потік на Івано-Франківщині, з трьома
хребтами, що розходяться з неї в різні
сторони. За переказами, ще на початку
минулого століття на горі з південної
сторони лежав великий камінь, в якому
зверху було видовбано три “тарілки”
(улоговини), що з’єднувалися між собою
жолобками. Зважаючи на те, що навпроти
на горі Шепшеха розташовувалося сім

криниць, з яких волхви брали воду,
очевидно, саме тут проводили священні
обрядодії і, найвірогідніше, гору Діл
насправді називали іменем Бога Дива/
Дія. Див. Дія.
ДІМ, дом. Будинок – символ сімейного
затишку та тепла, назва пішла, найвірогідніше, від слова “дим”, який з’являється
в результаті опалення будинку і засвідчує,
що це жиле приміщення.
ДІНА. Видозмінене ім’я Діани.
ДІОДОР СИЦИЛІЙСЬКИЙ (близько
90–21 рр. до н. е.). Історик, автор 40 книг
із всесвітньої історії (“Історична бібліотека”), із яких 1–5 і 11–20 збереглися
повністю. У 5-й йдеться про Скитію.
ДІОНИСІЙ СКИФОБРАХІОН (II ст.
до н.е.). Давньоукраїнський історик,
згадується в джерелах дуже рідко. Писав
про племена амазонок, які захопили Лівію
за багато поколінь до Троянської війни.
Зокрема згадує царицю амазонок Мирину,
яка на чолі свого війс ька “пройшла
Єгипет і Аравію, підкорила Сирію,
великим походом пройшла через Малу
Азію, захопила Фракію і там загинула
з частиною війська”. Див. Єгипет, Лівія,
Сирія, Мала Азія, Мирина, Фракія.

ДІОНІСІЙ МАЛИЙ (бл. 475–550 рр.).
Чернець, один із святих отців Церкви,
родом зі Скитії. З кінця V ст. до середини
VІ ст. мешкав у Римі. Належав до групи
“скитських ченців”. Склав компіляцію
Соборних правил: 165 з них переклав з
уже існуючого на той час аналогічного
збірника грецькою мовою, 50 запозичив
з Апостольських правил; крім того, в
цю компіляцію увійшла низка ухвал,
п р и й н я т и х с о б о р а м и Р и м с ь ко ї й
Африканської церков. Цей збірник існував
у трьох авторських редакціях, остання
з яких, як припускається, втрачена. На
додаток до цього збірника Діонісій склав
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добірку папських декреталій із 41 статті.
Обидва збірники впродовж багатьох
століть були основою канонічного права,
яким керувалася західна Церква. Діонісієві
належить також ряд трактатів про вирахування часу святкування Великодня, які
значною мірою сприяли врегулюванню
давньої суперечки. Паралельно він
здійснив синхронізацію римської та
християнської історії, встановивши, що
Христос народився через 754 роки після
заснування Рима. Його обчислення поклали
початок системі відліку часу “від Різдва
Христового”, якою користуються і нині.
ДІОНІСІЙ ОПИСУВАЧ (Описатель).
Невідомий автор, який жив нібито в першій
половині ІІ ст. н. е., йому приписують
авторство карти світу (с. 117).
ДІОТІМОВ, Дитімов. Херсонеський цар,
який чеканив монети зі своїм зображенням
та зображенням Діви-Артеміди. Див. Херсонес Таврійський.

Монета Діотімова

ДІОФАНТ. Згідно з херсонеським декретом, прочитання якого і переклад ви
кликає чимало запитань, полководець
боспорського царя Митридата VI Євпа-тора.
Нібито в 110–109 рр. до н. е. двічі успішно
відбив натиск скитів та їх союз-ників, які
під проводом Палака, захопили Херсонес.
Під час перебування Діофанта в Пантікапеї
з дипломатичною місією там спалахнуло
повстання скитів під проводом Савмака.
Діофантові вдалося втекти в Херсонес.
Більше в жодних джерелах не згадується.
Див. Декрет на честь Діофанта, Митридат, Палак,

Савмак.

ДІР (у Велесовій Книзі – Дірос еланський).
Вважається напівлегендарним князем
Київським, оскільки дуже мало доказів
його існування. Проте “Повість минулих
літ” пише: “І було в нього (Рюрика) два
мужі, Аскольд і Дір, не його племені, а
бояри”. Велесова Книга вказує конкретно:
“Дірос еланський був на престолі перед
ним (Аскольдом). А тепер Аскольд забив
Діроса, і він є один на місце те” [54, д. 29].
Ілар Хоругин навіть рахує від нього роки
проживання батька Орія та Щека [54, д. 5А
і 6В]. Тобто, можна впевнено говорити, що
Дір – реальна історична особа, якого убив
Аскольд і посів його місце. З огляду на те,
що походом русів на Константинополь 860
р. керував Аскольд, треба вважати, що Дір
правив десь у 850-ті роки. Див. Аскольд.
ДІЯ, Дий. 1. Те саме, що й Див. 2. Божеська
прерогатива, від якого також утворилися
слова “діяння”, “діяти”, “доїти” тощо.
Див. Див.

ДІЯННЯ. Давній великодній обряд на
честь Бога Дія та Дажбога-Сонця, що
полягав у паленні вогню. Запалювали
його звечора в суботу та підтримували
щонайменше до ранку великодньої неділі.
Таку традицію підтримували на Поділлі до
початку ХХ ст., як писав А. Свидницький
(“Твори”, Київ, 1985).
ДІЯТРЕФА. Грецька назва статуї, яку
бачив і описав Павсаній під час відвідувань
Афін: “Поруч знаходиться мідна статуя
Діятрефа, пробита стрілами, – повідомляє Павсаній і зауважує: – У цій
статуї Діятрефа мене дивує те, що
він вражений стрілами, хоча в еллінів,
за винятком критян, не було звичаю
стріляти з лука” [98, І, ХХІІІ 2,4]. Тут
засвідчується, що балканські елліни
насправді навіть не знали такої зброї, як
лук, і що статуя Діятрефа привезена з
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інших земель, зокрема з Криму, під який
греки підлаштовують острів Крит. Див.
Крит, Лук, Павсаній.

ДМИТРО, Митро, Діма. Ім’я, в основі
якого лежить ім’я Деметри. Див. Деметра.
ДНІПРО. Річка, що бере початок з
Валдайської височини (Росія), пересікає
всю Україну з півночі на південь і впадає
у Чорне море. Третя за довжиною і
площею басейну в Європі. Назва має
давньоукраїнське походження – “ні пря”,
“Всякій прі граничити має і ворогам злим
перепоною бути” [54, д. 38А]. Давні назви:
Океан, Ніпер, Непря, Ксан, Бористен,
Стрімон, Данапер, Славутич, Вар. Див. Пря.
ДНІПРО. Місто на р. Дніпро, можливо,
знаходиться на тому місці, де Птоломей
вказував місто Serimum.
ДОБРИНЯ. 1. Українське ім’я – той, хто
“несе добро”. 2. Билинний богатир.
ДОБРО. Принесення користі людям,
перевага почуття краси, злагоди, миру над
злими діями та намірами. Див. Зло.
ДОБРОВОДИ. Село в Уманському
районі Черкаської області. Біля нього за
допомогою аерофотознімку було виявлене
стародавнє поселення приблизно ІV-ІІІ
тис. до н. е. В північній частині його було
здійснено геомагнітну розвідку (див.

Стародавнє поселення Доброводи

ілюстрацію).
ДОБРОДІЙ. Той, хто “добро робить”.
ДОБРОМИСЛ. Українське ім’я – той, в
кого “добрі мислі і наміри”.
ДОБРОСІЙ. Той, хто добро сіє.
ДОКУЧАЇВСЬКА ПЕЧЕРА. Печерний
храм-святилище приблизно ІІІ тис. до н. е.,
що розташований в одній із балок річки
Суха Волноваха біля міста Докучаївськ
Донецької області. На склепінні та стінах
печери виявлено зображення, виконані
червоною вохрою. У центрі композиції,
на стелі, зображений подвійний хрест
(восьмипромінник) – символ гармонії. Всі
інші зображення в печері зорієнтовані на
цей головний солярний знак за сторонами

Зображення із Докучаївської печери

світу. Малюнок рогатої тварини, що
стоїть перед деревом, нагадує подібний
сюжет вирізьбленого зображення оленя й
жерця біля Дерева Життя зі стародавнього
храму Рідної Віри в с. Буша на Поділлі. Це
є свідченням усталеності та єдності певних
релігійних переконань предків українського
народу, незважаючи на віддаленість обох
пам’яток. На сонячний знак у центрі також
зорієнтовані зобра-ження бика і рала на
зораній смузі землі. Цікавим є малюнок
човна, що спрямований у печерному храмі
із заходу на схід. Вхід у печеру – зі східного
боку, так що прадавні жерці, відправляючи
священнодійства, могли спостерігати
сходження сонця на видноколі. Див. Буша.
ДОЛЬСЬКИЙ. Назва острова Березані,
що трапляється в билині “Соловей
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Будимирович”. Див. Березань, Соловей
Будимирович.

ДОЛЯ. 1. Острів і святилище Ола (див.
Ол). 2. Напрям життєвого шляху, що
нібито визначають вищі сили. 3. Частина
статку.
ДОМАХА, Домка. 1. Мабуть, пестливе
ім’я Деметри. 2. Одне з давніх поселень,
назване, найвірогідніше, на честь Богині
Матері Домахи (Деметри). На його місці
нині стоїть місто Маріуполь.
ДОМОВИНА. Дім покійника.
ДОР. 1. Син Елліна (Ола), який вважається
засновником племені дорійців. Мешкали
по сусідству з пелазгами [30, І 56–57)
(див. Пелазги). 2. Історик, за грецьким
написанням – Дуріс, або Дурід, жив
приблизно 340–270 рр. до н. е., автор
“Історій”, присвячених македонській
епосі.
ДОРА. 1. Вкорочене жіноче ім’я Доріда.
2. Великодній баранчик з тіста.
ДОРЕЙ. Див. “Тріе Дорей”
ДОРІДА (Оріда). Донька Океана і Татії,
дружина Нерея, мати німф-неїд; імена
Доріди та Нерея (однаковий корінь (ОР/
ЕР) ототожнюються з країною, якої вони
були перевтіленням – Оратти (Оратанії).
Див. Оратта, Татій.

ДОРІЕЙ. Спартанець із роду гераклідів
(нащадок Геракла в 20-му коліні [30, VІІ
204–205]), син царя Анаксанріда і брат
Леоніда та Клеомброта, який усупереч
звичаям, не питаючи перед тим оракула,
пішов у похід, щоб заснувати свою коло
нію, бо батьківський трон посів Клеом
брот. Зазнавши невдачі, повернувся в
Пелопоннес (Крим). Вирушаючи вдруге
в похід, він запитав оракула поради та
отримав підтвердження, що він здобуде
країну, якої бажає. На новому місці – в
Приазов’ї – він побудував священну округу
і храм, біля якоїсь сухої річки (в Геродота,

Кратія). Пізніше він хотів заснувати ще
одну колонію, можливо, на Таманському
півострові, але там його вбили егестейці,
які були під владою персів [30, V 41–48].
Див. Пелопоннес, Спарта.

ДОРІЙСЬКА ВЛАДА, Орійська. “Вла
да проста і безхитрісна”, – згадує
Плут арх у розповіді про Лісандра, де
він описує новоприбулого командувача
Калікратіда, чиє керівництво відрізнялося
благородством і справедливістю. Див.
Лісандр.

ДОРІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ. Колонізація давньоукраїнськими племенами оріїв
(гераклідів) Балкан, Криму та Північного
Кавказу, починаючи приблизно з ХІІ–Х ст.
до н. е. Див. Геракліди.
ДОРІЙЦІ. Дещо видозмінена назва
одного давньоукраїнського племені –
орійців-гераклідів, на чолі якого був
батько Орій, мешкали по обох берегах
Дніпра. Колонізували територію до річки
Галія (Інгурі, Кавказ), Крим, Балкани
і північ Апеннін. “Антична мітологія”
розповідає, що “дорійці були племенем
пастухів. Їхніми очільниками були нащадки
самого Геракла – геракліди. Дорійці вміли
обробляти залізо і мали коней, що й
забезпечило їм військову перевагу над
місцевим населенням. Дорійці-пастухи
зруйнували місцеву адміністративну
систему й створили в Ахеї нове суспільство, сповнене духу рівності” [2,
с. 35]. Як зауважується у “Словаре
античности” [116], дорійський діалект
не обмежувався рамками племені та
місцевості, де жили дорійці, що якраз і
свідчить про його поширення: “Він став
літературною мовою і використовувався
в хоровій ліриці (збереження «а» в той час,
як в іонійському діалекті затвердилося
«е»)” [116, с. 192]. Див. Країна Геракла, Орії.
ДОРІС, Орій. Предок спартанського
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царя Леоніда, нащадок Геракла в 9-му
коліні. За Геродотом, “син Леоботея, сина
Ехестрата, сина Егія, сина Еврістена,
сина Арістодема, сина Арістомаха, сина
Клеодая, сина Гілла, сина Геракла” [30,
VІІ 204]. Див. Геракліди.
ДОРОХТЕЙ. Ім’я, похідне від Дора/Дори.
ДОРОШ. Ім’я, зменшувально-пестливе
від Дорохтея.
ДОСТАТОК. “До ста”, тобто в розумних
межах. Див. Сто.
ДРАХМА. Так називалося шість монет
олів (оболів), бо, як зауважував Плутарх,
саме стільки їх поміщалося в долоні [113,
т. 2, с. 23]. Див. Обола.
ДРЕВА. Донька батька Богумира і матері
Слави [54, д. 9А], мабуть, засновниця роду
древлян (деревлян).
ДРИМБА. Стародавній музичний щипковий інструмент. В Україні він також
відомий як варган (варґан, дримба) на
Гуцульщині, орган – на Лемківщині,
доромба – на Закарпатті.
ДРУЖИНА. 1. Жінка, віддана (обвінчана)
за чоловіка, другий він, пара. 2. Група
людей, створена з певною метою. 3. Князівське військо в давній Україні-Русі.
ДУБ. Священне дерево, дерево Дажбога
і Перуна, символ мудрості, могутності
та довговічності. За Велесовою Книгою
– божество сну, спокою, роздумів і
відпочинку [54, д. 11Б]. На д. 31 дубові
та березові діброви називаються нивою
Дажбожою: “А ті дубрави – божі Берези
і неба Дуби на ниві Дажбовій”. Дуб, як і
Сніп, також символ Сваргора: “вогнище
творили Дубу та Снопу, які є суттю
Сварга – Пращура нашого” [54, д. 15Б].
Козацьке Трисуття на Супойській дощечці
зображене у вигляді могутнього дуба.
Чимало населених пунктів в Україні та за
її межами названі на честь цього дерева,
наприклад: Дубно, Дубосари (дуб-цар),

Дублін тощо. Низка прізвищ українців в
основі теж мають назву цього дерева. Див.
Супойська дощечка, Трисуття.

ДУБРАВА. Невеликий дубовий (священний) ліс, гай, від якого пішло помилкове

Пам’ятник у
вигляді дубового
листка.
Музей Хортиці

“діброва”. Саме як “дубрава” згадується
у Велесовій Книзі [54, д. 31]. А П. Куліш
у поемі “Настуся” писав: “І схиляються в
дуброві Верхи із верхами, – Іззираються в
розмові очі із очами”. Див. Рава.
ДУЛІБИ. Одне з великих східнослов’янських племен чи об’єднань слов’ян.
Припускається, що мешкали вони у
верхів’ях Західного Бугу та на берегах
правих приток верхньої течії Прип’яті,
на Волині. Ілар Хоругин у Велесовій
Книзі зауважував, що дуліби колись
жили біля моря, яке називалося їхнім
іменем – Дулібське. Те саме писав про
каліпідів Геродот, що вони жили на
березі Чорного моря [30, ІV 17]. Отже,
каліпіди та дуліби проживали на одній
території. А якщо взяти до уваги, що в
їхніх назвах однаковий корінь: “аліпі” –
”уліби”, то, найвірогідніше, дуліби це
колишні каліпіди, що перейшли жити
на Волинь (і тут той самий початковий
архетип – “ул-ол”). Ілар Хоругин у
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Велесовій Книзі також вказує точне місце
перебування дулібських хранів – Волинь
[54, д. 21]. Нині в Україні є два села Дуліби
(Львівська обл.). Див. Хран.
ДУЛІБСЬКЕ МОРЕ. За Велесовою Кни
гою, одна з назв Чорного моря.
ДУМКА. Див. Мисль.
ДУРБІНО ПЕЗАРСЬКИЙ. Найсвітліший
князь, що мав “у серці Італії” (мабуть,
Римі) “багату, велику, славну і праведну
бібліотеку”, на яку посилався абат Мавро
Орбіні під час написання “Історії слов’ян”.
Див. Бібліотека Дурбіні, Орбіні Мавро.

ДУСЕ. Отець якогось племені русів, що
згадується у Велесовій Книзі: “Обри
одержали перемогу над нами і Отець
Дусе змушений був брати своїх воїв і
відступати до греків” [54, д. 32].
ДУХ. Невидима сила, що тримає, рухає,
а також підносить завдяки спонуці душі
та свідомості. За Піфагором,“це є те, що

рухається само собою”, за І. Франком,
те, що “Тіло рве до бою”. Зображається
у вигляді птаха, найчастіше голуба. Див.
Голуб.

ДУША. Безсмертна нематеріальна основа, що становить суть життя людини
і є джерелом психічних явищ. Разом
із свідомістю формує дух особистості
та роду. За єгипетськими таємними
ученнями, як писав Е. Шуре, людина
усвідомлює в своєму земному житті лише
свою тваринну і розумну душу, натомість
вища частина її існування – духовна душа
і божественний дух – перебувають у ній в
стані несвідомого зародку і розвиваються
під кінець життя. Див. Дух, Свідомість.
ДЮЖИНА. Те саме, що дванадцять.
Вважається французьким словом, хоча
насправді походить від українського
“дужий”. Див. Дванадцять.
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Еври, Понт.

Е
Е, е. Сьома літера абетки, розірване “о”,
некерована енергія, свавілля. В іоній
ському діалекті замінила “а”. Інколи
підміняла також “о”. Див. Дорійці, Іонія.
ЕАНТ, Аянт. Син Теламона, брат Тевкра.
Див. Тевкр.

ЕВАНС Артур (1851–1941). Британський
археолог, який вигадав термін Мінойська
цивілізація і приписав її до острова Крит,
хоча Мінойс (Мінос) насправді жив і
царював у Криму. Див. Мінос.
ЕВРИ, Еврі, Евро. Складник низки дав
ніх мітичних імен, а також географічних
назв похідних, найвірогідніше, від імені
племен, що мешкали на українській зем
лі – тИВРИ, тАВРИ. Див. Тиври, Таври.
ЕВРИПІД (485/84–406 до н. е.). Видатний
драматург, вважається давньогрецьким,
однак у його творах йдеться не про грецькі
землі. Зокрема драми “Іфігенія в Авліді”
та “Іфігенія в Тавриді” розповідають
не про події на Балканах, а в північночорноморському регіоні. Це свідчення
того, що Еврипід походить не з грецького,
а з північно-причорноморського міста
Саламін. Див. Саламін.
ЕВРИПІЛ. Син Алева володаря Фессалії,
брат Торака і Трасідая, що під час походу
Ксеркса на Скитію воювали на боці персів.
Див. Фессалія.

ЕВРІБІЯ. Втілення морської сили. Мітична донька Геї та Понту, сестра Нерея,
Тавманта, Форкія і Кето; дружина Крия,
мати Астрея, Паланта і Перса. Найвірогідніше, під її іменем криються мешканці
північного Причорномор’я таври. Див.

ЕВРІСТЕН (Еврісфен). Один із спартанських царів роду Гераклідів, прибл.
ХІІ ст. до н. е. Див. Геракліди.
ЕВРОПА, Європа. 1. Частина світу в
північній півкулі, що відокремлюється
від Азії східним Уралом, річкою Ембою,
Кумо-Маницькою западиною, далі через
Чорне море, Босфор і Дарденели. В дав
нину кордон між Европою та Азією
пролягав через Дарденели, Босфор, Чорне
море, Керченську протоку, Азовське
море, річки Дон, Волга і до Білого моря.
Назва походить, найвірогідніше, від іме
ні племен, що мешкали на українській
землі, а згодом колонізували всю Европу:
тиври-таври. А якщо довіряти мітам, то за
прикладом Азії, яка нібито отримала ім’я
доньки Океана і Тефеди, матері Прометея,
можна припустити, що Европі дісталося
ім’я мітичної доньки Геї та Понту Еврібії
(Европії). Див. Тиври. 2. Мітична донька
фінікійського царя Аганора та Телефаси,
яку Зевс, перетворившись в бика, посадив
на себе і вивіз до Криту. Не виключено, що
в цьому міті приховано викрадення історії
Криму (і назви, дещо видозмінивши її) на
користь Криту (Греції). Див. Еврібія, Зевс,
Крит.

Европа

ЕВРОПОНТИДИ (ті, хто панував в Европі
на Понті). За твердженням Плутарха, рід
найвидатнішого державного діяча Спарти
Лікурга [101]. Див. Лікург, Понт, Спарта.
ЕГІНА. За твердженням грецьких істориків, острів. Насправді, як випливає з
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“Історій” Геродота [30, VІІІ 60], – це місто,
що розташовувалося на півночі Криму по
сусідству з містами Мегара та Саламін.
Згадується також під назвою Еіона. Див.
Мегара, Саламін.

ЕЗОП, за Григорієм Богословом, Ефроп
(Европ). Стародавній (VI ст. до н. е.)
байкар, автор відомих “Байок Езопа”.
Геродот свідчив, що Езоп народився у
Фрігії (Мала Азія). Нібито був рабом
аристократа Іадмона на острові Самос. Див.
Мала Азія, Самос.

походить від Еламу). Столицею Еламу були
Сузи. Елам був тісно пов’язаний культурно
і політично з Шумером і Вавилонією (які він
тимчасово завойовував у ІІ тисячолітті
до н. е.) до часу включення та асиміляції
Перською імперією Ахеменідів (VІ ст.
до н.е.)”. Грецькі тлумачі історії, щоб
применшити роль Перської імперії,
обмежували її територією Вавилонії та
перенесенням з інших місць Еламу. Див.
Кір, Перська держава, Сузи.

ЕКСАМПАЙ. Так, за Геродотом, нібито
скитською мовою називалася територія
над Гіппанісом (Поділля, Надбужжя),
що перекладалося як “святі дороги”.
Якщо врахувати, що в давнину на письмі
упускалися голо сні літери, цілком
ймовірно, що первісно написання назви
краю було таким: КСМП, що могло
читатися насправді як “КОСМА Пан” і
означати “високий пан” (космічний). Див.
Гіппаніс, Косматій, Поділля.
ЕКСЕКЕСТИД, він же Евфоріон і,
вірогідно, мітичний Амфіон. Поет, батько
Солона; очевидно, саме з нього творці
Біблії зробили Еклезіяста. Жив приблизно
між 90-ми і 20-ми роками VІІ ст. до н. е.

ЕЛАЮНТ. Місцевість у Херсонесі, де
була могила Протесілая зі священною
округою навколо неї. У ній зберігалося ба
гато цінних речей: золоті та срібні келихи,
бронзові речі, одяг та інші пожертвування
[30, ІХ 16]. Див. Херсонес Таврійський.
ЕЛЕКТРА. В давній мітології: 1) донька
Океана (Дніпра) і Тефіди, мати вісниці
Богів Іриди і Гарпій; 2) за грецькою
версією, одна з плеяд, яка народила від
шлюбу з Зевсом Дардана – засновника
царської династії Трої. Див. Дардан, Троя.
ЕЛЕЯ. Країна, що знаходилася в Скитії, та
сама Гілея [30, ІV 30]. Див. Гілея.
ЕЛЄОНСЬКІ СВЯТІ ГОРИ. Згадувані
в давньоруських переказах, зокрема в
билині “Ілля Муромець і Святогор”, назву
яких наука досі не могла розтлумачити.
Довівши, що місто Іліон було на території
України (див. Іліон та Ольвія), можна з
впевненістю стверджувати, що Елєонські

ЕЛАМ. Перська назва, мабуть, правобережної від Дніпра частини Елеї (див.
Елея). Згадується в історії Кіра І (хоча
насправді мала б стосуватися Кіра ІІ) –
він нібито правив якоюсь частиною цієї
країни. У Вікіпедії читаємо про Елам:
“одна з найдревніших відомих цивілізацій,
стародавня країна на південному заході
Ірану, приблизно в межах сучасних провінцій
Хузестан та Ілам (назва останньої

Одна з Елєонських гір – скитська могила
в Ольвії. Мал. 1902 р.

ЕКЛЕЗІЯСТ. Біблійний пророк, найвірогідніше, під цим іменем приховується
батько Солона поет Ексекестид (він же
Евфоріон) або ж сам Солон, якого біблійні
теоретики видають за Соломона. Див.
Соломон.

Див. Еклезіяст.
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святі гори – це Іліонські царські могили,
що розташовувалися на півдні України в
околицях прадавнього міста Ольвія. Див.
Іліон.

ЕЛІМІОТИДА, Олімеотида. За версією
словника Брокхауза і Єфрона, територія
на Балканах, що колись належала Греції.
Насправді це територія, що прилягала
до озера Меотиди (Азовське море) і
яку заселяли еліци/оли, але яку греки
переписали ближче до своїх земель. Див.
Меотида, Оли.

ЕЛІСІЙСЬКА РІВНИНА (Єлісейська,
Олейська). Рівнина в Молоській Землі, за
Гомером – в Аргосі (північне Приазов’я,
басейн річки Молочна), де ховали царів та
героїв. Донині збереглася назва від неї –
Олеські піски. Див. Аргос, Земля Молоська.
ЕЛІЦИ. Певно, те саме, що й елліни.
Згадуються у Велесовій Книзі: “І плакали
русколани, боруси, еліци, як гуни допомагали
готам” [54, д. 7В]. На карті Вісконті 1381
р. річка Дніпро названа Еліце. Див. Елліни.
ЕЛЛАДА. Ол-Лада, земля Оли і Лади,
тобто сучасна Україна. Як випливає з
“Історій” Геродота, це був союз держав
північного Причорномор’я і Приазов’я:
“Вони (фінікійці. – С. П.) допливли також до Аргосу, який на той час був
найзначнішою країною серед тих, що нині
називаються Елладою” [30, І 1]. А Аргос
розташовувався в північному Приазов’ї. В
історичних творах та в художній літе-ратурі
означає стародавню Грецію. Див. Аргос,

олами, були нащадки Гераклового сина
Гелона. Елліном вважали Олександра
Македонського. На початку І тис. н.
е. еллінами почали називати греків.
Давньоруський письменник Славомисл,
писав: “Великий той перелік імен
еллінських, що слов’ян приховує” [106,
с. 166]. Греки вигадали версію про Елліна
(Геллена), сина Девкаліона, і назвали
його своїм родоначальником. Див. Гелони,
Геракліди, Девкаліон, Олени, Славомисл.
ЕЛЛІНІЗМ (грецький термін). Епоха,
яка насправді почала зароджуватися із
розпадом імперії Олександра Македон
ського і припиненням царювання династії
Антигонідів. Див. Антигоніди.
ЕЛЬБА. Річка в Європі. У Чехії, Лужиці й
у Польщі має назву Лаба, а в Німеччині –
Ельба. Бере початок в горах Крконоше
і близько 400 км тече територією Чехії.
Впадає в Північне море. У давнину нази
валася також Люба. Див. Лужиця.
ЕЛЛІНСЬКА МОВА. Див. Голунська
мова.
ЕМІНАКО. Ольвійська монета, між
VІІ і V ст. до н. е. На одній її стороні
викарбовано чоловіка в шкурі лева, який
натягує на лук тятиву, та напис ЕМІNАКО.
На іншій – шестерню і чотири дельфіни
над ними. Хто такий Емінако, на жаль,
невідомо. Не виключено, що це одне з
імен Геракла, або пестливе ім’я Амінта.
Див. Амінт, Геракл.

Елам, Лада, Ол, Фінікія.

ЕЛЛАН. Див. Фрікс.
ЕЛЛІНИ, еліни, олени, оли, голунці,
олейці, еліци. За Геродотом, ті самі
Гелони [30, IV 108]. Плем’я, що мешкало
на давньоукраїнській землі, мало за свій
тотем Оленя та Бога Пала (Опалуна)
Ола, або Апол Ола, що став пізніше
Аполлоном. Еллінами-голунцями, або

Монета Емінако. Ольвія

ЕМПЕДОКЛ із Акраганта, V ст. до н. е.
Поет, політичний діяч, лікар, вважався
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пророком і напівбогом. Як свідчить напис
на древньому малюнку, насправді це
ТИНОН АКРАГАН. Написав дві поеми
“Про природу”, з викладом власного вчення
про будову світу, і “Очищення” з викладом
піфагорійського вчення про переселення
душ, відплату та спокуту. Вважається, що
походив із Сицилії, але місто Акра(ган)
розташовувалося у Тавриді, до того ж і
могила його була в Тавриді. Зі своїм життям
він нібито покінчив сам, кинувшись у вулкан
Етна. Однак один із давніх авторів, ім’я
якого нині важко встановити, посміявся над
цим твердженням: “Якби в горнило вулкану
він кинувся, з життям зводячи рахунки, як
тоді гробниця його постала б на мегарській
землі?”. Громадянську позицію поета можна
визначити з цього уривку його поеми:
Мерзенний мені ти з братією своєю.
І довго для мене було загадкою, як
Вас, лицедіїв, терпить мати-земля?
Уже дитям я вас зненавидів.
Розбещувачів, вас уникав я серцем…
Тоді передчував зі страхом,
Що любов вільну до Богів

Хочете повернути у службу,
Що лицемірити маю я, як ви.
Геть з очей моїх! Мерзенні мені люди,
Що святе перетворюють у ремесло!
Переклад С. Піддубного
Див. Акрагант, Мегара.

ЕНАК. Ханаанеянин, отець роду велетнів
за Біблією (4М. 13:33). Певно, той самий
Антей, Еней, Інах чи Емінако. Див. Емінако,
Еней, Інах, Ханаан.

ЕНЕЙ (грец. Aineias), VІІ ст. до н. е. Теукр,
син троянця Анхіса й Венери, чоловік
Креуси (Краси). За Плутархом, нащадок
альбанських царів [108, І с. 56], а Альби це ті
самі Ольви прочитані на латинський манер.
Після захоплення ворогами Трої, за порадою
мами, разом із сином, виніс паралізованого
батька і покинув палаюче місто, при цьому
втра-тивши дружину. Легендарний Еней
має особливе значення для багатьох етносів,
його вважають засновником своїх націй
греки і римляни, в шумеро-аккадському
пантеоні під іменем Енліль (син Ана
– те саме Анхіз) він один із головних
Богів, покровитель найдревнішого центру
шумерського племінного союзу Ніппура
(Ніпера-Дніпра). У мітах негидальців, орочів,
ульчів, нанайців, маньчжурів він – Ендури –
вище божество, господар неба. Його також
вважають засновником Апеннінського
Рима, хоча, найвірогідніше, троянець
Еней після загарбання Іліона знайшов собі
пристанище не в Італії, а в Криму. Саме тут
він заснував своє місто, тут народися його
син Асканій. Тут йому оголосили війну не
латиняни, а атеняни (атійці). За допомогою
війська росенів (етрусків), тобто своїх
співвітчизників теукрів, Еней зламає опір
ворогів. Але римляни, як і греки, в основу
своєї історії покладуть чужу. Див. Атійці, Іліон,
Рим, Росени, Теукри.

Емпедокл

ЕНЕЇВ НАПИС. Скрижаль на камені,
знайдений в Тірсенії (Етрурії), який
через неточність перекладу вважають
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Енеїв напис

надмогильним каменем Енея. Єгор Классен
помітив у ньому 27 письмових знаків і
переклав так: “Райский всех Боже, выше
Вима и Дима, Езмень ты Россия, Возьми
в опеку мой дом и детей, лепотный
(прекрасный) Езмень. Гекаты царство
далече; до долу земли поезжаю; Точно,
ей-ей (воистину), так и есть – как я Еней
– царь родом. Сидя с Ладом в Елисее,
Леты черпнешь и забудешь; О, дорогой,
хороший”. Натомість С. Піддубний виявив
36 письмових знаків і переклав напис таким
чином: “Орес Хор Ільмський! Це Господь
ваш! Олів! Небесний! Є Овен орів і сяє всім!
Опікун орів! Ірію святий є! І є пан! Є Овен!
Є Кита син! Ора є чин! Ра росів! … Така
віра! Віра є наша Коло Кийове!! Енея воя!!
Мор-мара елішів! Ола є першим вес! Отець
олів є! Ора Господь король Росі” [173, с. 90].
Див. Кит, Овен, Ора, Хор.

ЕНЕЇДА. 1. Поема Вергілія, вважається
національним епосом римлян. Насправді
це компіляція поем Гомера “Одіссея”
та “Іліада” під історію Риму (1-6 книги
відповідають “Одіссеї”, 7-12 – “Іліаді”). 2.
Поема українського поета І. Котляревського,
яка в пародійній формі розповідає, хто
насправді заснував Рим. Див. Вергілій, Гомер,
Еней.

ЕНІАЛІЙ, Аній. Одне з імен Ареса. Див.
Арес.

ЕНІЕНЯНИ. Плем’я, що брало участь у

Троянській війні, на чолі з Гунеєю [34, ІІ
748]. Певно, ті самі ани-анти. Див. Анти.
ЕННІЙ КВІНТ. Нібито римський поет,
за далеко неточним даними народився
239 р., помер 169 р. до н. е. Один із перших
хто почав підлаштовувати поеми Гомера
(історію Трої) під історію Риму.
ЕНЛІЛЬ. Поєднання давньоукраїнських
імен Ана та Леля (неня), в шумеро-аккад
ському пантеоні – один із головних Богів,
покровитель найдревнішого центру шу
мерського племінного союзу Ніппура, що
розташовувався на лівому березі НіпераДніпра. Див. Елам, Еней.
ЕНУМА ЕЛІШ (Інума Іліш). Шумероаккадський епос, написаний на глиняних
табличках, які знайшли в пошкодженому
стані на руїнах Вавилону. На українську
мову вперше переклав І. Франко і надру
кував у книжці “Сотворення світу”. На
думку вчених, це твір щонайменше 2200 р.
до н. е. Однак є речі, які примушують
засумніватися у цьому, зокрема згадувані
в четвертій табличці лук і сагайдак, які
були винайдені в епоху заліза, свідчать
про те, що ці таблички значно пізнішого
віку. Причому лук уперше з’явився зовсім
не у Вавилоні, а на території СкитіїУкраїни. Також епос “Енума Еліш” згадує
“початкове джерело” під іменем Апсу.
Можливо, це річечка на Кіровоградщині,
що й нині має в своїй назві такий самий
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архетип “ап” – Чаплоузька. Біля неї
нещодавно виявлено найдавніше святилище
сонцевірців [209, с. 5]. Доказом того, що
мотиви цього епосу торкаються українських
земель, також можуть бути імена та назви,
що трапляються в текстах табличок: праматір
Тіямат – “то мати або Гея-мати”, Лягма й
Лягама – “Лем/Ламех”, Аншар – “Ан цар”
(анів/антів царство), Бель – “Білояр”, Ґаґа –
“Гога” тощо. Та й Еліш це, найвірогідніше,
згадувана Геродотом на території Скитії
країна Елея-Гілея. Твір розповідає про
боротьбу Богів за владу, в якій перемагає
Мурдук (він, очевидно, ототожнюється із
Вавилоном). Ставши верховним Богом,
Мурдук (Ор дук) кидає виклик самій
праматері Тіямат, яка, певно, представляє
Праукраїну-Русь. У Велесовій Книзі, до
речі, згадується час, коли “перси забрали
велику частину русів і Набсуру підкорили”
[54, д. 6В]. Найімовірніше, епос “Енума

Еліш” належить до Навуходоносорського
(Набсурського) періоду історії Вавилону.
Див. Білояр, Гея, Гога, Елам, Ламех, Набсур-цар,
Перська держава, Чаплоузьке.

ЕПЕЙ, Опай. Аргоський скульптор прибл.
VІІ ст. до н. е, син Панопея. Очевидно,
Гомер в “Іліаді” відобразив його майстром
кулачного бою і будівничим мітичного
дерев’яного коня, за допомогою якого ахейці
заволоділи Троєю.
ЕПОС. Оповідний літературний твір, на
відміну від лірики та драми, тобто ОПИС.
ЕРАСИН (Орасин). Річка, що її згадує
Геродот [30, VІ 76], нині, можливо, р. Синиця
в Благовіщенському р-ні на Кіровоградщині.
ЕРИТІЙ, Ерітея, Ерифія. Видозмінена назва
острова Хортиця, що підтверджують основи
“ерит” – “хорт”, та зауваження Геродота:
“Поза Понтом, на острові, що його елліни
називають Ерітея, десь поблизу Гадейрів,
які розташовані далі за Геракловими
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Стовпами на узбережжі Океану...” [30, ІV
8]. Див. Гераклові Стовпи, Хортиця.
ЕРІК, Орік. Володар країни, що названа його
іменем [30, V 43, 45], ймовірно, той самий
Геракл. Див. Країна Геракла.
ЕРІХФОНІЙ, Ерихтоній За грецькими
мітами, батько Троса, син Дардана. Можли
во, той самий Аріх. Див. Аріх.
ЕРОС (Орос-Ора). Одне із чотирьох
космогонічних начал, поруч із Геєю, Хаосом,
Тартаром. Бог любові, вважався однією
із найдревніших, первісною силою, що
сприяла розвитку впорядкованого світу
із Хаосу. Пізніше вважався сином Ареса.
Зображався крилатим стрілком із лука. Див.
Арес, Лук, Орій, Хаос.

ЕСКУЛАП. Один із прикладів того,
як греки привласнювали собі чужі досягнення та імена. За їхніми брехливими теоріями, це латинська видозміна
грецького імені Асклепій – Бога ліку-вання.
Однак французький теолог Едуард Шуре
стверджує, що греки зробили це ім’я із
таємничої істоти, яка вказала Рамі на омелу.
За допомогою неї він врятував білу расу
від чуми. В езотеричних європейських
переказах ця істота називалася Aesc-heylhopa (“надія спасіння ховається в лісі”)
[152, с. 35]. Поєднавши ці слова в одне, греки
створили своє Асклепій-Ескулап. Див. Омела,
Рама, Шуре.

ЕСХІЛ, Айсхолюс (525–456 рр. до н. е.).
Давньоскитський драматург, якого греки
видають за грецького. Справжнє ім’я – АйСколот. Звістки про життя Есхіла відомі
головним чином із життєпису, що можна
знайти в рукописі його трагедій ХІ ст. Згідно
з ним, Есхіл народився нібито 525 р. до н. е. в
Елевсині, його батьком був Евфоріон. Есхіл
брав участь у Марафонській битві 490 р. до
н. е. (цей факт із гордістю відзначається в
його епітафії), де загинув його брат Кинагор,

брав участь також у битві при Саламіні.
Автор п’єс “Прометей закутий”, “Перси”,
“Семеро проти Фів”, “Благальниці”, трилогії
“Орестея” (“Агамемнон”, “Хоефори”
й “Евменіди”). У “Прометеї закутому”,
“Персах” і “Благальниці” описані події, що
відбувалися на території Скитії-України. Див.
Марафон, Саламін.

ЕТОЛІЯ, Айтолія. Країна на Пелопоннесі.
Згадуючи про еллінів, які прийшли на
Істм, Геродот також називає й етолійців,
які мали одне значне місто Еліду [30,VІІІ
73]. Славомисл писав, що в Етолії слов’яни
заснували місто Сонячне (мабуть, Хорсун/
Херсонес): “Їх нащадки від Ніпра берегів
під сонце етолійське до латин перебрались
і град біля моря звели Сонячний”. Див. Істм,
Латини, Пелопоннес, Славомисл.

ЕТРУРІЯ. Див. Тірсенія
ЕТРУСКИ. Див. Тірсени.
ЕФЕС. Місто в Лідії, нині, можливо, Туапсе.
Див. Лідія.

ЕФЕРІЯ, острів святого Еферія. Можливо, одна з давніх назв острова Березань. Вважається, що це ім’я єпископа
Херсонеського, просвітителя Криму, хоча
ніяких даних про такого священика немає.
Найвірогідніше, воно належить історикові
Ефору, який жив і творив у Криму, а прах
його було розвіяно на острові Березань.
Див. Ефор.

ЕФОР (405–330 рр. до н. е.). Стародавній
історик. У деяких версіях – один із “семи
мудреців”. Написав “Історію” в 30-ти
томах – від початку династії Ге-раклідів
і закінчуючи описом військових подій
скитського македонського царя Філіппа ІІ.
“Історія” Ефора дійшла до нас у фрагментах
і переказах пізніших античних авторів.
Її, як багато інших правдивих праць,
знищили творці грецької та римської
фальшивих історій.
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Є, є (язичок). Восьма літера української
абетки – прагнення, мета, музика, голос.
ЄВА. 1. За Біблією, перша жінка, ство
рена Богом із Адамового ребра. Згідно
з
юдейською,
мусульманською
і
християнською традицією прародителька
людства. Найвірогідніше, ім’я походить
від Яви – в давньоукраїнському розумінні:
“явний світ”, “світ людей”. 2. Дружина Кия.
3. Птах, за Б. Грінченком, іволга. Див. Єви
Коло, Кий, Ява.

ЄВАНГЕЛІЇ. Чотири твори (Матвія,
Марка, Луки й Івана), що оповідають про
земне життя Ісуса Христа. Апостол Пав
ло розділяв їх на такі, що призначаються
для обрізаних і необрізаних (Гал. 2:7).
Вважається, що слово “Євангелія” походить
від грец. – “добра звістка”, хоча насправді
його основи складають “Овен” та “Галія”,
під Овеном розумівся Христос, а Галія –
його батьківщина. Див. Галія, Овен, Павло,
Христос.

ЄВДОКІЇ, Євин день. В давнину – народне
свято кохання, що відзначалося в останній
тиждень місяця Лютиця. Нині – Явдохи,
14 березня. Християнська церква цей день
тлумачить як свято Преподобної Євдокії, яка
нібито в молоді роки вела порочне життя, але
згодом відмовилася від нього, прийнявши
християнство. Див. Єва, Колодія, Лютиць.
ЄВДОКІЯ. Жіноче ім’я, основи якого
складають імена Єви та її чоловіка Кия.
Вшановували Євдокію в останній тиждень
весни, нині 14 березня. Див. Баба Докія, Єва,
Єви Коло, Кий.

ЄВИ КОЛО. Бронзове Коло з Ольвії приблизно VІІ ст. до н. е., що належало, ймовірно,
дружині Кия Єві. На ньому вигравірувано:

Д Н МΩN АΣ
ΣАЛН N АІО
ЕV АІ КАІ
ЛНNАІОΣ Д Н
МО КЛСЕІА
–“Даня моє,
Сонце Небесне.
Єва я Кия
і л і н о й с ь ко г о .
Даня
моє
Колосяйне”
(Переклад С.
П і д д у б н о го ) .
[173, c. 49]. Див.
Іліон, Кий.

Єви Коло

ЄВПАТОР, Овпатор. Буквально: “Перший батько”, “Отець роду”. Цим іменем
називали низку босфорських царів, в т. ч.
Митридата VІ. Від нього створено також ім’я римського Бога Юпітера. Див.
Босфор, Ов, Митридат VІ, Юпітер.

ЄВРЕЇ, жиди, обрізані. Семітське плем’я.
Французький філософ-містик ХVІІІ ст.
Фабр д’Оліве писав, що всі семітські
народи – євреї, араби, халдеї, фінікійці,
єгиптяни – утворилися там, де білі колоністи
підкорилися чорношкірим народам, і
навпаки: іранська, індуська, грецька й
етруська цивілізації виникли там, де білі
підкорили собі чорних шляхом завоювань.
До білих, орійських, народів Фабр д’Оліве
відносив скитів, готів, сарматів, кельтів і
германців. Ось як характеризував євреїв
німецький філософ ХІХ ст. Ф. Ніцше:
“Євреї – найпримітніший народ світової
історії, бо вони, поставлені перед
питанням: бути чи не бути, зі вселяючою
жах свідомістю, зволіли за всяку ціну бути.
І цією ціною було радикальне спотворення
всієї природи, всякої реальності, всього
внутрішнього світу і зовнішнього. Вони
відгородили себе від усіх умов, в яких досі
народ міг і мусив жити, вони створили із
себе поняття протилежності природним
умовам, непоправним чином перекривили

релігію,
культ,
мораль,
історію,
психологію на суперечність до природних
цінностей цих понять… Євреї разом з
тим найфатальніший народ всесвітньої
історії: своїми подальшими впливами вони
настільки спотворили людство, що ще
тепер християнин може відчувати себе
анти-юдеєм, не розуміючи того, що він є
останній логічний висновок юдаїзму”. Див.
Фабр д’Оліве, Юдеї.

ЄВРОПА. Див. Европа.
ЄГИПЕТ. 1. Країна на півночі Африки
(в давнину Азія). Провідний сучасний
єгипетський антрополог Захі Хавасс
заявляє, що древні єгиптяни не були ані
арабами, ані африканцями, незважаючи
на той факт, що Єгипет розташований
в Африці. Він опублікував Y-ДНК
профіль Тутанхамона, де його батьківська
гаплогрупа ідентифікується такою, що
виникла 9500 р. тому в Причорномор’ї.
Дорога сюди з берегів Чорного моря була
давно відома. За “Сказанями Захарихи”, в
Єгипеті тридцять років правив перший цар
Орійської (Руської) Землі Сварг: “мирно
жити навчав” [219, с. 11]. Очевидно,
це стосується періоду, коли Єгипет був
поділений між 12-ма царями. Після
приходу Кия, єдиним владарем Єгипту став
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періоду Мамлюків (1250 - 1517)
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Псамметіх і тривалий час був у васальний
залежності від Кия, який відомий в історії
як фараон Киян. Див. Миролюбов, Псамметіх,
Сварг, Скити, Тутанхамон. 2. Регіон на
Кубані і Тамані, що в давнину називався
Єгиптом. Це трапилося після завоювання
єгипетським царем Сесострітом Скитії (від
Кавказу до Дніпра), про що писав Геродот.
Повертаючись до Єгипту, зауважував він,
Сесостріс “прибув до річки Фасія (Кубані.
– С. П.), а там я вже не можу твердити,
чи то сам Сесостріс відокремив від свого
війська якусь частину, байдуже яку саме,
і залишив її там, щоб вони оселилися,
чи деякі його воїни, втомившись від
безперервних пересувань, залишилися
там і оселилися при річці Фасії” [30, ІІ
102–105]. Див. Сесостріс.
ЄГИПЕТНИК. Так у давнину в Україні називали розбишак. Донині це
слово можна чути, наприклад, у селі
Пасічна Надвірнянського р-ну на ІваноФранківшині. Від нього, певно, походить і
слово “гопник”.
ЄГОВА. Жидівський Бог. У Біблії зауважується: “Господь – Муж війни, Єгова
– Йому Ймення!” (2М. 15: 3). Певно,
прототипом його став Ґоґа. Див. Ґоґа, Жид.
ЄГУНШТИ (є гуни то). Назва гунів за
Велесовою Книгою. Див. Гуни.
ЄДНІСТЬ ДУХОВНА. Філософська
категорія творення, яка формується
переважно на однаковій мові та вірі певних
груп населення.
ЄДУТУН. Єдин тон, соліст. Слово
вживається у надписах до Псалмів 39,
62, 77. Тлумачі Біблії називають його
невідомого значення. Однак за допомогою
української мови, звідки і було запозичено
чимало псалмів, легко встановлюється,
що такий-то псалом має виконувати одна
людина, а не хор. Див. Псалом.
ЄЗЕКІЇЛЬ. Пророк, син священика Бузія
(Буса). Посланий нібито самим Богом
вчити Ізраїль як жити, як будувати храми
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тощо, “Бо весь Ізраїлів дім твердолобі
та жорстокосерді” (Єз. 3:7): “Усе,
що ти побачиш, об’яви Ізраїлевому
домові” (40:4). Розповідає про досконало
озброєні північні орди під началом
князя Ґоґи (Гомера) “краю Магога, князь
Рошу, Мешеху та Тувалу”, що прийшли
нібито в Ізраїль (38 і 39), а також описує
жертовники на “чотири роги” (43:15), або
“на чотири кути відступу жертовника”
(45:19), які відповідають жертовникам у
Володимирівці та Небелівці. Жив і творив
нібито у VІІ ст. до н. е., проте очевидно,
що ось таке зауваження відноситься до
історії Ісуса Христа: “Провина дому
Ізраїля й Юди дуже-дуже велика, і
земля наповнена душогубствами, а
місто (Єрусалим) повне кривди” (9:9).
Називається єврейським пророком, хоча
писав про надчорноморський край, що
зокрема підтверджує такий фрагмент про
священне джерело: “Ця вода виходить
до східної округи, і сходить на степ, і
сходить до моря, до води солоної… вода
буде місцем розтягнення неводу, їхня риба
буде за родом своїм, як риба Великого
моря, дуже численна” (47:8-10). Біблія
тлумачить Велике море як Середземне,
хоча насправді таким було Чорне море.
Це, по суті, підтверджує і наведена цитата,
де говориться, що вода виходить на схід,
натомість Середземне море знаходиться
на захід від Ізраїля. Тобто вочевидь,
священним (чи храмовим) джерелом
Єзекіїль називав річку Бог, яка тече на
схід і впадає в Чорне море. Ймовірно, що
й ім’я пророка було іншим. Див. Бог, Бус,
Велике море, Володимирівка, Ґоґа, Єрусалим,
Ізраїль, Магог, Небелівка, Рось, Христос, Юда.

ЄЛЄОНСЬКА ГОРА, Оливкова. Гора
біля Єрусалиму, названа, найімовірніше,
вихідцями із північного Причорномор’я
на честь міста Іліон, де святими горами

були могили скитських царів. Див.
Елєонські гори, Іліон.

ЄМИТ. 1. Той, хто має, володар. 2.
Збирач данини. 3. Митник. Згадується у
“Слові Святослава своїй матері Ользі”
[106, с. 165].
ЄМЦІ. Збирачі данини, заготівельники.
Згадуються у Велесовій Книзі та в
“Руській правді”. Як складник воно
зберігається нині в слові “підприЄМЦІ”.
У Миронівському районі на Київщині є
село Ємчиха.
ЄРИНЕЙ. Українське ім’я, похідне від
Орія (Ориней).
ЄРМАНАРІХ. Так у Велесовій Книзі і
в О. Вельтмана йменується король готів
Германаріх. Див. Германаріх.
ЄРОНІМ (342 – 419). За О. Гваньїні,
святий, походить зі слов’ян, “доктор,
котрий переклав Біблію слов’янською
мовою, а від папи Дамаса дістав дозвіл,
щоб поміж руссю була служба Божа
слов’янською мовою. Він родом штирієць,
жив у часи Граціана і Феодосія,
імператорів. Цей винайшов письмо, яке й
нині звемо руським” [29, с. 53]. У Мавро
Орбіні він, мабуть, Геремій Рус. Див.
Бібліотека Дурбіні, Гваньїні.

ЄРУСАЛИМ, “русів село”. За Єзекіїлем,
“донька”, що походить з Ханаанського
краю, батьком якої був амореєць (семіт),
а матір’ю – хіттеянка (Єз. 16:3). Нині
столиця Ізраїлю. Див. Єзекіїль, Ханаани,
Хіттеяни.

ЄХИДНА. Згідно з “Теогонією” Гесіода,
жінка-змія, сестра Геріона, онука
Нерея, донька Кето (в деяких версіях –
напівжінка-напівриба, дружина Геракла).
Найімовірніше, ім’я перекручене: якщо
вона – дочка Кето, то мала б бути Кетна
(“є Кетна”), а не Єхидна. А якщо згадати,
що саме від такої істоти народився
Гераклів син Скит, то вона могла бути і
Китта. Див. Кит.
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Ж
Ж, ж. Дев’ята літера абетки; жінка-мати,
життя, жертовність. Поєднання двох стріл,
пущених одночасно двома ворогуючими
сторонами (чоловіком і жінкою). Керовані
якоюсь магічною силою, вони влучають
одна в одну, об’єднуються в любові і творять
нове життя. Як оберіг (шестикрилець) цей
знак-символ активно використовували
у вишивці скитсько-українського одягу,
інших прикрасах . У гуцулів подібний знак
(три перехрещених палички) позначав
число 100. Див. Сто, Шестикрилець.
ЖАБОТИНСЬКІ КУРГАНИ. Група
ранніх скитських курганів у с. Жаботин
Київської обл., які досліджував у 1899 р.
археолог В. В. Хвойка. Деякі з них
відносяться до VІІ ст. до н. е. Серед
власне скитських речей знайдено й
кавказькі, що свідчить про давні зв’язки
українського народу з Кавказом, а також
є підтвердженням того, що Скитія сягала
Кавказьких гір. Див. Чотири.
ЖАЛЯ, Желя. За Велесовою Книгою,
Божество суму, жалю та болю [54, д. 8, 25,
37А].
ЖАННА. Ім’я, видозмінене Ганна.
ЖАРГОН, арго. Умовна, штучна говірка,
зрозуміла лише в певному середовищі; мова
якоїсь соціальної чи професійної групи, що
відрізняється від загальнонародної специфічними словами і виразами, властивими
цій групі. Не виключено, що походить від
назви мітичного корабля “Арго”, на якому
пливли в Скитію аргонавти за писемними
знаками, що їх було названо “золотим
руном”. Див. Золоте руно.
ЖЕВНИЙ ЧЕТВЕР, або “хапанки”.

Забутий обряд, що здійснювали у передвеликодній четвер. Саме цього дня випікали скоромний хліб (нині паска), який
можна було починати їсти лише по закінченню великого посту, на Великдень.
Звісно, що діти найважче переносили піст, і
коли випікали великодній хліб, їм особливо
не терпілося спробувати його. Тому разом із
хлібом з того самого тіста випікали маленькі
коржики або крученики у вигляді птиці.
Вони й призначалися для дітей, щоб могли
спробувати (жувати, звідки й “жевний”).
Діти ходили цього дня до родичів чи
сусідів, казали: “Слава Дажбогу!”. Їм,
як провісникам весни, давали таку саму
випічку зі словами “Простибіг!” (Прости
Бог). Діти хапали й ховали подарунок
(мабуть, щоб Бог не побачив) і відповідали:
“Святкуйте здорові!” – та йшли далі. Донині
цей обряд в дещо видозміненому вигляді
зберігся у с. Чорний Потік Надвірнянського
р-ну Івано-Франківської обл.
ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ. Ритуальна
дія, що відноситься до давніх культів.
За допомогою жертвоприношення люди
сподівалися отримати допомогу та благословення Богів, щоб уникнути біди,
спокутати вину та очиститися від злочину,
скласти подяку за отриману допомогу і
спасіння, вшанувати божество й вступити
з ним у зв’язок. Ілар Хоругин у Велесовій
Книзі записав, які пожертви здійснювали
руси: “Боги Русі не беруть жертви
людської і тваринної – лиш плоди, овочі,
квіти та зерно, молоко, суру питну, на
травах озбраджену, і меди; ніколи живу
птицю і рибу. Се варяги й елани Богам
дають жертву іншу – страшну, людську. А
ми так не повинні робити, яко ми Дажбові
внуки, і не мусимо слідувати за чужим
прикладом” [54, д. 24Б]. Див. Варяги, Елани.
ЖЕРТОВНИК ОЛЕКСАНДРА. Так
під назвою “Are Aleхandri” К. Птоломей
позначив на своїй карті жертовник
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у місці, де він народився. Див. Олександр ІІІ.
ЖЕРТОВНИКИ. Споруди для жертвоприношень переважно в сонцепоклон
ників. Вони мали різноманітні конструкції.
Одну з них описано в Біблії, яку нібито
збудував пророк Ілля (1 Цар. 18, 30–
32): “Тоді Ілля сказав усьому народові:
Підійдіть до мене. І підійшов увесь народ
до нього. Він відбудував зруйнованого
жертовника Господнього. І взяв Ілля
дванадцять каменів, за числом колін синів
Якова, котрому Господь сказав так: Ізраїль
буде ймення твоє. І спорудив з цих каменів
жертовника в ймення Господа, і вчинив
довкола жертовника рів, місткістю на
дві сати зерна”. Насправді тут йдеться
про язичницьке святилище, присвячене
покровителям 12 місяців року (які видано за
ізраїльське число колін Якова), із місткістю
для пожертвуваного зерна. Див. Ілля, Коло,

тільки матір’ю дітей і робочими руками
в домі, а й його окрасою, берегинею,
його скарбом, який належало захищати
та відстоювати. До 5 років – царівна:
дівчинку леліють і пестять; з 5 до 15 років
– мамина помічниця, допомагає доглядати
менших братиків і сестричок; привчають
до відповідальності та обов’язків; з 16
до 25 років – господиня світлиці, молода
мама; з 25 до 55 років – мати, дружина та
господиня; після 55 років – наставниця,
знахарка, Берегиня. Див. Чоловік.
ЖМУДЬ. Давнє литовське плем’я, яке руси
також називали ільмами: “Окремо жмудь
була коло готів, вона була литовська –
називалася нами ільми або ільмери” [54,
д. 8/27]. За деякими свідченнями, їхньою
столицею було місто Росієни. Див. Ільми.
ЖОВНИН. Село Чорнобаївського району

Контина, Соломонів жертовник.

ЖЕРЦІ. Люди Богів, наділені великою
владою й могутністю, що за допомогою
відповідних обрядодій і жертвоприношень
могли встановлювати зв’язки з потойбічним
світом і надавати земному світу стійкість. У
шумерів вони називалися “уммії” (вмілі).
Див. Шумери.

ЖИД, жидовин, жидюга, жидорва. Народна презирлива назва єврея. Скупий,
корисливий торгаш. За однією з версій,
походить від слова “жадібний”. Т. Шевченко
називав їх нечистими (“Лілея”). Див. Євреї.
ЖИТНИЦЬ. За Велесовою Книгою,
п’ятий місяць року, час збирання врожаю
жита. Суть його, за тим самим джерелом,
“кленчиць-зеренць”, “громич-сімич”. Див.
Коло Дажбога.

ЖІНКА. Явище пізнання, натхнення на
здобутки та відкриття. Асоціювалася з
нічним світилом Місяцем. Здавна була не

Жовнинський триглав на
кістяному предметі

на Черкащині, де було знайдено кістяний
предмет, схожий на козацьку порохівницю
із зображенням Триглава. Див. Триглав.
ЖОВНІР, овнір. Воїн в скитській (давньоруській) армії, найперше захисник царя та
його тотемів і символів. Одним із таких
тотемів був Овен, від чого і пішло слово
“жовнір” (овнір – Овен-Ір). Див. Овен.
ЖОВТИЙ, золотий. Колір Прави, Сонця,
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З
З, з. Десята літера абетки: земля, затишок.
ЗАБОБОНИ. Віра в прикмети, в те, що
деякі дії і явища мають надприродні сили
і є запорукою удачі чи невдачі. Буквально
вірити-жити “за бабиними” розповідями.
ЗАВЕДЕЙ (той, хто жив за ведами; дар
божий). Рибак із Галілеї, батько апостолів
Івана та Якова. Див. Галілея, Іоан.
ЗАВІТ, заповіт. Буквально: “жити за Вітом”:
за заповідями святого Віта. Див. Віт, Святовіт.
ЗАВТУРОВЕ. Село Устинівського р-ну на
Кіровоградщині. Біля нього розташовується
ландшафтний заказник загальнодержавного
значення – урочище Монастирище з
унікальною кам’яною пам’яткою, схожою
на давнє святилище. Не виключено, що
називалося воно Турове, а від нього походить
і назва села. Див. Монастирище, Тур.
ЗАГОГРІЯ. Загір’я. Нині хребет Загрос у
північно-західному Ірані, в давнину Сирія.
Згадується у Велесовій Книзі: “і вийшли од
краю Семиріччя до гір Сирії і Загогрії” [54,
д. 15А]. Див. Семиріччя.
ЗАЗУЛЬКА. Давня назва божої корівки
(сонечка).
ЗАКЛЯТТЯ, заклинання, заговір. Сильне
побажання чогось і віра в те, що так
станеться.
ЗАКЛЯТТЯ АТЕЯ. Подія, що відбулася
на території Скитії, яку описав Плутарх
у розповіді про Краса, коли той збирався
напасти війною на Парфію: “Народний
трибун Атей виявив намір перешкоджати
походу Красса і багато до нього при
єдналися, вважаючи неприпустимим,
щоб хтось пішов війною проти людей,
які ні в чому не завинили, до того ще
пов’язаних із Римом мирним договором.

Красс, злякавшись, звернувся до Помпея
з проханням надати йому підтримку і
проводити його з міста. Бо велика була
шана, якою користувався Помпей серед
простого народу. І на цей раз вид Помпея,
що йде попереду зі спокійним поглядом і
спокійним обличчям, заспокоїв натовп, що
зібрався було підняти крик і затримати
Красса: люди мовчки розступилися і дали їм
дорогу. Але назустріч виступив Атей і почав
з того, що звернувся до Красса, благаючи не
йти далі, а потім наказав ліктору схопити
і зупинити його. Однак інші трибуни
цьому противилися, і ліктор відпустив
Красса. Атей же підбіг до міських воріт,
поставив там палаючу жаровню, і, коли
Красс підійшов, Атей, палячи жертовний
фіміам і здійснюючи узливання, почав
виголошувати якісь жахні і грізні закляття,
звертаючись при цьому на ім’я до якихось
страшних і невідомих Богів. За віруваннями
римлян, ці таємничі стародавні заклинання
мають таку силу, що ніхто, проти кого
вони скеровані, не може уникнути їхньої
зловісної дії. Більше того, навіть той, хто їх
вимовить, накликає на себе нещастя, а тому
вирікають їх не часто і лише у виняткових
випадках. Тому й Атея засуджували за те,
що він, обурився на Красса заради держави,
на цю ж таки державу наклав тривожні
закляття”. Див. Красс, Рим.
ЗАКОН. Встановлене вищим органом і
зафіксоване у відповідних актах правило.
Як зауважує Страбон, першими ввели
в користування писані закони локри
(“Географія”, VІ, 7–8). Див. Кон, Локри.
ЗАЛІЗО. Винайдене на початку І тис. до
н. е. Паяти залізо почали в Лідії на стику
VІІ–VІ ст. до н. е. при цареві Аліаті, першим
це зробив хіосець Главк [30, І 25]. Див. Аліат,
Главк, Лідія.

ЗАМОВЛЯННЯ. Священний обряд, що
виконується за допомогою відповідних
мовних засобів, з використанням води та
інших предметів як закляття від хвороб, на
любов, на силу природи тощо.
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ЗАМУНЬ. Корова, через яку, згідно з
Велесовою Книгою [54, д. 7Є], Дажбо
родив людей (“родиве кренз краву Замунь”).
Основою назви є складова “му” (корова), або
“моня” (українські діти і нині так називають
коров’яче молоко). Не виключено також,
що вона має щось спільне з єгипетським
Богом сонця Амун (Амон), якого, щоправда,
зображували у вигляді Овена, а не корови.
Хоча саме від дівчини Іо, яку Зевс перетворив
на корову і погнав з української землі в
Єгипет, пішов рід єгипетський. Є думки
(наприклад, Степан Наливайко), що Замунь
це Земля, хоча Земля в давніх джерелах
ніколи не ототожнювалася із коровою. Див.
Іо, Корова, Коровичі, Овен, Хатгор.

ЗАПОРІЖЖЯ. Місто на Дніпрі. Певно,
знаходиться саме в тому місці, де Птоломей
вказував місто Меtropolіs (материнське
місто, місто матері засновника скитського
роду Скита/Китта). Див. Деметра, Змієва
печера, Китта, Птоломей, Скит.

ЗАХАР, Захор. Українське ім’я. Той, хто
заміняє, виступає “за Хора/Хорса” (Бога
Сонця), волхв; “пам’ять Бога” [22]. Див. Хор.
ЗБРУЧАНСЬКИЙ СВІТОВИД. Див.
Світовида статуя.
ЗБРУЧАНСЬКЕ СВЯТИЛИЩЕ, капище. Святилище на горі Богит поблизу
м. Гусятин Тернопольської обл., в центрі
якого, як припускається, могла стояти статуя
Світовида. Див. Світовида статуя.

План Збручанського святилища

ЗВИЧАЙ, (з Віча) Те, що вироблене

умовами життя певної людської спільноти,
затверджене Вічем і передається з покоління
в покоління. Див. Віче.
ЗВИЧАЇ СКИТСЬКІ. Пріск Панійський
у книзі “Візантійська історія і діла Аттили”
записав звичаї, яких донині дотримуються
українці: “І все в гунів сколотське: й одяг,
і зброя, й закони, й звичаї”, “Аттилу
зустрічав хор дівчат, співаючи йому славу, а
жона першого сановника піднесла йому хлібсіль... Такий звичай вважається у сколотів
законом високої шани”. Грек Адамій, який
жив у столиці гунів, розповідав Пріску:
“Я люблю сколотські звичаї..., ми часто
воюємо, зате в мирний період утішаємося
досконалим спокоєм і не боїмося втратити
свого майна. На моїй колишній батьківщині,
у Римській імперії, володарюють тирани, а
малодушні раби не наважуються оборонити
себе... Там нема правосуддя, ні рівності
в державних податках, а сильні гнітять
слабших”. Див. Аттила, Гуни, Пріск Панійський,
Скити.

ЗВІЗДА , буквально: зірка з Воза (з воза та) –
сузір’я. Атрибут колядників має 12 променів
(або 8, але з прямокутною рамкою портрета
Божої матері, щоб у підсумку все-таки було
12), з яким вони віншують односельців на
Коляду. Див. Віз великий, Коляда.
ЗГИ. Давньоруське слово, яке збереглося в
сучасній російській мові й означає “повну
темноту” (ни зги не видать). Натомість
у давній Україні воно мало дещо інший
вигляд: “Ніби ЗГИнуло все, нічого не видно”.
В російській мові воно утвердилося в
урізаній формі.
ЗҐАРДИ. Стародавня гуцульська шийна
прикраса-оберіг. Мала вигляд нанизаних
на ремінець, шнурок чи дротик в один, два
або три ряди мідних литих хрестиків, між
якими чіпляли мідні трубочки або спіральки
(“переміжки”) з латуні або міді. Середній
хрест у зґардах виділяли чепрагами з двох
орнаментованих кружків, один із яких має
гак, а інший – петлю. Окрім Гуцульщини,
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зґарди траплялися ще у грузинів. Походить
назва, мабуть, від слова “гордий”, “згорда”.
ЗДРАВОМИСЛ. Див. Демокрит.
ЗДОБУТТЯ МІЛЕТА (або “Падіння
Мілета”). Трагедія Фрініха про здобуття
персами Мілета (Мелітополя). Геродот
писав: коли Фрініх “розучив її з акторами,
глядачі зайшлися плачем, і за це автора було
оштрафовано на суму в тисячу драхм, бо
він нагадав їм про народне нещастя і, крім
того, на майбутнє було строго заборонено
виставляти цю трагедію” [30, VІ 21]. Див.
Фрініх.

ЗЕВС (Zеvs). Найвище божество, син Крона.
Називали його також: Акрай (Всевишній),
Омбрій (грозовий) і Поліей (покровитель
влади поліса) [2, с. 110-111]. Тотожний йому
Сварг-Творець. Найвірогідніше, в древніх
літописах позначали двома літерами ΣВ і
читали як “СВА”, але греки прочитали його
на свій лад – ЗЕВ, додавши своє традиційне
закінчення “с”. Ще одна назва Зевса – Папай
– збереглася донині в дитячій мові українців,
в якій “папою” називають найголовніший
продукт харчування – хліб. Це, а також
вміння Зевса перевтілюватися в бика (вола),
говорить про давньоукраїнське походження
Зевса. Зображався також з рогами Овна. Див.
Віл, Овен, Ріг, Сварг.

Зевс-Амон.
Ольвія. Мармур

ЗЕЛЕНИЙ. Колір весни, воскресіння,
символ надії та водночас застереження, бо
в ньому можуть ховатися злі сили.
ЗЕМЛЕБОГ. Бог землі та всього живого
на ній. Одна з назв Дажбога, адже відомо з
Велесової Книги, що “Дажбо створив нам
яйце, що є Світ-Зоря, яке нам сяє, і в тій

безодні повісив Дажбо Землю нашу...” [54,
д. 1]. Див. Дажбог.
ЗЕМЛЕРОБСТВО. Робота на землі.
Плутарх писав: “Ніяке інше заняття не
навіює так швидко палкої любові до миру, як
землеробство. Воно більше сприяє духовній
досконалості, аніж багатству”. Див. також
Село.

ЗЕМЛЯ. Жива планета, планета людей
і духу. Вважали, що вона тримається на
трьох слонах або на трьох китах, хоча
що під ними розуміли – досі достеменно
невідомо (див. Триглав). По-різному уявляли
і її форму. Наприклад, автор книги “Лад
Сварожжя” уявляв її у формі яйця. Із Землею
ототожнювали жінку. Число Землі – чотири.
Див. Гея, Лад Сварожжя.

Земля.
Малюнок із
книги “Лад
Сварожжя”

ЗЕМЛЯ ТРОЯНІ. Територія давньої
України. Згадується у Велесовій Книзі:
“А тому не послабляймося і не дамо землі
нашої, як і землі Трояні не дали римлянам”
[54, д. 7Б]. Див. Троянь.
ЗЕНОН. Філософ (прибл. 335–262 рр. до н.
е.). Засновник стоїчної школи. Традиційно
вписаний грецьким, родом нібито з міста
Кітіон (о. Кіпр), однак насправді Кітіон,
Кіттім – це Китія (Скитія), бо він учитель
філософа Сфера із Бористена. Див. Бористен,
Кіттім, Стоїк, Сфер.

ЗЕРНОВИК. Глиняна посудина з кришкою для зберігання зерна. Прикрашали
відповідними символами. Як приклад:
трипільський глек-зерновик у вигляді
чотирьох жіночих грудей, що символізують
сонце, розміщене за літнім і зимовим
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Зерновик. Трипільський глек ІV тис. до н. е.

стоянням, і з якими ототожнюється світла
пора доби, та хреста, що за розмірами є
меншим, отже, вказує на літню нічну пору
та на замкнуте коло як закінчення певного
циклу. Його також використовували для
води. Див. Лука-Врублевецький зерновик, Сим
вол, Хрест прямий.

ЗІРКА ДАВИДА. Емблема у формі
шестикутної зірки (гексаграми), один
із головних символів держави Ізраїль.
Видозмінений ше стикрилець. Див.
Шестикрилець.

ЗЛО. Особливість дії та почуття психіки, що
суперечать здоровому глузду і усталеним
нормам поведінки, звичаєвого права тощо.
ЗМІЄВА ПЕЧЕРА. Печера, в якій Геракл,
шукаючи своїх корів, знайшов володарку
скитських володінь: “Істоту подвійної
природи: наполовину вона була дівою, а
наполовину змією: до сідниць її тіло було
жіночим, а нижче – зміїним” [30, ІV 9], де
з’єднався з нею, після чого вона народила
трьох синів: Агатирса, Гелона і Скита. Ця
печера знаходиться на правому березі Дніпра
поблизу Хортиці, нині в межах м. Запоріжжя.
Змією ж, найвірогідніше, був полоз. Див.
Геракл, Деметра, Полоз.

ЗМІЄВІ ВАЛИ. Древні вали (певно, серед.

І тис. до н. е.), що пролягали від Дніпра
(Київщина) до Дунаю. Донині їх сліди
збереглися на Київщині, де, мабуть, їх довше
підтримували в належному стані. Є дві версії
походження назви. Перша – це робота якогось
божества, що впіймала дракона (змія),
запрягла у плуга і проорала ним землю; друга
– тому що вали мають змієподібну форму.
Насправді це оборонні вали і називаються
вони так, бо знаходилися на Землі, якою
володарювала змієподібна цариця – мати
царя Скита, засновника Скитії Див. Скит,

Змієва печера
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Скілла.

ЗМІЄНОГА ЦАРИЦЯ. Цариця (Богиня)
Скитії, мати Гераклових синів Скита, Гелона
та Агатирса. На жаль, її ім’я в Геродота не
вказано, хоча не виключено, що її могли
звати Деметрою (символами якої були
змії), Скіллою або Єхидною. Див. Деметра,
Єхидна, Змієва печера, Скілла.

ЗМІЙОВИК. Медальйон із зображенням
скитської Богині в образі жінки, в якої
замість рук і ніг змії. Див. Медальйон
Володимира Мономаха, Скіла.

ЗМІЯ (вуж). У древніх релігіях – символ
початку річного кола. В Біблії саме змій
допомагає Адамові та Єві набути знання
й стати “немов Боги, що знають добро
і зло” (Бут. 3:5). Один із найдавніших і
найуніверсальніших символів: Місяця,
Землі, річок, жінки-берегині, мудрості,
таємничості та захисту. Назва походить
від слова “земля”. Плутарх [101, с. 282]
згадував спостереження древніх про
людське тіло, що розкладається: “Коли
загниваючі рідини навколо спинного мозку
зіллються і згуснуть (воно) породжує
змій”, “через це героям присвячували з
усіх тварин змію”. Отож не випадково на

численних зображеннях бачимо героїв та
Богів поруч зі зміями. Змія – давній символ
у традиційній орнаментиці племен, що
населяли територію сучасної України.
Зображення, де Апол Ол чи святий
Орій (Юрій) убивають змію, є символом
Втаємниченого, що перемагає природу
знаннями. У 2013 р. в Дніпропетровській
обл. археологи знайшли поховання
12-річного хлопчика (прибл. 3-тисячного
віку), обкладене каменями різних порід у
вигляді змії, що, очевидно, означало його
перебування на тому світі під захистом
змії, або ж його матір виклала змію, як
свій символ – ніби вона перебуває поруч

Богиня-Змія на
трипільському
посуді.
ІV тис. до н. е.

із ним. За легендами, напівзмією була
матір засновника роду скитів, в оточені
змій зображували Богиню родючості,
хліборобства та шлюбу Деметру. Див. Апол
Ол, Полоз, Скит.

Цариця Томіріда в образі змієногої богині з
акінаком і відрізаною головою Кіра в руках.
Золото. Куль-Оба. (див. Томіріда)

ЗНАМЕНО. Те, що знаменує і вирізняє
серед інших, прапор. Див. Прапор.
ЗНАМЕННЯ. Природне явище (на
приклад, затемнення, інші небесні знаки),
яке використовували царі та волхви як
провіщення для початку походів, розв’я
зання воєнних дій тощо.
ЗНЕСІННЯ. Давньоукраїнський святенницький комплекс приблизно ІV ст.
до н. е. – ХІ ст. н. е., до якого входили
Род-гора, гора Лади (Баби), гора Перуна,
Світовидове поле, Велесове поле, Змієва
гора, Хомець-гора (мабуть, Ума-гора).
Ретельніше його дослідити неможливо,
о скільки в 1900 р. польська влада
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зодіяк – зоряна дія космосу. Див. Кентавр.

Знесіння. Мал. Поч. ХХ ст.

тут (найвірогідніше, на головному місці
комплексу) на честь 300-річчя Люблінської
унії збудувала велику піраміду. Нині
Львівський регіональний ландшафтний
парк “Знесіння”. Див. Світовид львівський.
ЗНОЙКО Олександр Павлович (1907–
1988). Український фізик-ядерник за
фахом, історик-краєзнавець за покли
канням, автор унікальної свого часу
книги “Міфи Київськоі землі та події
стародавні”.
ЗОДІЯК, Зодіак. “Зоряна дія космосу”.
Кажуть, що греки не лише придумали
знаки Зодіяку, а й що це їхнє слово, і
означає воно звірине коло. Але, як читаємо в Едуарда Шуре [152], Рама створив їх для оріїв, що й підтверджують
назви низки зодіякальних знаків: Овен –
вовна, овця-вівця; Телець – теля це. Знак
Водолія називався Водоцелія (вода ціла –
замерзла). У Греції натомість вода не
замерзала (раніше, як стверджують учені,
температура на нашій планеті взагалі
була в середньому на один градус вища,
ніж тепер). Окрім того, греки відверто
насміхалися зі скитського поклоніння
вогню та воді. Знак Стрільця зображають
у вигляді кентавра, який стріляє з лука
(кінного тавра), а не грека. Отже, жодного
стосунку до знаків Зодіяку греки не могли
мати. Не може бути їхнім і саме слово.
Воно має логічне українське пояснення:

Зодіяк

ЗОЛОТА ОРДА. Держава, що її заснував
у 40-х роках ХІІІ ст. татаро-монгольський
хан Батий. До її складу входила величезна
територія: від басейну річки Об і пониззя
Сирдар’ї на сході до Дністра на заході.
Центром її було нижнє Поволжя. У другій
половині ХІV ст. почався занепад, а на
початку ХVІ ст. Орда розпалася.
ЗОЛОТА ПЛАСТИНА ІЗ САХНІВКИ.
Див. Корона Колоксая.

ЗОЛОТЕ РУНО. За мітами Аполлона
Родоського (ІІ ст. до н. е.), як тлумачать
греки, це вовна Овена. Щоб привезти
її до Греції, аргонавти на чолі з Ясоном
подолали важкий і небезпечний шлях до
Колхіди. Насправді під золотим руном
приховуються давні священні книги
Скитії, написані на пергаменті. Див.
Аргонавти, Пергамент, Ясон.

ЗОЛОТО. Дорогоцінний метал. Першими
добувати його і робити з нього вироби
почали скити, оскільки, як писав Геродот,
саме їм впали з неба золоті предмети: плуг,
сокира, ярмо і чаша [30, ІV 5]. Див. Скити.
ЗОПІРІОН, (лат. Zopyrionis, praefecti eius
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in Scythia). Полководець, який на період
походу володаря Скитії Олександра ІІІ до
Азії був управителем Скитії. Вчені донині
розгублені від того, що давні історики
подають суперечливі повідомлення про
нього. Одні пишуть, що Зопіріон загинув
у війні зі скитами після того, як йому не
вдалося завоювати Ольвію, інші – що він з
ними не воював. Курцій писав, що Зопіріон
був намісником Фракії, а Юстин і Орозій –
намісником Понту, хоча вони перебували,
нібито, на різних континентах і цього не
могло бути. Також існують свідчення, що
Зопіріон був намісником Скитії. Нічого
дивного і незрозумілого в цих свідченнях
нема. Фракія і Понт у період царювання
Олександра Великого – це назви одного
й того самого регіону – Криму, а Крим
входив до складу Скитії. Тому очевидно, що
намісник Скитії не міг воювати зі скитами.
Див. Олександр ІІІ, Ольвія, Понт, Фракія.

ЗОРЕБОГ. За Велесовою Книгою, Бог
над зірками (а зірки – то Пращурі наші):
“І Зоребог ходить краєм тим та розповідає
Пращурам нашим, як живемо на землі і
як страждаємо, скільки б’ємося і скільки
маємо” [54, д. 26]. Той самий Сварг. Див.
Сварг.

ЗОРІ. Небесні світила, в народі вони святі
й праведні, а також “душі людські”, як
пише Велесова Книга: “душі Пращурів
суть, які світять нам зорями од Ірію”, або
Пантелеймон Куліш: “Зорі – то людськії
душі”, “На небесах сяють вічно божі мислі
– зорі”; Панас Мирний: “Зорі – то янголи
дивляться”; Леся Українка: “Зорі – це
віконця до неба”.
ЗОРОАСТР, авест. Заратуштра, іран.
Зардушт. Буквально: “зоряний струмінь”,
або “небесний посланець”, пророк і
засновник іранської релігії зороастризму.
Вважався посередником між Богом і людьми.
Основним у його проповідях було вчення
про залежність світового ладу та торжества
справедливості в боротьбі добра і зла від

вільного вибору людини, її активної участі
в цій боротьбі на боці добра. Історично не
встановлено, чи жив Зороастра насправді,
однак більшість учених схиляються до
думки, що це реальна особа, яка жила в
VІІ ст. до н. е. Згідно з “Ясни”, він син
Пурушаспи, за іншою версією – він походить
із роду Спитами, хоча, судячи з однакової
основи “спи”, це один і той самий рід, що
згадується у Геродота як арімаСПИ. Лев
Силенко в “Мага Вірі” писав, що приблизно
680 р. до н. е. Зороастра вирушив зі Скитії
до Мідії та Персії, де розповсюджував свої
погляди. А. Вільямс Джаксон (професор
індоіранських мов) у книзі “Зороастер”,
виданій у Нью-Йорку 1901 р., писав, що
“Пророк Зороастра – священик оріянської
віри”. Він доводить, що “Спітама – племінне
ім’я Зороастра значить “Світлий”. Історик
В. В. Вокс у книзі “Неневія і Персополіс”
писав, що Зороастр був скитом. Г. Ґ. Веллс
у “Нарисах історії” 1961 р., зазначав, що
Зороастра, як і Будда, був оріянином. На
іншій сторінці він уточнює: “Оріянські
племена – це скити”. Подібність другого
складника імені АСТР до імені Арістея
(автора епосу про арімаспів) та “СПИтама”
з назвою племені “арімаСПИ”, вказують, що
Зороастр та Арістей можуть бути одною й
тою самою особою. А зважаючи на те, що
жив він тоді коли й Отець Кий Орій, який
також займався просвітницькою діяльністю
і володів територією сучасного Ірану, не
виключено, що це і є Зороастр – Орій Астр.
Див. Арімаспи, Арістей, Кий.

ЗОЯ. Жіноче ім’я – Зоря, з якого завдяки
тим, хто не вимовляв “р”, зникла ця літера.
ЗРАНИЦЬ. За Велесовою Книгою, сьомий
місяць року, за сучасним календарем з 24
вересня по 23 жовтня, ранній початок ночі
(темних годин уже більше, ніж світлових).
Суть його, за тим самим джерелом,
“грибиць-ловиць”, “брезич-зелинць”. Див.
Коло Дажбоже.
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И
И, и, одинадцята літера абетки; єднання
двох протилежностей. У розмовній мові
інколи підміняє літеру “і”, Наприклад,
“індик – индик”, “інший – инший”.

І
І, і. Дванадцята літера абетки; прагнення до
досконалості, божественність (якщо “о” –
символ Сонця, то “і” – символ Місяця). В
давніх текстах у сполученні з літерою “А”
читалася як літера “Я” – ІАКОВ-ЯКІВ, з
літерою “Е” як “Є” – ІЕРЕМІЯ-ЄРЕМІЯ, з
“О” як “И”.
ІАПЕТ. Мітичний чоловік Азії, батько
Прометея, Менетія, Епіметея та Атланта.
Ймовірно, те, що й Яфет. Див. Яфет.
ІВАН, Їван, Йван. Ім’я, що складається
з двох компонентів “ів/ов” – перший, і
“ан” – людина, “перша людина”. Можливо,
основою його було Ява. Див. Ан, Ява.
ІВАННА, Іванка. Жіноче ім’я, що похо-дить
від чоловічого імені Іван.
ІВАНЧЕНКО Олександр Семенович,
при народжнні Орсонос (19.05.1936, с.
Мисайлівка, Київщина – 25.08.2003, Москва)
– український та російський журналіст,
моряк, письменник, дослідник писемності
та історії дохристиянської Русі, автор
книги “Путями великого россиянина”, в

якій за великого росіянина видає українця
М. Миклухо-Маклая. Писав: “Руси ж, що
відкрили закон осьмави і багато чого іншого,
тільки подивлялися збоку, посміюючись,
щедро розсипали плоди свого розуму, зовсім
не турбуючись про свою першість, відтого і
винні немало, що та ж Греція, яка черпала із
нашої Вітчизни більше всіх, з марнославним
гонором його варварським називала” [53,
с. 96].
ІВАСИК-ТЕЛЕСИК. Герой однойменної
казки, хлопчик, який народився у дідуся
та бабусі із звичайної деревинки, цурки,
якого згодом викрадає змія, щоб спекти
у печі і з’їсти, але кмітливому Телесику
вдається втекти і повернутися до рідних
дідуся та бабусі. Під іменем Івасик-Телесик
приховується цар (бог) Велес, у прадавній
Україні царський титул називався Василевс
(у казці – Івасик), а в імені Велес змінено
першу літеру і додано пестливе закінчення.
Зображення давніх богів в Україні також
найчастіше робили з дерева, з якого і
народився Івасик-Телесик. Образу змієвої
служниці дівчини Оленки відповідає княгиня
Ольга, яка була охрещена під іменем Олена),
і принесла в Україну-Русь чужовір’я. Див.
Велес, Ольга Мудра.

ІГОР, Ригор, Григор. Чоловіче ім’я, основою
якого є Гор/Ор. Див. Гор, Ор.
ІГОР СВЯТОСЛАВИЧ (1151–1202).
Князь Новгород-Сіверський і Чернігівський.
У 1185 р. разом із братом Всеволодом,
путивльським князем Володимиром і
князем рильським Святославом Ольговичем
організував похід проти половців. Княжі
дружини зазнали поразки від орди
половецьких ханів Гзи та Кончака, а сам Ігор
Святославич потрапив у полон, з якого потім
зумів утекти. Саме похід Ігоря Святославича
на половців послугував сюжетною основою
“Слова про похід Ігорів”. Див. Слово про похід
Ігорів.

ІГРИ. Розваги, заняття для відволікання від
чогось чи для заспокоєння. Першим про них
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згадав Геродот. Від нього також відомо, що
ігри, зокрема гральні кості, паці та м’ячі,
винайшли лідійці, мешканці Приазов’я [30,
І 94]. Це могло трапитися ще в ХVІ ст. до н.
е. Див. Голод у Лідії.
ІДАНТІРС. Син Савлія, скитський володар
кін. VI ст. – поч. V cт. до н. е., один із тріади
царів, які керували військами Скитії у війні
проти Дарія І. У Йордана – Антір. Див.
Дарієвий похід на Скитію.

ІДОЛ. Зображення божества (в камені,
дереві, малюнку), якому віддають велику
шану (ідеал). У німецькій мові – “Gоtze”,
що утворилося від українського “отець”.
Див. Кумир.

ІДУ НА ВАС. Знаменитий вислів князя
Святослава Хороброго, який, зазвичай,
передають як “іду на ви”. Однак “іду на ви”
здавна означало визнання чиєїсь зверхності.
Це, зокрема, знаходимо на д. 38А Велесової
Книги, де люди просять отця Орія вивести
їх зі скрути, на що Орій запитав, чи готові
вони бути на “ви” із синами його? Народ
визнав їхню владу над собою, сказавши
“Підлягаємо ми!”. Те саме йдеться і в заповіті
князя Ярослава своїм синам: “Бог буде у вас,
і підкорить супротивника під ви”. Отже,
не міг говорити гордий князь Святослав
“ви”. Він говорив: “Іду на вас (васів)”.
Як свідчить Никонівський ізвод, близько
867 р. візантійський імператор Василь
Великий “сотворил мирное устроение
преждереченными русами и склонил их к
христианству” (М. Ф. Котляр. “Історія
України в особах”, с.32). Саме прихильників
імператора Василя і християн загалом
Святослав називав васами. Щоб відстояти
рідні віру, волю і правду, звичаї та права, на
його заклик “іду на вас!” народ піднімався
на підступних ворогів, що несли їм чужу віру
та неволю. Див. Святослав Хоробрий.
ІЗЕНБЕК Федір Артурович (3. 09. 1890 –
10. 08. 1941). Живописець, графік, полковник
російської армії та першовідкривач Велесової

Книги. Відомий також як Алі Ізенбек. Див.
Велесова Книга.

ІКОНА. Зображення, обране для поклоніння, центр уваги. В християнстві –
мальований або скульптурний образ Бога
чи святих, у сонячній вірі – мальований,
скульптурний образ, а також дерев’яні або
кам’яні таблички із заповідями Богів.
ІЛ. 1. Те саме, що й Ол (див. Ол). 2. Син
мітичного царя Трої Троса, чиїм іменем
нібито названо місто Іліон. Правнук Дардана.
Див. Дардан, Іліон, Трос.

ІЛАР. Давньоукраїнське ім’я, ІЛ (Ол) – АР
(Ор) – “Батько творець”. З додатком “іон”
(Іларіон) воно перетворилося на грецьке.
Див. Ол, Ор.

ІЛАР ХОРУГИН. Див. Хоругин Ілар.
ІЛІАДА. Героїчний епос Гомера, назва
буквально означає поема про місто, або
країну іліонців, яка була розташована
на березі Ільмен-озера. До поширення
книгодруку рукописна спадщина цього
твору становила понад 200 манускриптів.
Як зазначено в деяких джерелах, усі вони
зберігають критичне опрацювання текстів,
виконане грецькими філологами на чолі з
Арістархом Самофракійським (ІІ ст. до н.
е.). Поему “Іліада”, як і її автора, називають
давньогрецькою. Однак біблійний пророк
Єзекіїля саме північні орди Роші (РосіСкитії) називає іменем автора – Гомеровими.
Та й сам Гомер описує події, що насправді
відбувалися на сусідніх землях – Пелопоннес,
Фракія (обидві Крим) та Троя (Ольвія), а не на
доволі далеких одна від одної, за грецькими
твердженнями, – південь і північ Балкан
та Гісарлик (Туреччина). Оригінал твору,
який насправді був написаний ольвійською
(староукраїнською) мовою, було знищено,
а до нас дійшов значно пізніший варіант
поеми, що греки переробили на свій лад.
Писані на пергаменті повні гомерівські
тексти датуються лише початком ІІ тис.
н. е. Найкращим рукописом “Іліади”, що
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повністю зберігся до нашого часу, вважається
текст із бібліотеки Венеції, датований Х ст. н.
е. Перше друковане видання епосу вийшло у
Флоренції 1488 року, підготовлене грецьким
філологом Дімітрієм Халкоконділом. Див.
Гомер, Іліон.

ІЛІОН, Ілін, Ілінойс. Давнє місто, столиця
Трої, за яку тривала велика війна багатьох
народів, описана Гомером в “Іліаді”. Назване
нібито на честь сина володаря Трої Іла.
Фальсифікатори історії стверджують, що
воно було розташоване в Передній Азії
на пагорбі Гісарлик (нині Туреччина),
незважаючи навіть на те, що події, описані
Гомером, відбувалися на березі моря та
великої річки, а Гісарлик лежить за 30 км від
моря. Насправді Іліон – це інша назва міста
Ольвія, яке розкинулося на березі Ільменозера. Див. Іліада, Ільмен-озеро, Ольвія, Троя.
ІЛІРІЙЦІ. Давнє плем’я, знаходження
якого наука показує на місці сучасної
Албанії. Однак Велесова Книга однозначно
стверджує, що це ті самі ільмерці. Див.
Ільмерці.

ІЛЛІ. День святого Іллі (в давнину Перуна)
відзначали після жнив, всередині серпня.
Нині, за християнським календарем, –
2 серпня. Див. Перун.
ІЛЛЯ. 1. Ім’я, те саме, що й Іл (Ол). 2. Най
більший із пророків, який згадується
в Біблії. Походив із “гілеадських мешканців” (за Геродотом, Гілея одна з назв
Скитії). Жив нібито за 900 років до народження Христа. Однак Ісус Христос
називав Іллею Івана Хрестителя. Цілком
вірогідно, що це одна й та сама особа, бо
Ілля, як і Хреститель, однаково нетерпимий
до порушення ізраїльтянами Господніх
заповідей. Зважаючи на те, що він відбудував
кам’яний жертовник, очевидно, що Ілля, як
Ісус, був язичником. Див. Жертовники, Іван,
Ол, Христос, Хреститель.

ІЛЬМЕН-ОЗЕРО, Ільмер-озеро. За картою

Бористену, стародавня назва сучасного
Дніпро-Бузького лиману. Пізніше так було
назване озеро Мойско в Новгородській обл.
(РФ). Див. Бористену карта.
ІЛЬМЕРЦІ, ілірійці, ільми, ільмери. Ілар
Хоругин говорить про них: “Окремо жмудь
була коло годе і вона була литовська;
називалась нами (русами) ільми або інакше
ільмери” [54 д. 8/27]. Їхнє місце проживання
Книга спочатку вказує на півдні України,
тоді на Дунаї і лише потім на Балтиці, що,
в принципі, підтверджує й топоніміка:
міста Балта, Бельци, Балатін, Палтініш,
Полтава, регіони Балкани та Балтика, а також
спільність Литовсько-Руської держави ХІV–
ХVІ ст., визнання її князями української
мови як державної. “Був наш рід родичем з
ільмерцями, з одного кореня постали народи
наші” [54, д. 2А]. Однак згодом ільмерці
відійшли на північ, були поглинені іншими
племенами і забули свою мову, про що
свідчить Ілар Хоругин: “Мало лишилось
ілірійців, названих ільмерцями, які якраз
сіли біля озера. А потім оселилися венеди;
й ільмерці залишилися там, і було їх мало,
і мову свою забули” [54, д. 7Є]. Вочевидь,
назва “ільмерці” походить від Ільмен-озера,
біля якого вони спочатку мешкали. Див.
Бористену карта, Іліон, Ільмен-озера.

ІЛЬМИ. Плем’я – “іли ми”, ті самі іліонці
або ільмерці. Див. Іліон, Ільмерці.
ІЛЬМ-РІКА. Якась річка на півночі, що
згадується у Велесовій Книзі [54, д. 8]. Нині
р. Ільм є в Німеччині (Земля Тюрингія).
ІМЕНА. Про те, як створювалися і мінялися імена людей, в т. ч. на українській землі,
писав Геродот. Ось як діяв Клейстен із роду
Алкмеонідів, очоливши владу в Атенах
(див. Атени): “Оскільки перед тим атеняни
були поділені на чотири філи, він поділив на
десять, скасувавши назви, що вони мали від
нащадків Іона, Гелеонта, Айгікорея, Аргада
і Оплета, і вигадав для них імена інших
героїв цієї країни...” [30, V 66]. А його дід
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по матері тиран Сікіона Клейстен взагалі
познущався над своїми підданими. Щоб
не називалися вони однаково з аргосцями
(див. Аргос), “зробив сікіонців смішними,
бо, змінивши їм назви, дав такі, що походили
від слів “свиня” і “осел”, додавши до цих
слів закінчення” [30, V 68]. Згодом ті самі
історичні особи із джерел, що пройшли через
руки греків, були змінені до невпізнання. У
своїх твореннях імен греки також керувалися
принципом Сократа. На думку О. Вельтмана,
всі слов’янські імена також спотворювалися
“за латинськими, галльськими і готськими
формами” [20]. В давнину люди мали по 2, 3
і навіть більше імен, як ось приклад із Біблії:
“І поставили двох: Йосипа, що Варсавою
зветься, і що Юстом був названий, та
Матвія” (Дії. 1:23). Див. Ескулап, Сократів
принцип.

ІМПЕРІЯ. Буквально: “імення (маєтності)
Пера”. Див. Пер.
ІН-ЯН (інь-янь). Давньоукраїнська
(трипільська) основа філософії буття. Знак
жіночого начала з її організуючою силою,
любов’ю та добротою – ІН, і чоловічого
– з його творчим духом і розумною суттю
Всесвіту ЯН. Також: небо – земля (боже
ственне та матеріальне), день – ніч тощо.
У ІІ тис. до н. е. запозичена китайською
натурфілософією.

“Ін-ян” на
моделі буди.
(Див. Буда).

ІНАХ. Аргоський герой, цар, батько Іо.
За грецькою версією, син Океана й Тетії
(насправді син Дніпра Татуня,): “Іна” – Ан,
“Х” – цар. Мітичний засновник Аргосу. Див.
Аргос, Іо.

ІНДРА. Див. Інтра.
ІНТРА. Володар, божество індуїстського

пантеону, Бог-воїн, Громовержець, цар
Богів, Бог грози, заступник військової
дружини. Аналогічний давньоукраї-нському
Богові Перуну. Згадується також на кількох
дощечках Велесової Книги: “Магура співає
пісню небесну до січі, а та птиця од Інтри
йде, а Інтра був і пребуде до віку. Інтра, як
і Парунь, своєю зброєю б’є ворогів до землі і
приводить Яр-овена на лани” [54, д. 6Г]. “І
той Інтра прийде до нас, аби ми зберігали
силу до трав і стояли твердо за кмето своє.
Оберігатиме сила божеська нашу, і будемо
непереможні в полі стояти” (д. 8/3). “Хай
святиться ім’я його Інтра, бо то є наш Бог
серед Богів і Веди знає. Тож оспівуймо і Його.
Од нього маємо стада худоби, і бродять
вони захищені від зла саме ним” (д. 31). На
запитання, що це за “Бог серед Богів”, який
возноситься над іншими праукраїнськими
та праслов’янськими Богами, відповідає
д. 31: “Дитиною прийшов він із землі оріїв
до краю Інського” (вірогідніше, Сіндського).
Тобто предки русів занесли ім’я свого Бога в
Приазов’я, де мешкали сінди, а звідти його
ім’я поширилося далі на південь. У нас
воно, мабуть, було – Три (Трійця-Триглав),
у сіндів – Інтра, а в давніх іранців – Митра.
Див. Митра, Перун, Триглав.

ІО. 1. За Геродотом, донька володаря Аргосу
Інаха, викрадена нібито фінікійцями і
вивезена до Єгипту, хоча тут же йдеться про
те, що колхи не повернули викрадену Іо [30,
І 2]. Тобто виходить, що насправді викрали
дівчину колхи (Див. Аргос, Інах, Колхи). 2.
Мітична жриця Гери, коханка Зевса, мати
володаря Єгипту Епала. За Есхілом, ревнива
Гера перетворила її на корову, напустила на
неї овода і погнала зі Скитії через Босфор
до Єгипту. Звідси, за грецькою версією, і
назва Босфору Кімерійського: “босфор” –
“коров’яча переправа”. Однак Есхіл надає
цьому імені особливого значення: “і славна
в людях пам’ять переправі цій зостанеться,
– в честь тебе називатимуть її – Босфор”.
Компонент “сфор” вказує, що, ймовірніше,
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тут було “сварг”, що підтверджує основа
імені батька Іо Аргос. Див. Босфор, Гера,
Есхіл, Сварг.

ІОАН, Іван Богослов. Один із 12 учнів
Христа, син Заведея та Соломії, брат
апостола Якова. В Євангелії доводить, що
Богом спочатку було Слово. Див. Заведей,
Слово, Христос Ісус.

ІОБАТ. Мітичний цар Лікії (Кілікії), який
доручив Беллерофонту непосильне завдання
з метою погубити його. Найвірогідніше, під
цим іменем приховується Інах батько Іо (ІО
БАТько) цар Лідії. Див. Інах, Іо, Кілікія, Лідія.
ІОЛАЙ. Богатир, племінник і вірний
побратим Геракла. Вважався богом. Див.
Геракл.

ІОНАКР (Іона укр). Король слов’янський,
згадуваний у скандинавських квідах про
Аттилу. Див. Аттила.
ІОНІЙСЬКЕ МОРЕ, Іонічне. Назва, що
її перенесли вихідці з давньої приазовської
країни Іонія до берегів Італії (центральна
частина Середземного моря).
ІОНІЙСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ШКОЛА, або Мілетська школа філософії. За
снована Фалесом у першій половині VI ст. до
н. е. Представлена також Анаксимандром і
Анаксименом. Вважається давньогрецькою,
але Іонія і Мілет були в Північному
Приазов’ї, на березі Азовського моря, яке в
давнину називали Меотидою. Де насправді
народилася філософія, тобто людська
премудрість, розповів Гесіод у “Теогонії”:
“Стала першою Зевса дружиною МетидаПремудрість, що мала більше знання, як
Боги всі і смертнії люди”. Отже Іонійська
філософська школа ніяк не може бути
давньогрецькою. Див. Меотида, Мілет.
ІОНІЯ, Паніонія, Піфонія, Піфагонія.
Давня країна, яку наука вважає грець
кою областю в Передній Азії. Проте це
насамперед автономна частина Скитії, що
розташовувалася в Приазов’ї зі столицею

Мілет. За Геродотом, іонійці спочатку
називалися айгіалейськими пеласгами [30,
VІІ 94]. Про Іонію, саме як про європейську
країну, а не передньоазійську, говорив один із
полководців Дарія І, його зять Мардоній: “Ти
не дозволиш іонійцям, які живуть в Європі,
знущатися з нас” [30, VІІ 9]. Страбон,
розповідаючи в “Географії” (кн. І V, 5) про
“знаменитий стовп”, що стояв на кордоні,
між іншим, зауважував, що напис “Ось
де Пелопоннес, – Іонія не тут” був з боку
Мегари. Звісно, між грецьким Пелопоннесом
і вигаданою передньоазійською Іонією,
не кажучи вже про Мегару, такого стовпа
не було де ставити – хіба що посеред
Егейського моря. Пліній Старший писав про
Мегару, що це попередня назва таврійського
міста Гераклея-Херсонес. Своєю чергою,
Гераклея-Херсонес, як можна бачити з карт
Птоломея, була в Криму. Передньоазійська
Іонія з’явилася внаслідок завоювання
Азії скитами. Вважається, що Іонія заклала
основи філософії і зробила найбільший
внесок у розвиток поезії та прози. Див.
Мегара, Мілет, Пеласги, Пелопоннес, Скити.

ІОРДАН. Див. Йордан.
ІПАТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС, Іпатський
літопис, Літопис руський за Іпатським
списком. Літописне зведення першої чверті
XV ст., що є компіляцією двох пам’яток:
Київськогозведення1198р.іпродовжуючого
його Галицько-Волинського повіствування.
Отримало назву за місцем знаходження
її найдавнішого списку в Іпатіївському
монастирі (Кострома). Див. Літопис Руський.
ІППОКРЕНИ. За грецькими тлумаченням Гесіодової “Теогонії”, джерело на горі
Гелікон у Греції. Насправді це прадавнє
джерело неподалік Кам’яної Могили, що в
селі Терпіння, яке серед місцевого населення
має славу цілющого і навіть священного. Див.
Кам’яна Могила.

ІРА, Ірина, Орина. Жіноче ім’я, похідне від
чоловічого імені Ора. Див. Ор.
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ІРАКЛІЙ. Ім’я, те саме, що й Геракл.
ІРИНИНСЬКИЙ МОНАСТИР, Орининський. Собор святої Орини в Києві,
знищений монголами в 1240 р. Названий,
найвірогідніше, на честь дохристиянської
святої Орини (Оранти). Див. Оранта.
ІРІЙ, Вирій. Небесна країна, де живуть душі
померлих і загиблих предків – Рай [54, д.1].
Див. Рай.

ІРОД І ВЕЛИКИЙ (бл. 73 р. до н. е. – 4 р. н.
е.). Нібито цар Юдеї, римський прокуратор,
царювання якого припадало на перші
роки життя Ісуса Христа, і який нібито
хотів винищити всіх дітей до 2-річного
віку (Мт. 2:16). На івриті, грецькою і
латиною його ім’я читають як Хордус
і Геродус, хоча на нібито його монеті
написано ВАΣІЛЕΩΣНРΩΔОV, що могло
читатися як Васілеос Народов (або Ґіродов).
Досі залишаються не розшифровуваними
літери “L”, “Г” та перекреслена “Р”, що
викарбувані обабіч малюнка. Отже напис,
зроблений ольвійською абеткою, показує,
що Ірод штучно приписаний до Юдеї, яка
нібито входила до складу Римської імперії,
і де мали б користуватися або аравійською,

Монета, приписувана Іроду

або латиною. Тому, найвірогідніше, ця
монета належить царю Селевкії Гіроду, про
якого неодноразово згадує в розповіді про
Краса Плутарх [108, с. 194]. Жив він на 70
років раніше Ірода біблійного. Див. Абетка
ольвійська, Крас, Латина, Рим, Христос.

ІРОНЦІ. Дружнє русам плем’я, що згадується у Велесовій Книзі. Може, іранці.

ІРЩЕННЯ. Обряд освячення новонародженої дитини (передачі її під
опіку рідних Богів). Проводили волхви
в підлітковому віці, коли дитина вже
усвідомлювала значення свого роду, свою
роль та обов’язки в ньому. Термін походить
від слова Ірій. Його зберіг Іван Франко. Див.
Ірій.

ІРЩЕНИЙ, Ірщена. Чоловік/жінка, які
проводять обряд ірщення та беруть на
себе духовну опіку над новонародженим,
і в разі потреби готові стати йому другим
батьком/матір’ю – ірщений батько, ірщена
мати (аналогічно – хрещена). Див. Ірщення,
Хрещення.

ІСАК, Ісаак. Ім’я. Вважається єврейським,
хоча його основу складає одне з імен скитів
– саки. Див. Саки.
ІСАЯ. Перший біблійний пророк, помер
нібито 696 р. до н. е. Зважаючи на те, що
в його творах згадані географічні назви
скитської землі Таршиш, Мешех, Кос,
Тувал, Яван, край Синім і Таманський край,
найімовірніше, він і творив тут.
ІСЕДОНИ, ісседони. Згадуване Геродотом
скитське плем’я. За тлумаченням Т. Кост
руби, “східний народ, близько не знаний”,
за А. Білецьким: “Народ, що мешкав на
сході від південної частини Уральського
пасма”. М. Грушевський вказував їхнє
місце проживання у Придонні. Найві
рогідніше, вони мешкали на західному
березі ріки Дон, а коли арімаспи потіснили
їх, змушені були перейти на східний.
Очевидно, й назва їхня пішла від: гнані “із
Дону”. Геродот писав, що ісседони “мають
такі звичаї. Коли помирає чийсь батько,
всі його родичі приносять баранину, потім
готують жертвоприношення, дрібно
шматують м’ясо і додають до нього і м’ясо
померлого батька свого господаря, потім
перемішують усе це м’ясо і влаштовують
учту. Але з голови померлого вони виривають
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волосся, добре очищують її, позолочують
її і тримають її в домі як дорогоцінність
і приносять їй щороку великі жертви.
Це робить син своєму батькові... Що
ж до іншого, то ісседони славляться як
справедливі люди і їхні жінки рівноправні з
чоловіками”.
ІСИДОР. Святий, архієпископ Севіллі,
іспанський історик. У праці “Historia de
regibus Gothorum vandalorum et suevorum”
624 р. писав, що назви “гети” (готи) і “скити”
– тотожні, що ці племена осіли в “Еспанії у
роках 453–460 і дали початок королівській
династії Кастилії з осідком у Толедо,
Сараґоссі й Кордобі, а то й з’єднанню та
могутности цілої Еспанії”. Див. Гети, Скити.
ІСЛАМ. Буквально: сумирність, покірність, посвята себе Богові. Походить нібито
від учення Мухаммеда, але називається
аврамічною релігією. Прихильники ісламу
відомі як мусульмани, тобто це ”ті, хто
представляє Бога”. Кількість мусульман
коливається в межах від 1,1–1,8 млрд., що
робить іслам другою за чисельністю вірян
світовою релігією після християнства.
ІСПИ. Див. Арімаспи.
ІСТМ. За грецькою версією, давня назва
Корінфського перешийку, що з’єднував
середню Грецію з Пелопоннеським пів
островом. Насправді, як свідчить карта
Бористену, Істмом називався канал, що
розділяв Крим (Пелопоннес) і материкову
частину України – Перекоп. Цьому також
свідок Есхіл, який називає Істм Кіме
рійським (“Прометей закутий”, 728), бо
він був розташований на землі кімерійців
(скитів): “Де кораблі жахає Салмідеської
Затоки паща – мореплавців мачуха. Ті
амазонки радо проведуть тебе, І дійдеш
ти до Істму Кімерійського – Тісних воріт
приморських”. Тобто, Істм – це ворота,
що з’єднували на півночі Криму два моря
Азовське і Чорне. Істмом називав Перекоп

Саркофаг-підробка

також Страбон. Див. Бористену карта, Есхіл,
Перекоп.

ІСТОРИЧНІ АФЕРИ. Історію багатьох
імперій та країн, а особливо Греції, Риму,
Ізраїлю, Росії, писали переважно на при
власненні чужих надбань, фальсифікаціях
та аферах. Яскравим прикладом того, як
фальшувалася етруська (отже, і римська)
історія, є саркофаг-підробка. Його зробили
два брати-італійці у ХІХ ст. Потім вони його
розбили і закопали, щоб “постарів”. Через
якийсь час – як розповідає книга “Этруски:
италийское жизнелюбие” – брати дістали
фрагменти, склеїли та продали одному
антикварові, який потім продав саркофаг
Британському музею. І таких прикладів
фальсифікацій історія знає чимало.
ІСТОРІЯ. Наука про минуле.Найвірогідніше, походженню назви цієї науки
треба завдячувати Геродотові із Турії, саме
словосполучення “іс-турія” дає “історію”.
Див. Геродот.

“ІСТОРІЇ” ГЕРОДОТА. Складаються із
дев’яти книг, кожна з яких носить ім’я однієї
з муз. Від першої до останньої сторінки автор
описав історію північних причорноморських
земель – сучасні Україна, Крим, Південь
Росії та Кавказу, а не Греції, як стверджує
наука. Зважаючи на зауваження, викладене
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у 2-й книзі (гл. 123): “Що ж до мене, я в
усьому моєму оповіданні маю настанову
записувати, як я це чув, що кажуть ті або
інші”, очевидно, Геродот мав від когось
завдання написати історію тогочасного світу.
На жаль, в авторському варіанті вона до
нас не дійшла. Впродовж століть “Історії”
неодноразово переписувалися, вони рясні
ють пізнішими вставками. Існує близько
п’ятдесяти середньовічних пергаментних
рукописів і кілька папірусних уривків.
Лише п’ять із рукописів філологи вважають
найближчими до оригіналу. Вперше друком
твір було видано у Венеції 1502 р. Див.
Геродот, Греція.

“ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯН”. Перша праця
іноземного історика Мавро Орбіні, якому
вклали в тексти поняття “російський народ”,
і що народ цей нібито існував задовго до
появи Росії як такої. Зробив це архієпископ
Російської православної церкви, перший
віце-президент Святішого Урядового синоду
Феофан Прокопович. Саме він у 1719
р. переклав з італійської мови працю
католицького священика, архімандрита
Рагужського Мавро Орбіні “Слов’янське
царство”. Повна і точна назва російського
видання від 1722 р. така: “Історіографія
початія имене, славы и расшіренія народа
славянского и Царей и Владетелей под
многіми именами и со многіми Царствами,
Королевствами и Провінціями”. Причому
на другій сторінці зауважено, що книга
“Напечатана повеленіем и во время
счастліваго владенія Петра Велікаго,
Імператора і Самодержца Всероссійскаго
и протчая, и протчая, и протчая”. Тобто
Санкт-Петербурзьку “Історіографію”
Орбіні перекладали за наказом Петра І.
І перекладали таким чином, щоб виправ
дати агресивну суть творця нової імперії.

Варто було розуміти, що російський са
модержець, завойовуючи сусідні землі,
насправді відновлює історичну спра
ведливість “по собиранію славянских
земель”, ставлячи над усіма нібито старо
давній російський народ. Див. Бібліотека

Дурбіні, Грецькі історики, Орбіні Мавро,
Римські історики.

ІСТР. На думку багатьох учених, це
сучасна річка Дунай. Однак чомусь
корінь “стр” зберігся у назвах річки
Дністер (Ністру) і її приток Стрий та
Стрила, де компонент “стр” міг означати
загальну назву рік або струмків. Не
виключено, що в окремих випадках
Герод от плутав цю річку з Дністром.
У багатьох працях, зокрема “Історіях”
Геродота, де оповідується похід Дарія на
Скитію, за Істр видається Істм (Перекоп).
Див. Істм.

ІСУС ХРИСТОС. Див. Христос.
ІТАКА. Область, що згадується в “Оді
ссеї”. Припускають, що це нібито су
часний грецький острів Іфака, але на
віть німецький “Словарь античности”
зазначає, що географічний опис Ітаки
в гомеровському епосі мало відповідає
природі Іфаки. Отже, це Аттика. Див.
Аттика, Оддісея.

ІУДА ІСКАРІОТ, Юда. Один з учнів
Ісуса Христа, який зрадив свого вчителя.
Іуда – єврейське ім’я, що означає “хвалити
Господа” (в переносному значенні – продажна людина). “Іскаріот” вказує на місце
походження – “із Карії”. Див. Карія.
ІУДАЇЗМ. Див. Юдаїзм.
ІФАНТІЙ. Ім’я, що складається з двох
компонентів – “Іф” та “Антій”. Може бути
також, що в його основі лежить ім’я Іван
(Івантій). Див Ант.
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Ї
Ї, ї. Тринадцята літера абетки; уявна
досконалість.
ЇГОН. Давньоукраїнське чоловіче ім’я,
варіант – Іон, жіноче – Іо.
ЇЙ-ПРАВО. Справді. Те, що “відповідає
Праві”. Див. Право.
ЇЛИНА.Давньоукраїнське жіноче ім’я,
варіант: Килина, Олена.

Й
Й, й. Чотирнадцята літера абетки: простір, перспектива.
ЙОРДАН, Іордан (в О. Вельтмана –
Іорнанд). Візантійсько-готський історик
VI ст.; у праці “Про походження та історію
готів” описує багато племен, які на той час
мешкали на території України. Фрагмент
із його книги: “Позаяк, наслідуючи
сказане старшими письменниками, я,
наскільки зумів, розвинув [ті події],
коли обидва племені, остроготи й
везеготи, були ще одним цілим, а також
з достовірністю прослідкував [історію]
везеготів, які вже відокремилися від
остроготів, доведеться нам знову
повернутися до давніх їхніх скитських
поселень і уявити так само послідовно

генеалогію і діяння остроготів. Про них
відомо, що після смерті короля їхнього
Германаріха вони, відокремившись від
везеготів і підкорившись владі гунів,
залишилися у тій самій країні, причому
Амал Вінітарій утримав усі знаки свого
панування. Наслідуючи доблесті діда
свого Вультульфа, він, хоч і був нижчим
від Германаріха за щастям і удачею,
з болем сприймав підкорення гунам.
Помалу звільнюючись з-під їхньої влади
і випробуючи свою силу, він спрямував
військо у землі антів, і, коли вступив
туди, у першому бою був переможений,
але надалі почав діяти рішуче і
розіп’яв короля їхнього Божа із синами
його і з сімдесятьма старійшинами
для залякування... венеди, хоч і гідні
презирства через слабкість зброї, одначе
могутні своєю кількістю, намагалися
попервах дати відсіч. Але нічого не
варта велика кількість нездатних до
війни, особливо у тому випадку, коли
й Бог допомагає, і багато озброєних
підступає. Ці венеди походять від одного
кореня і нині відомі під трьома назвами:
венедів, антів, склавинів”. Див. Вельтман,
Анти, Бож, Венеди, Германаріх, Склавіни.

ЙОРДАНСЬКА РІВНИНА. За біблійною 1 Книгою Царів (7:46), рівнина,
в якій цар Соломон відлив небачених
розмірів мідяного жертовника. У 2 Книзі
Хронік сказано, що його зробив майстер
на ім’я Веселіїл, син Урії, сина Хурового.
Оскільки ці імена справді праукраїнсь
кого походження, то ймовірно, що назвою
“Йорданська” підмінили Оратанську
рівнину. Див. Веселіїл, Ората, Соломонів
жертовник.
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К
К, к. П’ятнадцята літера абетки; єднання з
космічними силами, таїна небес, кохання.
В давнину читали також як “х”. Див.
Голунське письмо.

КА. В єгипетській мітології один з елементів, що становить людську сутність,
мабуть, злу, бо в українській традиції
ним позначали щось погане, брудне,
чорне та недобре: капость, кака, кагла,
кацап, кабала, кара тощо. Не випадково
також убивцею біблійного Авеля названо
людину на ім’я Каїн, а Богинею покарання
в русів була Карина. Див. Карина.
КАВКОНИ. Скитське плем’я, засновником якого був Кавн, сусіднє з парореатами [30, ІV 148]. Жили на межі Лідії й
Карії, вони ж і кавнійці [30, І 172]. Мужній
рід, щоб не віддатися персам, як лідійці,
вони закрили жінок і дітей у святилищі,
підпалили їх, а самі загинули в бою [30, І
176]. Див. Лідія, Парореати.
КАДМ, Кодим. 1. Син Скита, за Геродотом, володар острова Косу (див. Кос),
посланець царя Гелона на місце битви
Ксеркса з еллінцями, де він нібито мав
спостерігати, хто візьме гору в цій війні
[30, VІІ 163]. Ймовірно, його іменем
названо острів Кодак на Дніпрі. Див.
Ксеркс. 2. Герой беотійських мітів, син
фінікійського царя Агенора (варіант:
Фенікса) і Телефасси, мітичний засновник
Фів, брат Кіліка, Фенікса та Європи.
КАЖДЄНІЄ. Специфічна форма жерт
воприношення, в якому зазвичай вико
ристовували корицю, чебрець, ладан і
мирру. Термін походить від українського

слова “кадіння”.
КАЗАН АРІАНТА. Казан (кратер), який,
за Геродотом [30, ІV 81], було виплавлено
зі стріл, що нібито приніс кожен зі скитів
для того, щоб цар Аріант міг довідатися,
скільки в його царстві проживає людей.
Стояв в Ексампаї. Був “у шестеро більший
від кратера, що його присвятив Павсаній,
син Клеомброта в гирлі Понту Евксіну”.
“Цей казан у Скитії, – зауважував Геро
дот, – вільно вміщує шістсот амфор і
завтовшки має шість стіп”. Дослідники
вважають, що він був дуже величезний
і вміщував щонайменше 5 тис. літрів
рідини. Однак, очевидно, що тут є помилка
перекладачів і редакторів твору. В кн. 1,
гл. 50 Геродот розповів про кратер Креза
також на 600 амфор, який він подарував
у Дельфи і який умістився “в куті хра
мового передпокою”. Див. Аріант, Грааль,
Ексампай, Кратер, Чаша долі.

КАЙ КАВУС. В іранських легендах –
другий цар із династії Кейянідів.
КАЙ КУБАД. В іранських легендах –
іранський цар, засновник династії Кей
янідів. Див. Кияніди.
КАІ. Ім’я Отця, царя, яке зустрічається
в низці ольвійських і березанських написів, а також на монеті Кияроса [174,
с. 43]. Найвірогідніше, так писали ім’я
скитського царя Кия. Див. Кий, Киярос.
КАІСТРОБІЙ. Батько давнього поета,
автора Арімаспейської поеми Арістея. Не
виключено, що в цьому імені приховано
ім’я Кия – КАІ.
КАЇН. За Біблією, син Адама і Єви, батько
Еноха, дід Ірада, предок у п’ятому коліні
Ламеха. За мітом, убивця власного брата
Авеля. Див. Ламех.
КАК (римс. Какус). Підступний розбійник
і злодій. Коли Геракл гнав Геріонових
корів, Кака викрав частину з них, за що й
був убитий Гераклом. Див. Геракл.
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КАЛАЧ, колач. Обрядовий хліб у формі
кола з переплетеннями на зразок перевесла, що символізують родинний зв’язок
та єдність. У середині залишають отвір,
для того, щоб протягувати крізь нього
стрічку або рушник.
КАЛАШІ. Плем’я, що мешкає високо
в горах Гіндукушу на кордоні з Афганістаном, на південний захід від міста
Читрал у Північно-Західній прикордонній
провінції Пакистану. Це світловолосий і
світлоокий народ. Є версія, що прийшов
він сюди з українських степів під час
походу Олександра ІІІ. Назва їхнього
верховного Бога Імра може походити від
кімрів (кімерійців), та й їхнє ім’я “калаші”
має ту саму основу, що й “колани”. Див.
Кімерійці, Колани, Олександр ІІІ.

КАЛЕНДАР. Латинський варіант наз-ви
річного кола, походить від “Календо”. Див.
Календо та Колодар.

КАЛЕНДАР БЕРЕЗІВСЬКИЙ. Зображення на глиняному “столику-чаші”
ІV тис. до н. е., що був знайдений
біля с. Бере зівка Гайворонського
р-ну Кіровоградської обл. Це виріб з
обпаленої глини у вигляді круглого
столика діаметром 13,5 см, висотою 7
см із піднятими краями. Зображення
зверху і знизу мають астральне значення.
Вони дали привід ученим припустити,
що зверху намальований хліборобський
календар. Однак за допомогою Велесової
Книги (див. Коло Дажбоже) можна з
великою вірогідністю стверджувати,
що насправді тут зображено річний
(сонячний) календар, причому відлік його
також починався із весняного рівнодення.
Зокрема, якщо додати до втраченого
відколу відповідні клиноподібні зарубки,
їх кількість складе 90–92 – саме стільки
днів випадає від весняного рівнодення до
літнього сонцестояння, коли світловий

Календар березівський (верх)

Календар березівський (низ)

день по ступово збільшується (це
зафіксовано більшим розривом між
клинцями). Після цього тривалість дня йде
на спад (це відображено переходом кола в
спіраль, причому якраз після найбільших
розривів між клинцями). Лінія спіралі
веде до зимового сонцестояння (в центр
кола), а потім повертається у зворотному
напрямку, збільшуючи свій оберт у міру
збільшення світлового дня, до початку
нового річного Кола. 13 груп зерноподібних
заглибин, найімовірніше, свідчать про
тринадцятимісячний рік. Зображення
знизу “столика-чаші” відображає календар
за місячним циклом. Див. Березівка, Кубок
березівський.

КАЛЕНДАР ДАЖБОГА. Див. Коло
Дажбоже.
КАЛЕНДАР ІЗ ВІЙСЬКОВОГО. Див.
Напис на чаші з Військового.
КАЛЕНДАР ІЗ КАМ’ЯНКИ-ДНІПРОВСЬКОЇ. Можливо, Чаша Долі.
Графічний календар прибл. ІІІ ст. н. е.,
зображений на чаші з трьома вушками,
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Календар із Кам’янки-Дніпровської

знайдено біля м. Кам’янка-Дніпровська
Запорізької обл. Див. Чаша долі.
КАЛЕНДАР ІЗ МЕЖИРІЧЧЯ. Зо
браження на кістці мамута, знайдений в
с. Межиріччя Рівненської обл. Помилково
вважається, що це найдревніша відома
вченим карта поселення, якій 14,5–15 тис.
років. Однак знаки та символи, а також їх
розташування засвідчують, що насправді
це прадавній варіант календаря. Нижнє
штриховане зображення – земля. Вище
над нею чотири аналогічних малюнки,

що розділені між собою стовпчиками
(своєрідне “П” перевернуте догори) – це
ворота сонця (або гори). У перших воротах
прямо по центру бачимо коло, то є сонце,
що сходить, і відкриває весняно-літній
період року. Далі – двоє воріт без сонця, бо
воно дуже високо – це весняно-літня пора,
четверті ворота із сонцем, що скочується
похилою, – це пора, коли світловий день
зменшується (осіннє рівнодення). Під
твердження цьому знаходимо на верхньо
му зображенні із трьома хрестиками
“Х” (див. Х). Перший позначає весняне
рівнодення, другий – осіннє рівнодення,
третій вказує на зимове сонцестояння,
після чого сонце починає підніматися
вище, з кожним днем збільшуючи світлу
годину, про що й засвідчують вертикальні
лінії, кожна з яких стає довшою. На
третіх воротах маємо знаки, схожі на
напис “олг”, а “ол” зокрема, це одна з
давніх назв сонця – кОЛо. Четверо воріт і
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“штрих-кодів” засвідчують, що прадавні
творці цього календаря також ділили рік
на чотири пори. Див. Коло, Ол.
КАЛЕНДО. Зимова пора року за Дажбожим календарем, яка припадає на
наступних два місяці за Радогощем.
Буквально – два місяці, які “коло нове
дають” (сонячне коло). Див. Коло Дажбоже.
КАЛИНА. 1. Кущ із білим цвітом і
черв оними плодами, символ дівчини.
2. Жіноче ім’я, похідне від назви куща
калини.
КАЛЕНИК. Українське чоловіче ім’я,
найвірогідніше, походить від жіночого
імені Калина.
КАЛИТА, Колита, Калета. 1. Обрядовий
солодкий корж, що символізує сонце, з
діркою посередині. У вигляді чотирьох
променів або свастики, прикрашений
цукерками, ягодами тощо. 2. Свято, що в
давнину припадало на початок зими (нині
на Андрія, 13 грудня). Молодь збиралася
ввечері в когось із своїх друзів, калиту
підвішували на стрічці до бантини і
починали забави. Треба було осідлати
коцюбу і голосно проспівати “Їду, їду
Калиту кусати”, хтось стояв осторонь
із квачем в сажі та попереджав: “а я буду
сажею писати”. Той, хто на коцюбі,

влаштовували прикрощі: затикали комина,
знімали хвіртки і ворота, відкручували
колеса з господарського воза і закидали
на хату тощо.
КАЛИЦЯ МАЛА (Калка). Річка, згадується у Велесовій Книзі: “Всілися готи на
Калиці Малій і пішли до берегів морських,
і взяли ті землі до Дону” [54, д. 37 А].
Найвірогідніше, це сучасна р. Кальміус.
КАЛІН-ЦАР. Один із персонажів української билини “Ілля Муромець і Калінцар”, якого називають збірним образом
царя степовиків-кочівників, хоча насправді
це цар тих, хто живе в калі – в болотах, і,
найвірогідніше, під ним приховано ім’я
якогось із московських царів.
КАЛКА ВЕЛИКА (Калиця). Річка, згадується у Велесовій Книзі: “А по той бік
Дон-ріки знаходиться Калка Велика, що
межує між нами та прийшлим племенем
готів” [54, д. 37 А]. Можливо, річка
Кубань.
КАЛЛІПІГА. Мармурова статуя, що
зберігається в Національному музеї в
Неаполі (Італія), називається римською

Калита

мав укусити калиту, не беручи її в руки
і не розсміявшись. Того, хто засміється,
вим ащували сажею. Цей день нібито
також був сприятливий для ворожіння.
Отож дівчата могли збиратися окремо
для ворожіння. Проте сільські парубки їм

Калліпіга
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копією грецького оригіналу ІІІ ст. до
н. е. Слово Калліпіга перекладається як
“прекраснозада”. Зважаючи на те, що
саме на ІІІ ст. до н. е. припадає початок
розграбування Ольвії і що саме тут жили
калліпіди, найвірогідніше, статую вивезли
звідси, і насправді вона була Калліпідою,
а не Калліпігою. Див. Калліпіди.
КАЛЛІПІДИ, каліпіди. Плем’я, за Геродотом, напівелліни та напівскити, жили
на березі Чорного моря: “Від пристані
бористенітів – вона є середньою з-поміж
надморських пристаней Скитії – нині
найближче живуть калліпіди; вони вже
погречені скити; за ними інше плем’я, що
називається алазони. Вони, калліпіди й
інші далі тримаються скитських звичаїв”
[30, IV 17]. Щодо їх погречення, то це
вигадки грецьких істориків, бо що це за
“погречення”, коли “вони тримаються
скитських звичаїв?”. Див. Елліни.
КАЛХЕДОНСЬКИЙ БОСФОР. Одна
з древніх назв Керченської протоки,
походить від назви племені колхів, які
мешкали з іншого боку протоки. Див.
Колхи.

КАЛЯ. Болото, нечисть.
КАМБІС. Перський цар, зять Астіага
(чоловік його доньки Мандани), правив
після Астіага. Батько Кіра ІІ. Див. Астіаг,
Кір ІІ.

КАМІННЯ. Тверда гірська порода,
мінерали. В давнину багато з них вважалися священними, з них творили ку
мирів, і навіть вважали живими. Про
це можна прочитати в Біблії, зокрема в
Першому соборному посланні Ап. Петра:
“Приступайте до Нього, до Каменя
живого, дорогоцінного, що відкинули люди
Його, але вибрав Бог”. Див. Кон.
КАМ’ЯНА МОГИЛА. За Гесіодом, гора
муз Гелікон, назву якої греки перенесли
на свою територію. У самих написах на

Кам’яній Могилі дослідник А. Кіфішин
прочитав таку назву цього об’єкта:
“Тамариска” – святилище Півночі [60,
с. 663]. Очевидно, що назва “Кам’яна
Могила” значно пізніша, оскільки зрозуміло, що пам’ятка, де зафіксовано
чимало малюнків, написів та карт, вік
яких перевищує 20 тис. років, не могла
називатися “могилою”, до того ж насправді ці глиби не кам’яні, а піщані. Безумовно, колись це було священне місце
для навколишніх племен. Фактичним
відкривачем пам’ятки є український археолог Валентин Даниленко. Див. Гелікон,
Даниленко, Карта з Гелікону.

КАНДАВЛ. Карієць, нащадок Алкея –
сина Геракла, син Мірса, сина Гіги, останній цар Сардів [30, І 7]. Див. Алкей, Сарди.
КАНІВ. Місто на Дніпрі, де похований
український пророк, поет Тарас Шевченко.
Первісна назва – Конів (від кону-контини).
Див. Кон, Контина.

КАПАРАН. Верхній козацький одяг із
відкидними рукавами.
КАПИЩЕ. Святилище, жертовник. Вважається, що походить від латинського
“капіс” – “жертовний вогонь”. Насправді
в основі слова лежить ім’я Бога Сонця
Апола (Апіс). Аналогічне йому також
слово “кабиця” – у давніх українців вогонь
гончарних і плавильних печей (ПІЧ-аПІС).
Тому очевидно, що слово “капище” ла
тиняни запозичили з української і позна
чали ним священне коло, всередині якого
на честь Апол Ола палили вогонь. Див.
Апол Ол, Жертовники, Контина, Урви.

КАПІЛАШ. Гора в Карпатах (Верховинський р-н, Івано-Франківської обл.),
гора Бога Апола (кАПОЛаш). Див. Писаний камінь.

КАПІТОЛІЙСЬКА ВОВЧИЦЯ. Бронзова скульптура, що зберігається в Римі.
Зображує (приблизно в натуральну
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величину) вовчицю, яка вигодовує
моло-ком двох немовлят – Ромула та
Рема, мітичних засновників міста. Її
нібито виготовили тірсени ще в V ст.
до н. е. Однак Анна-Марія Карруба,
спеціалістка з металургії, яка реставрувала
Капітолійську вовчицю в 2006 р.,
оприлюднила висновки, що скульптуру не
могли зробити раніше VIII–X ст. н. е. Річ у
тім, що в античні часи не вміли відливати
великі статуї відразу цілими: їх робили
по частинах, а потім зварювали. Вовчиця
ж була виготовлена відразу одним цілим.
Пізніше було проведено радіовуглецевий
та термолюмінісцентний аналізи, і в
липні 2008 р. Ля Реґіна анонсувала, що
результати аналізів чітко вказали на ХІІ ст.

Меотію, Дерева, Сарматів, Таврів, Скитію,
Фракію та Македонію. Див. Амартола,

КАППАДОКІЯ. Область, яку видають за
таку, що лежить на території Передньої
Азії. Насправді, як стверджують най
давніші джерела, в т. ч. Геродот і Амар
тола, вона була розташована на пів
нічному Кавказі. Ось що писав Геродот,
посилаючись на Арістагора: “Кордоном
між лідійською державою і мідійською
була ріка Галіс, яка тече з вірменського
нагір’я країною кілікійців, згодом вона
тече праворуч від країни матіенів (ті
самі лідійці. – С. П.), а з лівого боку –
країною фрігійців. Оминувши Фрігію,
вона завертає на північ і там відмежовує
сирійців-КАППАДОКІЙЦІВ із лівого боку
від пафлагонців. У такий спосіб ріка Галіс
перетинає майже всю долішню частину
Азії від моря насупроти Кіпру (насправді
Каспійського моря. – С. П.) аж до Понту
Евксіну. Це найвужча частина всієї цієї
країни, і здібна людина може пройти
цим шляхом за п’ять днів” [30, І 72].
Амартола з-поміж народів північного
(а не південного) узбережжя Чорного
моря перелічував Мідію, Ольванію,
Вірменію Малу та Велику, Каппадокію,
Пафлагонію, Галатею, Колхіду, Боспор,

Птоломея карта.

Див. Історичні афери, Рим, Тірсени.

Арістагор, Галіс, Лідія, Меоти, Передня Азія.

КАР. За Геродотом, епонім карійців, брат
Ліда і Міса. Див. Корці.
КАРАЇМИ. Етнічна група в Криму, що
відносилася до фракійських племен і
завдячує своєю назвою, ймовірно, країні
Карія. Нині багато караїмів мешкають
в околицях м. Тракай (Литва), колись
великі поселення караїмів існували в
Галичі, Луцьку, Києві, Одесі. Відрізняють
північний (тракайський), південний
(галицький) і кримський діалекти караїмської мови.
КАРАН. За Велесовою Книгою, “град
малий на берегах морських руських”.
Можливо, Карока (Caroca ). Див. Карія,
КАРАТЕП. Гора в горах Тавр, південносхідна Туреччина. З турецької – Чорна
Гора. Знаходиться за 38 миль на південний
захід від м. Караманмараш. У VІІ ст.
до н. е. на ній була школа орійської
віри, де знайдені Каратепські написи
староукраїнською мовою, а також ста
туя людини. Не виключено, що в ній
зображено “лик” Кия, про якого згадується
у “широкому” написі. Зважаючи на те, що
навколишня топоніміка (Тавр – Таврія,
міста Адана – Дана, Козан – Казан, назва
школи Олунь тощо) українська, ймовірно,
Каратеп також називався Карпатами. Див.
Карія, Лик Кия, Орієві завіти, Орій.

КАРАТЕПСЬКІ НАПИСИ. Виявлені в
1946 р. в південно-східній Туреччині на
горі Каратеп професором Стамбульського
університету Т. Боссертом, здійснені невідомою мовою. Біля південної брами
каратепського замку був кам’яний лев,
який служив п’єдесталом статуї, названої
як “Боги на двох биках”, що лежала
біля нього без голови і рук. Чотири її
сторони були записані фінікійською
абеткою, три з яких розбилися при

Каркінітська затока 157
Геллеспонту (нині Казантипська затока
Азовського моря), від якого до міста
Пактії на Понті тиран Мільтіад побудував
захисний мур. Див. Геллеспонт, Мільтіад,
Пактій, Херсонеський мур.

КАРИНА. За Велесовою Книгою, божество плачу та покарання [д. 54, д. 8, 25].
КАРІЯ, Корія. Автономія Скитії в північному
Приазов’ї зі столицею Мілет/Мелітополь
або Карока (Caroca – див. Птоломея карта).
Певний період перебувала також у складі
Перської держави. Фальсифікатори історії
перенесли її на територію Передньої Азії
та називають грецькою країною. Див. Греція,
Корці, Мілет.

Каратепські написи (широкий)

падінні. Біля північної брами було
знайдено п’ять кам’яних плит з різними
написами. Написи безуспішно намагалися
перекласти різними мовами відомі вчені
світу. У 1970–1980 рр. американець Джон
(Іван) Стойко розшифрував і переклав
написи українською мовою. Додатковими
дос лідженнями С. Піддубного та В.
Кабацюри [209, с. 377] підтверджено,
що написи зроблені українською мовою
в VІІ ст. до н. е. З їх змісту випливає, що
в Каратепі була школа орійської віри, де
вивчали Орієві завіти, згадуються центр
орійської віри м. Київ, отець Орій, його
сини Кий, Хор і Щек, мати Лада, племена
роси, окри, оли та інші свідчення, що
стосуються саме давньоукраїнської
історії. Див. Каратеп, Кий, Орієві завіти.
КАРАЧУН. Гора в м. Слов’янськ Донецької обл., колись священна.
КАРДІЙ. Херсонеське місто на березі

КАРКІНІТІДА. Місто, про яке двічі
згадує Геродот в ІV кн. своїх “Історій”. В
гл. 55 він розташовує його там, де впадає
річка Гіпакірій у море (проте ГіпакірійІнгул насправді не впадає в море), а в
гл. 99 – там, звідки починається країна
таврів. Тому, найвірогідніше, йдеться
про якусь іншу річку, що впадала в
Каркінітську затоку Чорного моря десь
у межах сучасного Каланчакського р-ну
Херсонської обл. .Див. Каркінітська затока.

Монета Каркінітіди

КАРКІНІДСЬКА ЗАТОКА. Назва
частини Чорного моря між північнозахідним узбережжям Кримського
півострова та берегом материка. Утворена
від назв країни Карія, що знаходилася
на материку, і кримського міста Кнідій
(Каркнідійська). В “Історіях” Геродота
вона називається також Керамейська
затока. Див. Карія.
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КАРПАТИ. Гори на заході України.
Є кілька тлумачень походження назви: 1)
Чорні гори; 2) Від імені Арпоксая. Однак,
мабуть, найсправедливішим є таке: “КАР”
– ГОР, “ПАТ” – батько, тобто “гори батька”,
“святі гори”. Їхнім іменем названо також
хребет Карпетанос у горах Гвадаррама на
Піренеях та острів Карпатос в Егейському
морі.
КАРПАТСЬКА КУЛЬТУРА. Культура
VІІ–ІІ ст. до н. е. зі своїми містами,
храмами і торжищами, яку наука не
розглядає за окрему культуру. Уявлення
про неї дає Велесова Книга: “приблизно
розкажемо із пережитого, що було за
тисячу п’ятсот літ до Діра. Пішли прадіди
до гір Карпатських і там оселилися і
жили в ладу, бо родами правили отці
рідні, а старійшиною роду був Щек – од
оріян. Перун благоволів нам та утішав.
І таким життя було п’ятсот літ” [54,
д. 5А]; “Сказано нами це про старі часи,
коли мали храми свої Карпатські” [54,
д. 14]; “Одійшли Хорив і Щек од інших і
переселилися до Карпатських гір. Там інші
городи заснували та торгували з племенами
іншими, і багатства мали великі” [54, д.
36Б], а також давні пам’ятки: Бубнище,
Розгірче, Стільсько, Терношорська Лада,
Тустань тощо. Див. Бубнище, Дір, Писаний
камінь, Розгірче, Стільсько, Терношорська
Лада, Тустань, Хорив, Щек.

КАРПАТСЬКИЙ ІСХОД. За Велесовою
Книгою, вихід давніх русів із Карпат на
схід до Дніпра. Сталося це десь у V ст. до н.
е., бо “Через тисячу триста літ од Ісходу
Карпатського Аскольд злий прийшов нашу
землю загарбати” [54, д. 7Г]. А поселилися
руси там на 200 років раніше: “приблизно
розкажемо із пережитого, що було за
тисячу п’ятсот літ до Діра. Пішли прадіди
до гір Карпатських і там оселилися” [54,
д. 5А]. Саме від Карпатського ісходу у

Велесовій Книзі ведеться відлік років.
Див. Аскольд, Дір.

КАРПЕНИ, карпи. За Велесовою Книгою, назва русів, коли вони мешкали в
Карпатах: “Даємо її на спомин про гори
Карпатські, коли рід наш називався
карпени” [54. д. 7А]. Певно, засновником
цього роду був АРПОксай. Див. Арпоксай.
КАРПО. Українське ім’я, похідне від
назви племені карпенів.
КАРТА АДМІРАЛА ПІ РЕСА. Карта
Антарктиди, яку було знайдено під руїнами
одного з Константинопольських храмів
у 1929 р. Турки приписали її адміралові
початку ХVІ ст. н. е. Пірі Рейсу. Вчені
справедливо дивуються, як 500 років тому
адміралові вдалося так точно змалювати
карту континенту, цілком покритого льодом,
адже лише в 50-х роках минулого століття
це можна було зробити за допомогою
найновіших технологій? Найвірогідніше,
ця карта насправді належить скитському
мандрівнику Персеєві (див. Персей). Через
можливе зниження рівня води у світовому
океані він міг відвідати Антарктиду, льоди
якої розтанули через тривале потепління.
Турки, як і греки, скористалися принципом
Сократа – переправили ім’я Персея на Пірі
Рейса і назвали його своїм адміралом [105,
с. 133]. Див. Сократів принцип.
КАРТА АРІСТАГОРА. Мідяна карта
світу, що належала тиранові з Мілети –
Арістагору. На ній “було накреслено всю
землю, всі моря і всі ріки”, – зазначається
в “Історіях” Геродота [30, V 49]. Див.
Арістагор, Мілет.

КАРТА БОРИСТЕНУ. Див. Бористену
карта.
КАРТА ДІОНІСА ОПИСУВАЧА. Див.
Діонісій Описувач.
КАРТА З ГЕЛІКОНУ. Карта головних
рік стародавньої України, висічена на
одній із глиб Кам’яної Могили [102, с.
90]. Див. Гелікон.
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КАРТА З МІЗИНІ (за іншою версією
із села Межиріччя, Черкащина). Нама
льована на головці кістки мамута черво
ною вохрою приблизно в ХV тис. до н. е.
Очевидно, є творінням мисливців. На ній
позначено головні ріки України, крапочками
– поселення. А виїмка кістки нагадує форму
Чорного моря. Символ, що відповідає
верхній частині літері “У” або латинській
“V”, і сьогодні бачимо в початковій літері
нашої країни, а при-дніпровські низини, де
знаходиться на мізинському “глобусі” цей
знак, здавна називцалися на “В” – Великий
Луг [102, с. 90]. Див. Мізинь.
КАРТА РІК З-ПІД ВІЛЬХОВОГО. Кар
та головних рік України з Дніпро-Бузьким
лиманом й островом Березань, висічена
рельєфним способом на гранітних монолітах
Вільховського святилища-обсерваторії
щонайменше VІ тис. до н. е. [102, с. 92].
Див. Вільхове.

КАРФАГЕН, Картаген. Місто-держава на
півострові в північно-східному напрямку

КАССІЙ. Намісник Галії (області в
Скитії), яку римські історики видають
за Цізальпінську Галію. Ходив разом із
Крассом походом на Парфію. Справжнє ім’я
Васий. Див. Васий, Красс.
КАСОГИ. Так у “Літописі руському”
називаються хазари. Див. Літопис руський,
Хазари.

КАТАЛАУНСЬКІ ПОЛЯ. Точно не
встановлена назва місцевості, де в 451 р.
відбулася битва між гунами під проводом
Аттили і вестготами під проводом Теодоріха
І. Припускають, що це було за 200 км
від Орлеана. Однак, найвірогідніше, це
відбувалося значно південніше, поближче
до Каталонії, від чого, певно, й походить
назва поля. А саме у французькій провінції
Лангедок-Руссильон, яка й отримала назву
від русів, безпосередніх учасників тих
подій. У цій провінції також є місто Кіян.
КАТІАРИ. За Геродотом, плем’я скитів,
засновником якого був Арпоксай [30, ІV
6]. Можливо, їх назва поєднує два імені –
кити (КАТ) і орії (АРИ), або називалися за
іменем китта Орія. Див. Китти, Орій.
КАЦАПИ. Інше наймення московитів і
росіян. З татарської означає “живодер”,
за українським народним тлумаченням
(оскільки московити ходили з бородами) –
“как цап”, до того ж із цапом ототожню
вався “чорт”. Доволі точну характеристику
дав кацапу російський письменник Олек
сандр Солженіцин: “Нет в этом мире
мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем
кацап. Рождённый в нацистской стране,
вскормлённый пропагандой нацизма этот
ублюдок никогда не станет Человеком.
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У его страны нет друзей – либо холуи,
либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за
сохранение этого статуса Рассеей рядовой
кацап готов пожертвовать собственной
жизнью, жизнями своих родителей и
детей, качеством жизни собственного
народа. Воистину: кацапы – звери. Лютые,
кровожадные”. З огляду на це, звісно,
справедливим було і запитання українського
письменника Анатолія Свидницького: “Чи є
ж пекло гірше, як з кацапом жити?”. Див.
Москаль, Московія, Росіяни.

КАЧКА. Див. Кречет.
КАЯЛА. Річка, згадується у Велесовій
Книзі. Певно, та сама Калиця або Калка. Див.
Калиця, Калка.

КВАДРАТ. Знак Прави, Бога. Рівностороння
геометрична фігура, що її давні українці
називали “двакрат”. Тобто подвоєння, що
відбулося шляхом з’єднання двох однакових
горизонтальних і двох вертикальних ліній. В
якийсь момент у слові помінялися місцями
основоположні літери і утворилося слово
“квадрат”. У Скитії “квадрат” був символом
упорядкованого світу, він протистояв силам
хаосу та смерті, що панували за межами
прямокутника, саму Скитію давні автори
(зокрема Геродот) уявляли у формі квадрата.
Див. Бог, Скитія, Яришів.

КВАСУРО. За Велесовою Книгою, винахідник священного напою – сурини [54,
д. 22]. Див. Сурина.
КВАТИРА, квартира. Буквально – прямокутна територія (приміщення). Див.
Квадрат.

КВИДА. Ісландська жалібна пісня, квила.
Записана гайда [20, с. 16]. Див. Гайда.
КВІНТ КУРЦІЙ РУФ. Історик І   ст. н. е.,
якого сучасна наука називає римським, хоча
Мавро Орбіні не згадує його серед тих, хто
“діла римські і всія Італії описував”. Зате
посилається на нього при написані своєї
історії слов’ян. Автор “Історії Олександра

Великого Македонського”, яка складалася
із десяти книг. Дві перші, кінець п’ятої
та початок шостої із них дивним чином
пропали, а в десятій існує пропуск. Див.
Орбіні Мавро, Олександр ІІІ.

КВІРИН. Разом із Юпітером і Марсом
складав найдавнішу тріаду римських Богів.
Ім’я походить від давньоукраїнського БогаТворця Сварга (Сварин), в якому літеру “С”
було видано як латинська “К”, і таким чином
змінено на Квірин. Див. Сварг.
КВІТИ. За стародавніми віруваннями, з
квітів народжувалися діти [161, 2, с. 290].
Символ процвітання, краси і любові.
КВІТКА ОБЖИНКОВА. Сплетений з
нагоди завершення жнив із колосся жита або
пшениці виріб у вигляді деревця.
КЕКРОП (Акр, Окр). За грецькими
переказами, мітичний засновник і цар
Афін, давньоаттичне божество землі, являв
собою напівлюдину-напівзмія. Син Богині
землі Геї. Пізніші перекази називають
його батьківщиною Єгипет. Однак Кекроп
насправді був засновником міста, яке назвали
його іменем Акрополь і яке греки видають
за Афіни. Однакові основи імен із Кранаєм
(Кроною), Акраєм-Зевсом, украми і те, що
за Кекропа Аттику спустошили морські
розбійники з Карії, що лежала в північному
Приазов’ї, свідчить, що батьківщиною
Кекропа була українська земля. Підтвердження
цьому і змієподібність Кекропа, бо змія – один
із найдавніших символів скитів. Цілком
ймовірно, що це видозмінене ім’я одного
із скитських царів, можливо, Акроса. Див.
Акроксай, Аттика, Зевс, Змія, Карія.

КЕЛЕЙ. Батько Триптолема, можливо,
Колоксай. Див. Колоксай, Триптолем.
КЕЛЬТИ. Стародавнє плем’я галів (гре
ки їх називали галатами). Більшість
науковців вважають прабатьківщиною
кельтів територію сучасних південно- і
західнонімецьких земель: Баварії, Вюртен-
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берга, Гессена та Рейнської області. Однак
Плутарх, посилаючись на Геракліда
Понтійського, називав їх гіпербореями
[108, І 263], а за Е. Шуре, гіпербореї – це
скити. Йшли вони з Ріпейських гір – одні
до берегів Північного (Азовського) моря,
інші поселилися в країні між Піренеями
та Альпами [108, І 256]. Що це було саме
скитське плем’я, свідчить й однакова основа
назв “кельти” та “сКОЛОТИ”. Див. Гали,
Гіпербореї, Ріпейські гори, Сколоти.

КЕНТАВР. Буквально: кінний тавр;
напівлюдина-напівкінь – той, хто охороняв живий товар і його власників (або
напівлюдина-напівбик). Що кентавр –
представник нашої землі, говорить і саме
слово: кен – кінь, який був приручений
людиною на території древньої України, і
тавр – мешканець цієї території. Див. Тавр.
КЕРАМЕЙСЬКА ЗАТОКА. Див. Каркінітська затока.
КЕРНОСІВСЬКИЙ КУМИР. Середина ІІ
тис. до н. е. Кам’яний пам’ятник божества,
що стоїть навколішках (на це вказують
ступні на задній стороні пам’ятника)
обличчям до Сонця (два кола на спині:
одне – зображене на підйомі (навкісні лінії

вгору), а друге – йде на захід (навкісні лінії
донизу). Пруг, що розділяє навпіл спину,
це коса – символ божественної космічної
сили. Шлюбні ігри (на бічній стороні) і
статевий орган (на передній) символізували
Бога роду і шлюбу. Півколо спереду на його
лівому боці – це символ Сонця, що сходить,
а також зображення булави, сокири та
мотики говорять про те, що це Бог-Творець
Сварг – у Влескнизі “перший Пращур” [54,
д. 15А]. Знайдений біля села Керносівка
Новомосковського р-ну Дніпропетровської
обл. Див. Сварг.
КЕСАР. Титул імператорів Стародавнього
Риму. Видозмінене “цезар”. Див. Цезар.
КЕТРОСИ. 1. Село Ямпільського р-ну
на Вінниччині, нині – Довжок. 2. Село
в Аненій-Нойському районі Молдавії.
Слово походить від назви племен, які тут
мешкали: китів-росів (скитів-русів). Пізніше
слово “кетроси” в молдавській мові набуло
значення “камінь”.
КЕФЕНИ, Кефеї. Так за давніх часів
елліни називали персів [30, VІІ 61]. Див.
Елліни, Перси.

КИЙ, Кіаксар (Кий Х), Ол Кий, Киярос,
Кияр. За Велесовою Книгою – провідник

Керносівський кумир
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русів, син Орія, брат Щека та Хорива,
батько Лебеденя. За Геродотом, – цар Скитії
та Мідії 622–582 до н. е., син Фраорта,
внук Деіока, батько Астіага, прадід Кіра
Великого. “Саме він об’єднав навколо
себе всю Горішню Азію по той бік ріки
Галія. Зібравши всі сили підвладних йому
народів, він виступив проти Ніна, воліючи
помститися на ньому за свого батька” [30,
І 103]. За ольвійськими джерелами – Ольвії
Ола (батько), Лельо Океану, син Ори Понта
Господа, неня полів (полян), Господь Іліона,
син Ора, чоловік Єви, батько Лема, Ловена
та Лева [174, с. 47]. За Каратепськими
написами – Отець, Татуньо і вчитель росів,
Божич Вірул, пан Долі (мабуть, святилища,
яке більше відоме під назвою Делос – див.
Делос), кущ (об’єднувач). Учив жито сіяти,
“по Мові уміти” та “любо жити” [106,
с. 112]. Сфальсифікована християнськими
монахами “Повість минулих літ” вказує,
що він мав братів Щека й Хорива та сестру
Либідь, і називає його “перевізником” на
Дніпрі, також тут наголошується, що Кий
прийняв “велику честь” від котрогось із
візантійських цесарів, і таким чином його
життя переноситься на сер. І тис. н. е.
Натомість “перевізник” це неправильно
прочитане давнє “первіз” – той, хто “пер
державного воза”, або “перший візничий”.
Факт того, що Кий жив насправді у VІІ ст.
до н. е., підтверджує Велесова Книга:
“Од отця Орія до Діра пройшло тисяча
п’ятсот літ” [54, д. 6В], “по готській війні
все порушилося… Було тисячу триста
літ по Кию-отцю” [54, д. 22]. Разом із
братами утворив Руськолань [54, д. 7З].
Відкинув із скитських земель, зокрема
пониззя Дніпра та північного Приазов’я
ассирійців, що захопили ці території у VІІІ
ст. до н. е. Саме з Києм пов’язана давня
легенда про дніпровського коваля (у Біблії
він, мабуть, Тувалкаїн – “коваль Кий”), який
переміг змія (асcирійців), що нападав на
правобережну Скитію-Україну, запряг його

в плуга (полонив нападників) і зорав ним
землю, від чого виникли Змієві вали. Іменем
Кия названо десятки населених пунктів у
Європі, Азії та Африці, в т. ч. столиці України
та Єгипту. Він – засновник династії перських
царів Киянідів. А зважаючи на те, що Кий
Орій проводив велику просвітницьку
діяльність на територіях, якими володів,
не виключено, що саме його іранці нази
вають Зороастрою (Орій Астра). Іменем
Кий пізніше могли називатися інші князі.
Зокрема, у Велесовій Книзі згадується
якийсь Кий, що гнав болгар на північ [54,
д. 34]. Див. Галія, Горішня Азія, Готська війна,
Єви Коло, Зороастра, Каратепські написи, Кесар,
Киярос, Лебедень, Лик Кия, Мідійці, Молитва
до покійного Кия, Нін, Океан, Свинцеві листи,
Стела уславлення Кия, Щек.

КИЇВ (на карті К. Птоломея, можливо,
Аzagarium). Кия місто. Місто на Дніпрі,
духовний центр давньої України-Русі. За
Велесовою Книгою, “Там Кий заснував
град Київ, а це столиця полян, деревлян,
кривичів, ляхів на кроні руській” [54, д. 33].
За офіційною версією, засноване не раніше
V ст. н. е., хоча, як припускається, уже в І
ст. тут побував ап. Андрій Первозваний.
Числ енні скарби римських монет І ст.
до н. е. – ІІ ст. н. е., знайдені в Києві, під
тверджують існування тут на ту пору
потужного торговельного центру. Вже це є
свідченням того, що Києву значно більше
років і що його засновником був князь Кий,
який жив насправді в VІІ ст. до н. е., а не в ІV
чи VІ ст. н. е. Доказом цього є також згадка
про Кия-град у Каратепських написах. На
території Києва знайдено стоянку давніх
людей, якій не менше 27 тис. років. Історик
Володимир Паїк вважає, що заснування
Києва треба відносити до тих часів. На
початку ХІ ст. Тітмар Мадзебургський
називав Київ містом 400 храмів і 8 ринків
з величезним населенням [190, с. 4]. Див.
Андрій Первозванний, Каратепські написи,
Кий, Кирилівська стоянка.

148 Кикон
КИКОН (Киякон). Одна з древніх назв
острова Хортиця, де були розташовані
чисельні кони (святилища). Саме там
Борей узяв собі за дружину Орітею (Ерифію) [95, VІ 711]. Див. Еритія, Хортиця.
КИЛИНА. Жіноче ім’я, похідне, певно, від
калини. Див. Калина.
КИМОРІЇ. Див. Кімерійці.
КИРИЛИЦЯ. Алфавітна система письма
в країнах Східної Європи, Північної і
Центральної Азії, що була створена в
середині І тис. до н. е. в Ольвії, про що
засвідчують давні ольвійські написи, але
приписується болгарському святому Кирилу
(ІХ ст.). Насправді, як писав О. Гваньїні, вона
називалася “руським письмом”. Та і сам
Кирило, коли прибув до руського міста
Херсонесу (біля Севастополя) писав, що
бачив книги писані руським письмом. Див.
Абетка Ольвійська, Клятва синів Пертона, Руське
письмо, Стела уславлення Кия.

КИРИЛО. Ім’я, похідне від Кіра, Короля.
КИРИЛІВСЬКА СТОЯНКА. Археологічна стоянка часів палеоліту. Древнє
поселення на Подолі в Києві, неподалік
Кирилівської церкви. Є початком постійного київського поселення на Подолі.
Відкрив і дослідив у 1893 р. археолог В.
Хвойка. Була на 20-метровій глибині й
простяглася на 1000 м2 ушир. Тут знайдено
рештки понад 60 мамутів, безліч обпалених
кісток та багато вугілля й попелу (подекуди
40–50 см завтовшки). Все це говорить,
що тут стояли люди тривалий час. Поміж
кістками мамутів були кістки носорогів,
ведмедя, лева тощо. Знайдено також крем’яні
ножі та скребачки, причому найцінніші
для духової культури того часу були тут
мамутові ікла (сікачі) покриті карбованим
орнаментом. Вважається, що цій стоянці не
менше 27 тис. років.
КИСЬКО. За Велесовою Книгою, “перший
пан наш” та князь вибраний, якому отець
Орій запропонував об’єднати “в одне вівці
свої та іншу худобу”, щоб бути племенем

єдиним: “Це Боги підказують нам, адже
й доблесті маємо одні на віки вічні. А коли
об’єдналися, почали таке говорити: “Хиби
також маємо однакові” і знову розділилися
[54, д. 35А]. Можливо, це зменшувальне ім’я
самого засновника скитського роду – Скита/
Кита. Може це Кісек. Див. Кісек, Орій, Скит.
КИТ. 1. Те саме, що й скит, символом
якого була китиця. 2. Давньоукраїнське
ім’я, донині збереглося як компонент імені
Микита.
КИТАВРИ, киттаври. Рід, що, за О. Гваньїні,
був нащадком римських князів [29, с. 310].
Компонент “таври” свідчить про походження
цього роду з Таврії. Компонент “ки” вказує
на скитський слід – кити-таври. Див. Китти,
Таври.

КИТАРА, кіфара, ліра. Музичний струнний
інструмент, винайдений киттами і названий
на їхню честь. Карбувався на монетах
Акроса і Скіла. Див. Акроса, Китти, Скіл.
КИТЕЖ, Китеж-град. Мітичне місто,
що нібито розташовувалося на півночі
Новгородської області. Натомість О. Зной
ко припускав, що воно було в Донець
кій області і сьогодні поховане на дні
Слов’янського озера. Проте, найвірогідніше,
воно було в центрі Китії (Скитії), а саме
поблизу Гераклових Стовпів на правому
березі Дніпра, пізніше перейменоване
завойовниками ассирійцями на Кічкас (також
відоме під назвою Кучук-Ас). Першооснова
назви Китеж похідна від імені киттів. Див.
Китти.

КИТТА, Котта. Один із
“трьох великих і могутніх
синів” Геї. Мабуть, засновник роду, що в Біблії
значиться як “китти”, а
в історичній літературі –
“скити”. Див. Гея.
КИТТИ. Назва скитів за Родовий герб
Біблією, внуки Ноя (Бут. Киттів. ХІІІ ст.
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10). Саме від них, певно, отримала назву
місцевість, що збереглася донині, і входить
тепер до складу Києва – Китаїв. Див. Скити.
КИФ. Те саме, що й Кит, батько апостолів
Андрія та Петра.
КИФОР. Ім’я, найвірогідніше, похідне від
Кита (Кит Ор).
КИЯН, Хиан. Єгипетський фараон з
династії гіксосів, можливо, це той самий
Кий – Кияксар (Киянксар). Див. Гіксоси, К,
Кий, Кияніди.

КИЯНІДИ, Кейяніди. Династія перських
царів, яку започаткував син Кия Астіаг. Див.
Астіаг, Кий.

КИЯРОС, Каярос. Роський (скитський,
мідійський і ольвійський володар) Кий.
Ольвійська монета ВАΣІЛЕΩΣ КІАОYРОΣ
зберегла нам його профіль, який, між іншим,
дуже схожий до каратепської статуї Кия (див.

Монета Кия Роса. Ольвія

Лик Кия). Послужив образом для створення
божества удачі. Див. Кий.
КІАКСАР, Кияксар. . Див. Кесар, Кий.
КІАНЕЙСЬКІ ПЛАВУЧІ СКЕЛІ. Так
Геродот називає якісь споруди (острови), що
знаходились при вході в гирло річки Дніпра
[30, ІV 85], яка в давнину також називалася
Океан, від чого і пішла назва Кіанейські
(відкинуто лише літеру “о”). Очевидно, це
були штучні острови (плоти з вишками)
для запобігання проникненню ворога вглиб
Скитії та чужих рибалок, що нещадно
винищували цінні породи дніпровської риби.
У конкретному випадку, де оповідається, що
перський цар Дарій відвідав на Кіанейській
скелі святилище, найвірогідніше, йдеться
про острів Березань. Див. Березань.

КІЗИК. Найвірогідніше, пізніше Мірмекія.
Древнє місто, центр золотоливарного та
монетного мистецтва. Офіційна наука
називає його грецьким, навіть незважаючи на
те, що приписує місто до Перської території.
Насправді ж Кізік був на Керченському
півострові біля Керченської протоки на
березі Азовського моря. Це легко доводиться
встановленням правдивого (а не вигаданого
греками) маршруту походу перського царя
Дарія на Скитію. А він пролягав через
Малу Азію (сучасна Тамань), Босфорську
протоку, північну частину Криму та верхнє
Приазов’я, а не через протоку між Чорним і
Мармуровим морями, що стала називатися
Босфором значно пізніше. Саме в цьому
регіоні Геродот (кн. ІV, гл. 138) показує міста
і їх тиранів, які перебували під владою Дарія:
“це були люди, котрих найбільш шанував цар
(Дарій. – С. П.): тирани міст на Геллеспонті
– Дафній із Абідоса, Гіппокл із Лампсака,
Герофант із Парія, Метродор із Кізіка
і Арістон із Візантія”. Назване, мабуть,
на честь Кісека. Див. Візантій, Геллеспонт,
Дарієвий похід на Скитію, Кісек.

Кізик, монета

КІЛЛІКІЯ (Лікія). Країна, область, яку
видають за таку, що знаходилася на території
Передньої Азії. Насправді, як стверджують
найдавніші джерела, в т. ч. Геродот і Амартола,
вона була на Кавказі. Ось що писав Геродот,
посилаючись на Арістагора: “Кордоном
між лідійською державою і мідійською
була ріка Галіс, яка тече з вірменського
нагір’я країною КІЛЛІКІЙЦІВ, згодом
вона тече праворуч від країни матіенів, а
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з лівого боку – країною фрігійців. Оминувши
Фрігію, вона завертає на північ і там
відмежовує сирійців-каппадокійців із лівого
боку від пафлагонців. У такий спосіб ріка
Галіс перетинає майже всю долішню
частину Азії від моря насупроти Кіпру
(насправді Каспійського моря. – С. П.) аж
до Понту Евксіну. Це найвужча частина
всієї цієї країни…” [30, І 72]. Назву, певно,
слід тлумачити як країна “Кола Кия” (міст
Кия), адже колись Отець Кий також володів
цим краєм. Див. Арістагор, Галіс, Кий, Лідія,

перемог кімрів (кімврів) над римлянами
можна знайти і в “Словаре античности”
[116], де в статті про Гая Марія йдеться, що
вони разом із тевтонами завдали римлянам
поразки. Плутарх навіть називає ім’я
полководця кімрів – цар Бойорига [107, т.
1, с. 530]. О. Вельтман називав їх сербами
[20]. Див. Рус Ван, Тевтони.

Матіени, Передня Азія.

КІМЕРИ. Див. Кімерійці та Черкаси.
КІМЕРІЙСЬКИЙ БОСФОР. Одна з
давніх назв Керченської протоки, походить
від імені тих, хто населяв її береги, – кімерійців.
КІМЕРІЙЦІ, кумри, кімри, гомери, за
Велесовою Книгою – киморії. Скитське
(давньоукраїнське) плем’я, замовчуване в
літописах і хроніках. Однак від Геродота
дізнаємося, що їхні могили були на річці
Тірас (Дністер), що “кімерійські фортеці,
кімерійські переправи, є також і країна,
що називається Кімерією, є і так званий
Кімерійський Босфор” [30, ІV 11–12]. І це
при тому, що ще раніше той самий Геродот
повідомляв, що скити вигнали кімерійців у
Малу Азію [30, І 15]. Місце проживання
кімерійців показує карта Бористену (див.
Бористену карта). На ній згадуються
Гомерові кімерії (Homero Cymery) і
вказується, що це нинішні черкасцірутени та козаки. У першій половині VІІ
ст. до н. е. під проводом царя Руса Вана
завоювали Ассирію. Це був войовничий
народ, але не руйнівник. Ось що писав
про них Геродот: “Кіммерійське військо,
що напало на Іонію, а це було ще до Креза,
спричинило не руйнацію міст, а лише
наслідок нападу пограбування” [30, І 6].
Велесова Книга називає їх отцями русів,
які “римлян потрясали і греків розметали,
як поросят переляканих” [54, д. 6Е]. Факт

Кімерійські вершники. Німрудський рельєф
(VІІ ст. до н. е.). Ассирія

КІМЕРІЙСЬКИЙ ВАЛ. Див. Херсонеський мур.
КІМЕРІЯ, Гімерія. Країна, де мешкали
кімерійці, одна з назв Скитії. Див. Кімерійці.
КІНДРАТ. Ім’я. що означає “святий”.
В його основі лежить назва божества “Інт
ра”. Див. Інтра.
КІНДЯК. Давньоукраїнський верхній
одяг, схожий на каптан.
КІНУРІЙЦІ. Плем’я, згадане в “Історіях”
Геродота. Найвірогідніше, що і кнідійці, і
кносці, згадувані ним, також є кінурійцями.
Досі точно не встановлено, кому належить
ця назва. Оскільки це плям’я згадується в
розповідях, пов’язаних із Пелопоннесом
(Крим), і назва має таку саму основу “кінкон”, що й “лаКОНці-лакедемонці”, то,
найвірогідніше, це спартанці [105, с. 184].
Див. Лакедемонці, Пертон, Спарта.

КІР, Кор (перське Куруша). 1. Найвірогідніше, титул кількох перських царів
(король), а його помилково видають за
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ім’я. 2. Кір І, про нього збереглося доволі
мало інформації, і та суперечлива. Не
виключено, що під цим іменем треба
розуміти Астіага (див. Астіаг). 2. Кір ІІ
Великий, за “Сказаннями Захарихи”,
Киряка [208]. Правнук Киякс ара,
син Камбіса і доньки володаря Мідії
Астіага Мандани. Засновник Перської
держави, царював з 558 по 529 рр до н. е.,
заволодівши Лідією, Мідією та Вавилоном
(територія відповідно від сучасної
Донецької обл., Кавказу, Передньої Азії
аж до Перської затоки). За Біблією, саме
Кір ІІ звільнив євреїв із вавилонського
полону та сприяв відбудові Єрусалиму.
Загинув у війні з массагетами на чолі з
Томірідою, яких також хотів поневолити.
Його наступником став син Камбіс
ІІ (див. Кияксар, Томіріда). 3. Кір ІІІ
(молодший), син Дарія І, молодший брат
Ксеркса, намісник Лідії, Великої Фрігії та

Кір в короні у вигляді Триглава

Каппадокії. Виступив проти брата, щоб
заволодіти троном, і загинув у битві при
Кунаксі в 401 р. до н. е. Див. Елам, Мандана,
Перська держава.

КІРЕСХАТА, Кірополь, Куракада, Курушкада. Кірова хата, Кірове місто.

Давнє місто, назване на честь засновника персидської держави Кіра ІІ
(Куруша). Припускають, що стояло воно
на місці сучасного міста Істаравшан
(Таджикистан).
КІСЕК, Кісте. За Велесовою Книгою,
онук Венда, руський володар степу
південного та багатьох корів [54, д. 17А,
17В і 25]. Можливо, той самий Кисько.
Див. Кисько.

КІСОВІЯ, Косовія. За твердженням
Боплана, так у давнину називався Київ.
Підтверджень цьому немає в жодних
інших джерелах, отже, можна вважати
це помилкою, хоча не виключено, що
на заході на період життя Боплана так
могли називати столицю України за тією
ознакою, що її мешканці (козаки) носили
косу.
КІТТІМ, Кіттейський край. Країна, про
яку згадує пророк Ісая (Іс. 23:1, 12), найвірогідніше, Скитія.
КІШ, кош. 1. Центральний орган управління в Запорозькій Січі. 2. Збірна назва
для означення всього військового товариства запорозьких козаків. 3. Козацький
військовий табір, у якому була військова
старшина на чолі з кошовим отаманом,
що управляла всіма справами Війська
Запорозького. Вважається, що слово
тат арс ького походження, однак ще у
Каратепських написах “Кущем” (Кошем)
називався Отець Кий як такий, що єднав
людей, організовував їх і командував ними.
“Кущем” донині називають об’єднання
невеликих організацій чи навіть сіл.
Словом “кущ” називали шатро, намет, де
жили гуртом (кущем). Тому, ймовірно, і
Кіш є похідним від Куща. Див. Каратепські
написи, Кий, Кущ.

КЛАВА. Жіноче ім’я, в основі якого,
найвірогідніше, – слово “коло” (КЛ).
КЛАВДІЙ. Чоловіче ім’я, в основі якого
лежать слова “коло” і “дій”: “коло дій”.
КЛАД. Місце схову цінностей. Слово, що
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вважається російським, але походить від
українського “кладуть”.
КЛАССЕН Єгор Іванович (17951862). Архітектор, садівник, механік та
історик. Автор книги “Нові матеріали
для найдавнішої історії слов’ян взагалі
і Слов’яно-Русів до Рюриківської часу
особливо, з легким нарисом історії русів
до Різдва Христового”, а також перекладу
на російську мову праці польського
філолога Фадея Воланського “Опис
пам’яток, що пояснюють слов’яно-руську
історію”. Внук вихідця із Київщини Івана
Івановича Григоренка, який служив у
дипломатичному відомстві при Катерині ІІ
і який був записаний як Классен [53, с. 69].
Є. Классен ототожнював зі слов’янами
скитів і сарматів, прославляючи їх
внесок у світову культуру. Тим самим він
намагався довести, що слов’яни здобули
свою державність не пізніше, ніж греки
або римляни. В своїй книжці він писав:
“історія найдавнішої слов’янської Русі
настільки багата фактами, що всюди
знаходяться її сліди, що вплелися в
побут усіх народів Європейських, при
суворому розгляді яких Русь сама собою
висуватиметься вперед і покаже все
розгалуження цього найбільшого в світі
племені”, “слов’яно-роси як народ, раніше
римлян і греків освічений”. Він також
вважав, що “Іліаду” написав “не якийсь
там Гомер”, а рус Боян. Негативно
відгукувався про російсько-німецьких
істориків-норманістів, таких як Готліб
Байєр, Август Шльоцер, Герхард Міллер
та ін., називаючи їх “недобросовісними”.

що “філам дорійців, щоб сікіонські не
називалися однаково з аргоськими, він
дав інші назви, і цим він зробив сікіонців
смішними, бо змінивши їм назви, дав такі,
що походили від слів «свиня» і «осел»,
додавши до цих слів закінчення” [30, V.
68]. Див. Імена.
КЛЕОМБРОТ. Син Анаксандріда, брат
Доріея та Леоніда, батько пертонського
стратега Павсанія, зі своїм військом брав
участь у будівництві муру на Перекопі [30
ІХ 10]. Див. Істм, Пертон.
КЛЕОМЕН III (261–189 до н. е.). Цар
Спарти в період від 235 по 189 до. н. е.
Учень Сфера. Див. Спарта, Сфер.
КЛІМЕНТ ОХРІДСЬКИЙ (840– 916 рр.).
Болгарський святий, непрямо підтверджував, що Олександр Великий жив і
діяв на території України. Писав, що
фракійці (за його твердженням, вони ж
і болгари): “були виселені в старі часи
воєнною силою Олександра (Великого)
з Олімпу, що знаходився біля Бруса, до
Північного океану і Мертвого моря, а
після того, як пройшло багато часу, вони
з великим військом перейшли Дунай”. Що
таке Брус і що це за Мертве море біля
Північного океану, не роз’яснюється.
Зважаючи на наші висновки, зроблені за
“Історіями” Геродота, що фракійці це одна
з назв мешканців Криму (див. Фракія),
очевидно, що Брус, найвірогідніше, це
річка Борус (Бористен), а Північний океан
– це насправді Північне море (Азовське),
Мертвими ж морями в давнину називалися
всі солоні озера, в даному випадку – це
Сиваш. Див. Азовське море, Бористен,

КЛЕЙСТЕН, Клісфен. За Геродотом
(кн. 5, гл. 67), сікіонський тиран, що
заборонив рапсодам влаштовувати у
Сікіоні поетичні змагання за гомерівськими
епосами, бо майже від початку до кінця у
них оспівуються Аргос і аргосці (див.
Аргос). Знаменитий він також тим,

КЛУНЯ. Старе: колуня, рига, гумно,
овин. Приміщення для обмолоту та зберігання збіжжя. У давнину таке приміщення мало священне значення – тут не
тільки молотили зерно, у зимовий час
його використовували як хран. У ньому
був вівтар у вигляді кола на підвищенні

Див. Іліада, Руси, Слав’яни.

Олександр Великий.
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(звідки й пішла назва – колуня/клуня), а
також символ Овена, від чого й називалося
ще приміщення овин. Див. Хран.
КЛЯТВА СИНІВ ПЕРТОНА. Клятва
послів міста-держави Пертона (Спарти)
з Поля/Пелопоннесу (Крим) на вірність
Богові Апол Олу (Аполлону) – Татуньові та
Господові Дніпра й Перірати. Викарбувана
на Ольвійському пам’ятнику V–ІV ст. до
н. е. Нині цей пам’ятник знаходиться у
Московському Державному історичному
музеї. Раніше стверджувалося, що напис
виконано давньогрецькою мовою, хоча
його ніхто не міг перекласти з неї, а тільки

переказували приблизний зміст. Насправді
ж напис виконано давньоукраїнською
мовою. Нижче даємо напис в українській
транскрипції (оригінал на світлині):
А ГАТ НІ ТУХНІ
АПОЛ ЛΩ НІПРОС
ТАТНЬО І ПЕРІРАТА
ГΩ СОН АВНАГОУ
СТРАТНГО ІЕ УР НСІ
ВІОСАМΩ РОМАРОУ
ОУМВНОУ А РОСОУ РГ
ВАСОУ ТЕІМО КЛНС
ФЛІАНОУ КАРЦЕІ СВΩ
РОЧАЦОУ МНТАГОС
ПОУРТАК НІОСАНЕ
ОНКАНСГР ЕПТОНХРУ
СЕОН ПЕРТН С ПОЛЕ
Ω СЕ ІРНН СКАІТІІ СЕАУ
ТΩ НУГЕІ А СКАІАНДРА
ГАТІАС
На сучасну українську мову це перекладається так: “О, боже, безсмертний
Апол Ол! Дніпра Татуньо і Перірати
Господь! Сонця Овна стратег і вогню
носій високого! Ромарів, оумванів і росівроговців тої Колані, полян, корців Святий!
Ручаємося: Минтагос, Пуртак, Нисан,
Оникансагор, Ептонахор – сини Пертона
з Поля! Се вірні скити суть! Нугеї і
Скаяндра достойники” (Прочитання
С. Піддубного). Див. Абетка ольвійська,
Колань, Нугея, Оумвани, Перірата, Пертон,
Ромари, Росолани, Скаяндра.

Клятва синів Пертона

КНИГА. Путівник у знання, основа
мудрості. Слово містить дві складових:
“кн – кон” і “га – іти” . Див. Кон.
К Н И ГА М Е Р Т В И Х . З б і р н и к
єгипетських гімнів і релігійних текстів,
який вміщували до гробниці з метою
допомогти померлому здолати всі
небезпеки потойбічного світу й отримати
умиротворення та благополуччя вічного
життя. Цей релігійно-містичний твір
складається із 160–190 (в різних варіаціях)
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не пов’язаних між собою розділів різного
обсягу, від довгих поетичних гімнів до
коротеньких магічних формул. Написана,
як вважається, бл. 1567–1320 рр. до н. е.,
за іншою версією, вік її може складати 5
тис. років. Книга написана символами,
а не літерами. У ній згадуються імена,
назви та поняття, що їх використовували
також на давньоукраїнській (скитській)
землі: Бог сонця Гор (Хорс); Непері – Бог
зерна, або молода вода (порівняймо з
давньою назвою Дніпра Ніпер); правитель
Хех (ХОХол); великий Бог Хапі (в скитів
Богиня Апі); неодноразово згадується
Око Ра – “той, якому немає рівних серед
Богів” (у деяких давніх українських джерелах Оком також називається сонце);
міста Геліополь, Гераклеопіль, Летопіль,
Панополь, Еннеада (Енеїда), Поля Іару
(Яру). Все це може свідчити, що до
творення Книги приклали руку вихідці з
наших земель, і що написана вона також
у І тис. до н. е. Див. Єгипет, Ра.

Фрагмент із Книги мертвих

КНИГА ПЕРЕТВОРЕНЬ. Книга про
хімію та алхімію, нібито втрачена, її авторство приписують Орфею [152, с. 187].
Див. Орфей.

КНИШ. Святковий (князівський) хлібкалач (шестигранний). Див. Шестикрилець.

Книш

КНІДІЙЦІ. Див. Кінурійці.
КНОСЦІ. Див. Кінурійці.

КНЯЗЬ. 1. Той, хто на коні, на чолі, основа
(див. Кон). 2. Той, хто управляє низами
(був представлений “к низам”). Князями
були сини Отців держави (царів), вони
наглядали за окремими адміністративними
одиницями – князівствами, волостями.
КНЯЗЬОК. Дерев’яна прикраса на
гребінь хати чи узор на вишивку у вигляді
шестипромінника. Див. Шестикрилець.
КНЯЗЬ ОРЧЕНИЙ. Наділений владою
та мав для цього відповідний знак Орія:
“А князі, які були орчені, дбали про людей
і достатки, одержували їжу і всенький
пожиток од людей своїх” [54, д. 37Б].
КНЯЗІ ОСОБЛИВІ. Ті, хто мав особливі
заслуги. Попри те, за Велесовою Книгою:
“князі особливі і всякі після князювання,
на Вічі оголошувалися простими мужами
і ставали землю доглядати” [54, д. 37Б].
КОД. Певна система видимих і невидимих
знаків та символів, що зв’язують між
собою таємні й приховані події, відомості,
факти тощо. Із санскриту – “стрічка”.
КОДАК, Кодачок. Острів на Дніпрі. Назва
означає неприступність, таємничість.
До речі, на печатці Кодацької козацької
паланки 1660 р. були зображені священні
символи: восьмикутне поле, у ньому
три перехрещені булави, а над ними –
півмісяць рогами догори.
КОДИМ (Кадм). Ім’я, що означає
мовчазний, таємничий.
КОДР. Цар іонійців, останній цар Аттики,
син Меланта, царював, як припускається,
1089–1068 до н. е. Пожертвував собою
задля порятунку батьківщини під час
вторгнення дорійців (орійців). Предок
Платона. Див. Аттика, Дорійці, Іонія.
КОЗАКИ, косаки. Воїни Бога Сонця,
захисн ик и сонячних культів, рідної
землі та рідних звичаїв. Назва пішла,
ймовірно, від коси-променя (оселедця/
хохолка), що вони залишали на вибритій
голові. Іоаникій Галятовський у XVII ст.
записав такий переказ про походження
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Козаки. Із картини І. Рєпіна

назви козаків:”Козаки названи суть от
Козорожца, бо Козорожець єсть знак в
Зодіяку небесном”. Знак Козерога якраз
панує в пору, коли нарощується світловий
день, збільшується промінь Сонця. У
деяких турецьких хроніках називаються
“бритоголовим народом” та “військом
Жовтої тростини”. Див. Жовтий.
КОЗАЦЬКИЙ ПРАПОР. Кожен козаць
кий полк мав свій прапор. Серед най
популярніших кольорів і символів пере
важали ті, що їх використовував ще князь
Святослав Ігорович. Кольори: жовтий,
голубий, червоний. Символи: сонце,
місяць, зорі. Див. Аттила, Прапор, Святослав,

Феби, дід Аполлона, Артеміди та Гекати.
Зважаючи на подібність імен Кой – Кий,
Уран – Орій, Феба – Єва, ймовірно, греки
за Коя видали Кия сина Орія, чоловіка
Єви. Див. Єва, Кий.
КОЛАНИ. Одна з назв русів за Велесовою
Книгою, мешканці Руськолані, нос ії
хліборобської цивілізації, колонізували
багато тубільних племен Європи та
інших континентів. Слова “колонія”,
“колонізація” є похідними від їх самоназви.
Згадуються також у Каратепських написах
“Ми є колани ще – сущі ори”. Див.
Каратепські написи, Колань, Руськолань

КОЛАНЬ, Коліада (грец.). Руська держава
“за давнім іменем Колань”, “уділ русів
Колань, яка була сильна і на ворогів страх
уміла наводити” [54, д. 19], пізніше
Руськолань. В Геродота називається
Коліада [30, VIIІ 77], в Біблії – “Калне в
землі Шінеар” (1М 10) – “Колань в землі
Синеорській”, або “Колань в землі синів
Ора”. Див. Голунь, Ора, Руськолань.
КОЛЕГІАЛЬНО. Спільно, колом.
КОЛЕГІУМ. 1. Дорадчий орган. 2. Навчальний заклад – Коло Ума.
КОЛЕСО. Винайдене на території України,
де було вперше приручено коня і збудовано
першого воза. За язичницьких часів
Супойська дощечка.
колесо символізувало сонце. У веснянках
приспівували: “Колесом, колесом сонечко
вгору йде”. На Колодія й у Великодню
ніч старі колеса обв’язували соломою,
обливали смолою, підпалювали й пускали
з гір у воду. Інколи їх прикрашали травами
та стрічками. Вірили, що таким чином
можна пришвидшити прихід весни й тепла.
Найдавніші колеса виявлено на трипільській
іграшці ІV тис. до н. е. та під час розкопок
могили біля р. Сугоклея, Кіровоградщина
(ІІІ тис. до н. е.). Див. Віз, Віл.
Козацький прапор, 1651 р. Стокгольм,
КОЛИБА. Сезонне житло пастухів і
військовий музей
лісорубів, поширене в гірських районах
КОЙ (Кий). За уявленням давніх греків, Карпат. У давнину – священна споруда у
титан, син Урана та Геї, чоловік титаніди формі 8-гранного кола з отвором посере
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Колесо. Розкопки біля р. Сугоклея

дині даху, в центрі якої постійно горів
вогонь. Найпростіший варіант такого
житла – 8 довгих жердин, зв’язаних вгорі
та накритих шкурами вбитих звірів. Див.
Урви.

КОЛИВО. Обов’язкова прадавня похоронна страва із перевареного зерна пшениці чи ячменю (нині використовують
також рис) і меду. Як ознаку єдності роду,
як надію на воскресіння померлого, на
зразок того, як воскресає зерно, посіяне
в землю, і на солодке життя покійника на
тому світі, нею починають похоронний
обід, пускаючи миску з коливом по колу
(за рухом сонця). Кожен присутній на обіді
має спробувати цієї страви.
КОЛО. 1. За Велесовою Книгою [54, д.
27 (оск.)] та Каратепськими написами
[106, с. 125] – віра, релігійна система
давніх русів, а також Сонце. 2. Річний
сонячний кругообіг. 3. Рід, родина (в
індійців – “кула”; в кельтів – клан). 3. Гурт,
товариство. Від слова “коло” походить

“школа”, “колеги” (ті, що належать
до одного кола), “колегіум” (коло, що
навчає ума). 4. Місто (див. Немирівське
городище). 5. Святилище – згадується у
Каратепських написах, Велесовій Книзі та
в “Іліаді” Кілл. 6. Свічадо, круглий диск із
міді, бронзи, срібла або золота з ручкою,
що символізувало Сонце. Цей атрибут
поклоніння сонцевірників згадується
також у “Слові, як погани кланялися
ідолам” (ХІ ст.): “І Мокош чтіт, і Килу
(Коло – святилище. – С. П.), і Малакию
(певно, мале коло. – С. П.), іже єсть
ручний блуд, велиї почитают, рекуща
Буякини” [82, с. 374]. Тірсени в кінці І
тис. до н. е. мали подібні Кола майже
в кожній сім’ї, зворотну сторону вони
прикрашали графічними зображеннями
Богів або й власних родин. 7. Кільце
(обруч) із золота, бронзи чи міді, яке
одягали на головний камінь контини, або
підвішували до стелі храну, як символ
Сонця-Кола, в православних церквах
нині цю роль виконують панікадила. Див.
Каратепські написи, Коло Єви, Колоксай,
Контина, Свічадо, Тірсени, Хран.

КОЛОБОК. Стародавня українська казка
про хлібець-коло (калач), який баба спекла
дідові, але він утік і від неї, і від ведмедя,
і від вовка, а от від хитрої лисиці – не зміг
утекти. Насправді за героями цієї казки
приховуються: баба – ніч, дід – світанок,
колобок – Сонце (Коло-бог), ведмідь –
хмара, вовк – грім, лисиця – вечір.
КОЛО ДАЖБОЖЕ. За Велесовою Книгою: “Коло, що творить Божу силу”, або
річний 12-місячний хліборобський колодар
(календар), який ділить рік на дві (світла
і темна), три (посівна-сінна, жнивновіншувальна та відпочинково-дорадча) і
шість частин (по покровителю на кожних
два місяці): “Перун та Свентовенд,
обоє удержані в Сварзі, а з обох боків
їх Білобог і Чорнобог б’ються, але ті і

Коло Дажбоже 173

Коло Дажбоже

Сварг, тримають світ, аби не бути йому
повергнутому. А за ними обома Хорс, Влес
і Стриб держать, а поза ними – Вишень,
Леле, Літиць, Радогощ, Календо, Кришень.
І цих усіх удержує Сивий Яр, або Дажбо.
І вони творять: Білояра, Лада, Купала,
Сіниця (тут, певно, мало б бути Сунець – див.
Сун), Житниця, Віниця, Зраниця, Овсєниця,
Просиця (може правильно Просинець),
Студеця, Лідиця і Лютиця” [54, д. 11А].
Заодно це Коло Дажбоже було для наших
Місяці тогочасні
Білояр
Ладо
Купало
Сіниць
Житниць
Віниць
Зраниць
Овсєниць
Просиць
Студець
Лідиць
Лютиць

Місяці сучасні
21.03 - 20.04
21.04 - 21.05
22.05 - 21.06
22.06 - 23.07
24.07 - 23.08
24.08 - 23.09
24.09 - 23.10
24.10 - 22.11
23.11 - 21.12
22.12 - 20.01
21.01 - 19.02
20.02 - 20.03

предків і релігійною системою [105. с. 82].
Як бачимо, рік ділився на дві, три і шість
частин. Враховувалися не лише кліматичні
особливості тієї чи іншої пори року і рух
Місяця, а й фіксувалося універсальне
обчислення часу, починаючи від хвилини –
60 секунд, години – 60 хвилин, дня і ночі – по
12 годин, що діляться на північ і полудень –
по 6 годин, або 360 хвилин. Вишень, Леле,
Літиць, Радогощ, Календо, Кришень – кожен
покровительствує над двома місяцями,
або над 61 днем; Хорс, Влес, Стриб мають
вищу опіку та контролюють удвічі більше
днів – по 122 дні (Стриб – на один день
менше), що в сумі складає 365, або шість
разів по шістдесят. Натомість рік (365 днів)
наші Предки, очевидно, вважали четвертою
частиною астрономічного року (як четверта
частина доби – 360 хв) і на четвертий рік
додавали йому ще один день (високосний
рік). Як свідчить Велесова Книга, кожний
тиждень місяця також мав свої суті. Перша:
пташиць-звіренць припадає на місяць
Білояр – саме в цей час оживає природа,
гніздяться птахи і плодяться звірі; милицьдощиць – особливо благодатний (милий)
дощ від Ладо (згадайте народне: “два дощі
в травні і не треба агронома”); плодець-

Головна суть місяців
пташиць-звіренць
милиць-дощиць
плодець-ягодець
бджолич-рєстиць
кленчиць-зеренць
вітриць-соломиць
грибиць-ловиць
бесідиць-сніжиць
страниць-святиць
радиць-святиць
кревиць-красиць
травиць-стеблиць

Місяці та їхня суть за Велесовою Книгою

Інша суть
родиць-маслиць
живиць-відиць
листвиць-квітиць
бодич-зведич
громич-сімич
липець-рибець
брезич-зелинць
гориць-страдиць
спасиць-листвеверзиць
мислиць-гостиць
ратиць-страниць
чурець-рідиць
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ягодець – починають дозрівати ягоди та
плоди; бджолич-рестиць – період роїння
бджіл; кленчиць-зеренць – заклик (клич)
про те, що пора збирати зерно; вітрицьсоломиць – період вітрів, що розвіває
солому; грибиць-ловиць – час для збирання
грибів і початку полювання; бесідицьсніжиць – у цей час ліпше сидіти вдома,
мирно бесідувати, бо вже починає сніжити;
страниць-святиць – святе діло дати
притулок мандрівникові, який не встиг
до холодів потрапити в рідну домівку,
або допомогти якомусь безхатченкові;
радиць-святиць – найліпший час для Віча,
щоб порадитися про суспільні справи,
святкують Коляду; кревиць-красиць –
період лютих морозів, які красять ніс
і щоки; травиць-стеблиць – вказує,
що вже обмаль трави-стебла (сіна) для
худоби. А за тим іде інша суть: родицьмаслиць – починають телитися корови,
народжуються телята, з’являється молоко,
масло; живиць-відиць – те саме, що й у
першому випадку: благодатний весняний
дощ, який наші предки називали Живою
Водою; листвиць-квітиць – період буяння
листя та квітів; бодич-зведич – найліпший
період для зведення (парування) тих,
хто “бодається”, тобто корів; громичсімич – період (мабуть, тиждень)
сильних літніх громів; липець-рибець –
квасять у липівки (бочки) овочі, ловлять
і засолюють рибу; брезич-зелинць –
зел ень уже відходить, ледь бринить;
гориць-страдиць – дерева вже “горять”,
листя опадає; спасиць-листвеверзиць –
спасаються опалим листям, щось накривають від морозів або запасають вівцям
та козам; мислиць-гостиць – період гостин
і спільних роздумів; ратиць-страниць –
зменшуються запаси для худоби (ратиць),
треба раціональніше витрачати корми;
чурець-рідиць – чурець (чур, щур – “старий”) – найстаріший період року; рідиць –
розмерзається земля, під ногами рідкий

ґрунт (болото).
КОЛОДАР. Те, що нове річне Коло дає,
або: Сонця-Кола дар, давньоукраїнська
назва календаря.
КОЛОДІЯ, Колодойко. Веселе дівоче
(сороміцьке) свято без натяку на якусь
вульгарність чи на те, що суперечить
природі. Свято чоловічого начала, того,
хто є започатковувачем нового роду (кола).
В це свято віддавали (в’язали) колодойки
(колодки) тим, хто не вийшов замуж у році,
що минає, причому це робили ті дівчата,
які дівували в попередній рік, але на цей
момент уже були одружені. Судячи з
цього, письменник Анатолій Свидницький
писав: “можна зробити висновок, що
Колодій є залишок свята кохання”, або
“заключним святом кохання, а весна
початковим”. Колодойка – це божок у
вигляді дерев’яної чурки, яка зображала
чоловічий фалос, символ продовження
роду. Вшановували його в останній
тиждень останнього місяця року – Люти
ця (за нинішнім стилем, починаючи з
14 березня). Цей день нині називається
Євдокії, як зазначається в християнському
календарі – свято Преподобної Євдокії,
яка нібито в молоді роки вела порочне
життя, але згодом відмовилася від нього,
прийнявши християнство. Тобто, бачимо
погано прихований факт, що Євдокії – це і
є свято Колодія, під час якого можна було
відкрито демонструвати бажання дівчини
кохати, бути коханою та продовжувати рід
(не випадково, місяць березень колись
називали також Кохан). Про Колодія
збереглася така жіноча (сороміцька)
співанка.
Ой упала колодойка з неба, –
Ой чого ж нам та й до Пана треба?
Ой треба ж нам та й до Пана-воза,
Щоб цвіла пані як червона рожа.
Ой упала колодойка з неба, –
Ой чого ж бо нам та пані тій треба?
Ой треба нам та пані дишля,
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Щоб цвіла пані як червона вишня.
Ой-ай колодко, ой бо колодойко,
Ой що ж ти нам та й наробила,
Та й що ти нам наробила, –
Що серед будня дитя нам зробила.

Нині його майже не святкують, або свят
кують як російську Масляну. Див. Баба
Докія, Євдокії, Коло Дажбоже, Масляна.

КОЛОКСАЙ, Колоса, Локсій. Цар Скитії,
наймолодший син Таргітая, від імені якого
походили паралати, а всі скити називалися
сколотами: “а ця назва була ім’ям їхнього
царя” [30, ІV 6]. За Геродотом, саме йому
належало взяти “зроблені з золота плуг,
ярмо, сокиру і чашу (ріг)”, що впали
на скитську землю із неба [30, ІV 5],
а отже, варто розуміти, що Колоксай
став засновником хліборобства. Він
також засновник роду коланів (оліволенів). Укорочене ім’я Колоксая – Локсій
використовували як епіт ет Аполлона.
Якщо Таргітай, як повідомляє Геродот,
жив за тисячу років до Дарія І, то Колоксай
приблизно за 950 років, отже це було не
пізніше ХІV ст. до н. е. Перша письмова
згадка про Колоксая належить поетові
Алкману. На письмі ім’я передавалося

Скульптура царя
Колоксая. У лівій
руці він тримає
Коло-Сонце,
в правій – меч
(сабатинівського
зразка). Поч.
І тис. до н. е.
Кропивницький
краєзнавчий музей

як КОЛОХ (Коло цар), де “Х” прийняли
за “кса” і прочитали “Колоксай”, або
КОЛОΣ, де Σ (с) греки передали як
“кса”. Вшановували Колоксая на Коляду.
Найвірогідніше, саме від нього утворилося
ім’я Микола (Ми Коло). Певно, він також
є прототипом християнського святого
Миколая. Див. Алкман, Коляда, Таргітай.
КОЛОН, колан. Мешканець Колані,
давньоукраїнсько-руської землі, в латинській мові означає “землероб”. Синонім
слова “rustigus” (рус). Колони колонізували
більшість південних народів, і саме від
них в багатьох мовах закріпилися слова
“колонія” та “колонізація”.
КОЛОНІЗАЦІЯ. Заселення незайманих
земель або захоплення чужих територій
із подальшим їхнім заселенням. Слово
походить від назви племені колани, які
приходили на вільні землі і заселювали
їх. Див. Колани.
КОЛОНИ ОЛЕКСАНДРА. Дві мармурові
колони, встановлені на північному
Кавказі з нагоди якоїсь великої перемоги
Олександра Великого, найвірогідніше,
над Дарієм ІІІ. Показані на картах Азії К.
Птоломеєм. Див. Олександр ІІІ, Птоломей.

Колони Олександра

КОЛО ПЕРУНА. Тактика бою русів, згадується у Велесовій Книзі [54, д. 20 фр.].
КОЛОФОН. Давнє місто в північному
Приазов’ї, або околиця Смірни [30, І 15].
Див. Смірна.

КОЛУНЯ. Священне коло сонцепоклонників із косим хрестом, будували як
у приміщенні, так і надворі (як приклад,
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на Старокиївській горі). Згадується в написі
ХVІ ст. до н. е. Див. Напис із Приазов’я,
Святилище Старокиївське.

КОЛХИ (овхи-авхи-абхи). Плем’я, мешкало
на північному березі Чорного моря від
Кавказу до Таманського півострова. Про
їх походження повідав Геродот [30, ІІ
102–105]: завоювавши Скитію і Фракію та
повертаючись до Єгипту, єгипетський цар
Сесостріс прибув до річки Фасія, а там чи то
відокремив від свого війська якусь частину і
залишив її, щоб вони оселилися, чи то деякі
його воїни, втомившись від безперервних
пересувань, залишилися там і оселилися
біля річки. Біля Фасіса мешкали колхи, які
– робить висновок Геродот – походять від
Сесострісового війська. Доводи історика
такі: серед усіх людей вони – єгиптяни та
ефіопи – мають звичай обрізати статеві
органи; у колхів і єгиптян однаковий спосіб
життя; “мова обох цих народів схожа”; ті й
інші – темношкірі та кучеряві. Див. Сесостріс
КОЛХІДА. У давнину – територія від Азов
ського моря до Кавказьких гір. О. Знойко
писав: “Колхідою у той час (VІІ ст. до н. е.)
називали землі на схід від Азовського моря”
[51, с. 13].
КОЛІР. Світловий тон, забарвлення; те, що
дає Коло-Сонце. Див. Коло.
КОЛЯДА, Колодая (буквально, день, що
нове коло дає). Свято сходження СонцяКола, знаменує початок нового річного кола.
Святкували за новим стилем – 25 грудня
(нині – 7 січня). Гурти молодих людей в
цей день ходять із Звіздою (бажано на 12
променів, або на 8, але з прямокутною
рамкою з портретом Божої Матері, щоб
у підсумку все ж було 12), водять козу як
символ народження нового року (в зодіяку
в цю пору панує сузір’я Козеріг) і віншують
своїх односельців колядками. Див. Звізда.
КОЛЯДКИ. Українські язичницькі
величальні календарно-обрядові пісні М.
Драгоманов називав їх “Південноруськими
Ведами”.

КОЛЯДКИ ЖНИВАРСЬКІ. Пісні, якими
славили небесні божества за хліб, що
вродив на хліборобській ниві. Виконували
переважно перед жнивами на Купала. Ось
одна з них, у якій, до речі, згадується давня
назва місяця Ладо:
Господарю-неньку, вставай раненько –
Славен є ти на небесах!
Прийдуть до тебе три товариші –
Славні на небесах!
Перший товариш – ясне Сонечко,
Славен є ти на небесах!
Другий товариш – дрібний Дощик,
Славен є ти на небесах!
Третій товариш – ясний Місяць,
Славен є ти на небесах.
Перший товариш, чим ся похвалиш,
Славен є ти на небесах?
Ой як зійду я раненько,
Славен на небесах,
То зрадуються поля та доли,
Славен є ти на небесах!
Та зрадуються колосоньки,
Славен є ти на небесах!
Та зрадуються всі людоньки –
Славен є ти на небесах!
Другий товариш, чим ся похвалиш,
Славен є ти на небесах?
Ой як зійду три рази в Ладо –
Славен є ти на небесах!
То зрадується жито й пшениця –
Славен є ти на небесах!
Третій товариш, чим ся похвалиш,
Славен є ти на небесах?
А як я зійду темної ночі,
Славен є ти на небесах!
То зрадуються в полі звірі,
Славен є ти на небесах!
Та й зрадуються всі в дорозі –
Славен є ти на небесах!
Та й зрадуються одпочилі –
Славен є ти на небесах!
Див. Ладо.

КОЛЯДКИ РОДЖЕСТВЕНСЬКІ. Пісні,
якими славився прихід нового річного
кола і Бог сонця Дажбог. Виконували на
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Роджество. Уривок однієї із рідкісних
колядок:
Чи вогонь то горить, чи місяць світить,
Гой, Дай Боже!
Не вогонь то горить і не місяць світить,
Гой, Дай Боже!
То красна панночка віночком світить,
Гой, Дай Боже!
Ой, вийшла вона під ясним сонечком,
Гой, Дай Боже!
Та й засяяла-засвітила красним віночком,
Гой, Дай Боже!..
Див. Дажбог, Роджество.

КОЛЯДНИКИ. Ті, хто ходять колядувати.
Їх має бути числом не більше шість, з
ними ототожнюються ті лицарі, котрі
в стародавні часи божеству служили і
охороняли святі контини [213, с. 607]. Див.
Бережа, Коляда, Контина.

КОМА, призупинка. Розділовий знак
у вигляді гачка (,), на письмі ділить на
частини складні речення, відокремлює
слова і словосполучення. У давнину
замість нього використовувався знак
омега (Ω) – див. ілюстрацію “Клятва синів
Пертона”. Як свідчить однакова основа
“ом”, вони мають й однакове походження.
Див. Омега.

КОМОНЕБРАНИЧ. Князь, за Велесовою
Книгою: “А по тій добі (мабуть, після
Кия – С. П.) було сімдесят князів наших,
як Мезислав та Боруслав, Комонебранич і
Горислав. Вибрані вони на Вічі й одлучені
на Вічі, коли люди не хотіли їх” [54, д.
25]. Див. Кий.
КОН, кін. 1. Початок, основа, центр.
2. Головне правило, закон. 3. У давніх
святилищах-колах – центральний камінь.
Див. Закон, Контина.

КОНДАР, Кондарев. Стародавня назва
річечки, що протікає через села Підвисоке
та Володимирівка на Кіровоградщині і
впадає в Синюху [110]. Мабуть, названа
так, бо десь тут була контина, що дарувала

людям правдиві закони життя. Див. Володимирівка, Контина.

КОНЕРІХ. Готський цар, внук Буріха,
прадід Германаріха [54, д. 27(фр.)].
КОНІ БІЛІ. Божественні тварини. За
Велесовою Книгою, вісник на коні скаче
до заходу Сонця “аби управити його
блискучий човен золотий до ночі” [54,
д. 7Ж]. Саме на білому коні цей вісник
виступає в ролі помічника Бога Перуна –
він рубає темні хмари, щоб пролився на
землю дощ [54, д. 8/2]. Тобто очевидно,
що білий кінь є символом світлого (білого)
дня. За Геродотом, білі коні паслися
там, де брала початок річка Гіппаній
(Південний Буг) [30, ІV 52]. Див. Велесова
Книга, Перун, Поділля.

Голова коня.
Глина, ІV тис. до
н. е. Голованівськ

КОНОН, Конаш. Українське ім’я, що
означає законник, захисник контини.
КОНОСТАС, каностас. Давня назва місця
пошанування Богів та отців. Див. Контина.
КОНРАД. Давнє українське ім’я: той,
хто раду веде на контині, законник,
справедливець. Див. Контина.
КОНСТАНТИН. Ім’я, складається із
трьох слів: кон – центр, стан – табір, поселення і тин – захист. Отже, це “головний
захисник стану”, воєвода.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Царгород, Візантій. Місто на європейському березі сучасного Босфору. У 324 р. на місці Візантія
(див. Візантій Константинопольський)
його почав будувати Константин Великий,
на честь якого і назване. “Оздоблене” воно,
як писав Константинопольський патріарх
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Фотій (див. Фотій) “здобиччю з багатьох
народів”, в т. ч. з українських земель. Не
один руський князь ходив на нього по здобич
саме через те, що, як вважали, мали право
відібрати хоч частину награбованого. У 1543
р. місто захопили турки і перейменували в
Істанбул (нині Стамбул).
КОНСТИТУЦІЯ. Звід законів країни.
Слово складається із двох компонентів:
“кон” – основа, центр і “статут” – документ,
а отже це “основний документ”.
КОНТИНА. Священна споруда, де проводили раду старійшин або волхвів, місце
вироблення правдивих законів життя.
Про неї згадує І. Франко в повісті “Захар
Беркут”. Плутарх в розповіді про царя
Спарти Клеомена зауважував, що на
ворожій землі він побудував кін [108, с. 262].
Будували переважно у формі кам’яного кола,
посередині якого ставили заокруглений
доверху камінь-кон, а на нього одягали
золотий обруч – символ сонця і роду. Див.

в оракулах, що їх наводить Геродот [30, VІІ
228 і VІІІ 77]. Див. Кір.
КОРИБАНТИ. Книга про земні тайни та
землетруси, нібито втрачена. Її авторство
приписують Орфею [152, с. 187]. Див. Орфей.
КОРНІЙ. Чоловіче ім’я, похідне або від
імені Кір/Кор (король, коронований), або від
“коріння” (корінний).
КОРНЕЛІЯ, Неля. Жіноче ім’я, похідне від
імені Корній.
КОРОВА, “горова” (го – небесна, рова –
рева). Священна тварина. За Велесовою
Книгою, наша прародителька. Про це саме
стверджують давні міти. У деяких селах
України навіть нині кажуть, що корова –
друга мама на господарстві. Див. Го, Замунь,
Іо, Коровичі.

Олатир-Камінь, Переп’ятиха.

КОНЬОВА. Найвища гора в Дрогобицькому районі, що на Львівщині (восени
2014 р. перейменована на гору Небесної
сотні). Назва походить від кону. Див. Кон.
КОПТИ. Єгипетське плем’я, що прийшло
на північ Африки з берегів річки Копа (давня
назва Кубані). Це трапилося, найвірогідніше,
в ІІІ ст. до н. е. В Іпатіївському літописі
згадується воєвода Копта, який разом із
половцями 1185 р. взяв у полон князя
Володимира.
КОРАН. Свята книга мусульман; бу
квально: “читання”. Походить від кур
ан – людина, що читає вголос, співає, або,
в перекладі давньоукраїнською, “півне
людина”. Авторство книги приписують
Мухаммеду. Див. Мухаммед.
КОРЖ. Хлібний виріб круглої пласкої
форми, названий на честь Бога Хорса. Див.
Хорс.

КОРИ, кери. Наступники та підвладні
перського царя Кіра, його епонім. Згадані

Трипільський глечик із зображенням
голови корови. Приятрання

КОРОВАЙ. Український обрядовий (весільний/царський) хліб. Названий, найвірогідніше, на честь корови, прародительки українців. Див. Корова, Хлів.
КОРОВАЙНИЦІ. Жінки, які випікають
весільний коровай. Вони місять і роблять
коровай підспівуючи та жартуючи:
Коровайниці-пави,
Ви тісто покрали
Та в пазухи поховали.
А як стало в хаті тісно,
Посходило в пазусі тісто.
Коровайниці-голубочки,
Повиймайте ті шматочки
Та ліпіть з них “гусочки”,
Щоб усім “гусочок” стало,
Щоб кожній дісталось. [160]
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Коровай із деревом життя

КОРОВИЧІ. За В. Далем, жартівлива та
лайлива назва українців. Може, за їхню
любов до корів і до молока, а може й від
імені предка Орія – Оровичі. Див. Корова, Ор.
КОРОЛЕВСЬКА СТОЯНКА. Палеолітична стоянка в селищі Королеве, Виноградівського р-ну на Закарпатті. Найдавніша людська стоянка в Центральній і
Східній Європі – приблизно 1 млн. років
до н. е. Одна з найбільших у Європі, де
було знайдено знаряддя праці первісної
людини з каменю (переважно з андезиту
– вулканічної породи) – рубила, скребла,
гостроконечники, різці, чопери, ножі. Об’єкт
має глибину 12 м. Площа стоянки – понад 1
тис. м2. Тут виявлено 16 культурних шарів
зі слідами матеріальної культури кількох
палеологічних епох. Число знахідок сягає
100 тис. одиниць. Серед них є знаряддя
праці кроманьйонців, неандертальців та
пітекантропів. Археологічна пам’ятка
розташована на території місцевого щебе-

невого заводу, нині повністю знищена
власником заводу.
КОРОНА КОЛОКСАЯ. Золота пластина
царської корони, знайдена на Черкащині (с.
Сахнівка) приблизно VІ ст. до н. е. Зважаючи
на видряпаний на зворотному боці напис
“Колоксай”, вважається, що вона належала
царю Скитії Колоксаю, а зображенням на
ній нібито зафіксовано сцени із життя царя.
Насправді на пластині відображені священні
дійства. Це релігійний обряд сонцевірників,
на якій бачимо Отця (чи волхва), який став
на коліна перед Жінкою – Мати-Богинею,
яку ототожнювали з головним небесним
світилом. У правиці Мати-Богиня тримає
Коло (Свічадо) – символ Сонця і віри, а не
люстерко, як стверджують деякі історики.
Отець став навколішки не перед дерев’яним
ідолом чи людським розп’яттям, а перед
Сонцем та Жінкою. Праворуч від нього
дві жриці готують священний напій і
наливають його в ріг. Отець, здійснивши

Корона Колоксая із зображенням обряду
божественного посвячення

Золота пластина з корони Колоксая в розгорнутому вигляді
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обряд замовляння за допомогою якогось
музичного інструмента, який ми бачимо в
його руках, із наповненим рогом звертається
до Матері-Богині за благословенням.
Чоловік із козацькими вусами (помічник
Отця) здійснює обряд кропіння. Потім Отець
п’є напій із одного рогу з іншою людиною.
Це – обряд любобратання, рівності та
любові до ближнього – своєрідне причастя.
І нарешті, ліворуч на пластині зображено
обряд посвячення: Отець тримає правицю
(як Боже покровительство) над головою
людини, в руках якої голова Овена – символ
добра, світанку та достатку. У лівій руці Отця
акинак (ніж) – на якому клялися бути вірним
батьківським заповітам. Див. Коло, Колоксай,
Любобратання, Меч, Ніж, Овен, Свічадо.

КОРОЧУН. Найкоротший день року,
таким вважали 21 грудня. У переносному
значенні: той, хто намагався заховати Сонце
від людей [82, с. 278].
КОРСУНЬ. 1. Місто в пониззі Дніпра, звідки
Андрій Первозванний починав проповіді
Скитією-Україною. За Велесовою Книгою
– Хорсунь, нині Херсон. 2. Кримське місто
Херсонес. Відоме тим, що в ньому хрестився
руський князь Володимир. Див. Володимир
Великий.

КОРУНЯ, Оруня. Згідно зі “Словом,
як погани кланялися ідолам” (ХІ ст.),
“антихрисця мати” [82, с. 374]. Під цим
іменем, найімовірніше, приховується мати
Отця Орія – Оруня (Оранта), зображення
якої розміщено на найшановнішому місці в
Софійському соборі м. Київ, що, ймовірно,
був названий її іменем.
КОРЦІ, карійці. Етнічна група, що мешкала
над Азовським морем. Пізніше розселилися
по великих просторах стародавньої України
– від Проскуріва (нині Хмельницький) до
Курська, а якась частина (очевидно, та,
що була на боці персів) перемістилася до
Передньої Азії та стала курдами. Головним

осідком корців в Україні було Полісся, де
донині бачимо міста з рідним їм архетипом
– Коростень, Коростишів, Корець, річки
– Корчик, Короща... Від Геродота відомо,
що в давні часи карійці (корці) називалися
лелегами і що цей “народ порівняно з
усіма іншими народами був на той час
найславніший далеко більше, ніж будь-який
інший”. Особливо це стосувалося військової
справи. “Карійці, – зазначав Геродот, –
винайшли, в який спосіб прикріплювати
до шоломів прикрашальний гребінь і
оздоблювати щити розпізнавальними
знаками, також вони перші зробили
з внутрішнього боку щитів поперечні
металеві держаки, тоді як перед тим усі,
хто мав щити без держаків, користувалися
шкіряними ремінцями, що їх обкручували
навколо шиї та лівого плеча” [30, І 171].
Саме гребінь і вказує на те, що корці-карійцікуру мали за свій символ півня, від нього,
можливо, й пішла їхня назва. Мова карійців
ототожнювалася з варварською [30, VІІІ
135]. Корське походження мають царі Дарій,
Ксеркс та їхній предок Кір. Див. Карія, Кір,
Ксеркс, Лелеги.

КОС, Коса. Острів, що згадується в “Історіях” Геродота, і який греки приписують
до Егейського моря. Насправді, так –
островом Косацьким – називався острів
Хортиця. Геродот згадує, що свого часу
його володарем був син Скита (Скіфа) Кадм
[30, VІ 23], а намісником був син Аріанта
Гегеторід [30, ІХ 76]. Див. Аріант.
КОСА. 1. Символ зв’язку з вищими божественними силами, носили волхви та Отці.
Якщо її не можна було відростити, то робили
перуки. 2. Символ дівочої честі, скромності
і краси. Коли дівчина виходила заміж, їй
розплітали косу та плели дві, віднині вона
мала носити дві коси, тобто вона ставала
берегинею життєвих сил також своєї другої
половини. 3. Знаряддя для косіння трави, яке
використовували також як зброю.
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КОСАН ДРУГИЙ. Цар Анії приблизно ІІ
ст. до н. е. Див. Анія.

Монета Косана другого

КОСАР. 1. Той, хто косить траву та злаки
косою. 2. Українська народна назва сузір’я
Оріон. Див. Оріон.
КОСМАТА ГАЛІЯ. Див. Галія Космата.
КОСМАТІЙ. 1. Людина з довгим во-лоссям,
або з косою. 2. За Б. Грінченком, так в
одному з пасхальних віршів називався Іван
Предтеча-Хреститель (“Іван Косматій його
хрестив”) [36, т. 2].
КОСМАХА. У козацьких краях біля
правої притоки Дніпра – річки Кам’янки –
Д. Яворницький називає урочище Вищої
Голови Космахи. Не виключено, що йдеться
про священний гай Івана Хрестителя, якого
звали Косматієм і голова якого була похована
недалеко від цих місць. Див. Хреститель Іван.

КОСМОГОНІЯ. СВЯЩЕННІ ПІСНІ
ВАКХА. Нібито втрачена книга, доповненням до якої служили “Теогонії”, її
приписують Орфею [152, с. 187]. Див. Орфей.
КОССЕЇ. Плем’я, згадуване в “Аргонавтиці”
В. Флакка і в розповіді Плутарха про
Олександра Македонського [102, т. 2, с. 431],
носило при собі зброю. Можливо, давніша
назва козаків. Див. Козаки, Олександр ІІІ.
КОСТИРЯ. Божество вогню в русів, за
Велесовою Книгою, “хранитель дому
Огнебога” [54, д. 6Е]. Йому поклонялися
також спартанці. У московській мові збе
реглося слово костьор (вогнище), похідне
від імені цього божества. Див. Спартанці.
КОСТІ. Гра, вигадана лідійцями [30, І 94].
Див. Голод у Лідії.

КОСТОБЦІ. Фракійське плем’я, що
теж “Руськолань творило” [54, д. 38Б].
Очевидно, це ті, хто поклонявся божеству
вогню Костирі. Відносять їх до фракійських
племен цілком справедливо, бо, описуючи
життя Лікурга, Плутарх згадує, що військо
спартанців шанувало Костирю. Від Геродота
також відомо, що в його час на Пелопоннесі
мешкали косці, хоча тлумачі великого
історика намагаються приписати їх до
острова Кос. Павсаній згадує про те, що
костобці здійснили напад на Грецію (певно,
174 р. н. е.). Натомість на період життя
автора Влескниги про них вже нічого не
було відомо: “Нічого не знаємо і про тих,
що костобці звуться. Вони чекали допомоги
від неба, самі не стали трудитися, а лише
чекали. Та інакше сталося: ілірійцями були
поглинені” [54, д. 7Є]. Мабуть, від назви
цього племені українці мають такі прізвища
як Костиря, Кострига, ім’я Кость. Див. Спарта,
Фракія.

Ікона з Києво-Успенської лаври
12 апостолів і, ймовірно, Іван Предтеча
(Космаха). Фото 1943 р.

КОСТЯ. Ім’я, що означає “косатий то”, або
той, хто служить Костирі. Див. Костиря.
КОТИГОРОШКО. Казковий персонаж
українського фольклору, прототипом якому
міг бути Геракл, оскільки його зброєю, як і
Геракла, була булава, та і основа імені та сама
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– Гор. Ймовірно також, що перша складова коментують, що вона знаходилася на Сіцілії.
“коти” насправді мала б бути “китти/скити”. Що це не так, доводить зауваження із тої
Див. Геракл, Китти.
самої глави: вся ця “країна Еріка належить
КОТТІЄВЕ ЦАРСТВО. Згадується в гераклідам” [30, V 43]. Тобто “країна Еріка”
книзі Світонія “Життя дванадцяти це- це те саме, що й “країна Геракла”, яка
зарів” у розповіді про Тиберія. Коли в належить його нащадкам – гераклідам. Як
Поленції (мабуть, те саме Поле – див. бачимо, ім’я володаря країни відповідає імені
Поле) “біднота підняла бунт, він послав його засновника. В тлумаченнях походження
проти неї дві когорти – одну з Риму, а
цього “Еріка”, нібито сіцілійця, відсутнє, зате
іншу з Коттієвого царства” [120, ІІІ 37].
знаходимо Оріка. А Орік – це син скитського
Однак відшукати нині тлумачення, що це за
“Коттієве царство” і де воно знаходилося, царя Аріапейта, тобто пестливе ім’я Орія.
неможливо, бо ніхто не хоче, щоб світу Отже, країна Геракла – це Скитія, де він
стало відомо, що це Скитське (Китське) народив зі скитською богинею трьох синів.
царство. Див. Китти, Римська імперія, Тиберій. Див. Аріапейт, Геракл, Скитія.
КОХАН. Одна з давніх назв місяця березня. КРАЇНА ОРІКА. Див. Країна Геракла.
КРАНАЙ. 1. У грецькій мітології – один із
Див. Колодія.
КОЦЮБІЇВ. Поселення, нині – Одеса. перших царів Аттики, який царював після
Назва походить від двох лиманів Кекропа, ймовірно, його син, автохтон
(Хаджибейський і Куяльницький), що (народжений землею). Можливо, також
розлилися над ним у вигляді “коцюби” – він Крона. Вважається, що в добу Краная
так, за Б. Грінченком, колись називали відбувся “Девкаліонів потоп”. Див. Аттика,
вола з виступаючими вперед рогами, що Девкаліон, Кекроп, Крона.
розходяться в різні сторони, кінці яких КРАС. Полководець. За розповідями Пріска
Панійського, які переказав О. Вельтман,
загнуті назовні. Див. Одеса.
КОЩІЙ БЕЗСМЕРТНИЙ. Головний походив із роду скитських царів, разом
негативний герой російських казок – по- із Васиєм очолював численне військо,
велитель злих сил, життєлюб і довгожитель. що увійшло в Мідію. Згодом обоє вони
Ймовірно, за його образом приховано приїжджали до Риму послами для укладення
козацькі коші, які не давали спокою союзу. Найвірогідніше, фальсифікатори
історії саме його видають за римського
москвинам. Див. Кіш.
КОЩУН. Той, хто чинить кощунство воєначальника Красса, що переміг повстанців
(блюзнірство), у “Слові святого Григорія, на чолі зі Спартаком. Див. Васий, Вельтман,
Помпей, Пріск Панійський, Спартак.
як погани кланялися ідолам” – “кощюн”.
КРАЙ, або Край ханаанський. Назва краї КРАСНА ГОРА. Одне з весняних свят
ни (області), що часто згадується в Біблії. Русі, за Велесовою Книгою [54, д. 37А].
Досі нерозтлумачена. Оскільки в давнину Відзначали 4-5 квітня за нинішнім стилем.
голосні часто не писали, не виключено, що Те саме Роджество. Див. Роджество.
на початку слова упущена літера “У”, або КРАСУСЬКИЙ Михайло. Польський і
російський дослідник мов (не визнаний
“О”. Див. Акрай, Локри, Укри, Ханаан.
КРАЙ БЛАЖЕННИХ. Див. Блаженні ні в Польщі, ні в Росії). У 1880 р., в книзі
“Древность малороссийского языка” писав:
острови.
КРАЇНА ГЕРАКЛА. Згадувана Геродотом “Займаючись тривалий час порівнянням
у п’ятій книзі “Історій” (гл. 43). Греки орійських мов, я дійшов переконання, що
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малоросійська мова не тільки старіша КРЕВА. Дочка батька Богумира та матері
від усіх слов’янських, а й санскритської, Слави [54, д. 9А], мабуть, засновниця роду
грецької, латинської та інших орійських”. кривичів. Див. Богумир.
Див. Українська мова.
КРЕЗ. Син Аліатта (Ола тата). Цар чисКРАТЕР, казан. Глиняний, мідний або ленних народів Лідії [30, І 85–86] – від
бронзовий посуд для приготування свя- Азовського моря до річки Галіс, певний
щенних напоїв чи змішування вина. час сатрап Кіра ІІ. Геродот зазначає, що
Найвідомішим є скитський кратер. Йому царював він сорок років (ІІ пол. VІ ст. до
щонайменше 2500 років. Найімовірніше, н. е.). Див. Галіс, Лідія.
він послужив основою для опису вигаданого КРЕМІНЬ. Надзвичайно твердий мінерал,
Соломонового мідяного жертовника. На що складається із кристалічного та аморфскитському кратері відображено світ Нави, ного кремнезему (опалу, халцедону або
Яви та Прави: нижня частина – підземне кварцу). Завдяки здатності при сколі
царство у вигляді зустрічних гострих утворювати гострі краї, з давніх-давен
кутників (потойбічний світ – Нави); середня використовували для виготовлення інстручастина – життєвий прос-тір, Явний світ – у ментів – ножів, скребків тощо. Вважалося,
вигляді лілей, що ніби рухаються вгору-вниз
що в кремені втілено людський образ.
(розквіт-згасання), і верхня частина – світ
Використовують нині з лікувальною метою.
Прави, світ Богів, що його символізують
КРЕМЕНЕЦЬ. Гора в м. Ізюм Харківської
зображення ріг священної тварини Тура
обл., колись священна. На ній стоїть кілька
(вола) та Кола-Сонця в загальній кількості –
скульптур Овена. Див. Овен.
дванадцять. Див. Соломонів жертовник.
КРЕМНИ. Місто, що розташовувалося, за
Геродотом, на північному березі Маєтидського (Азовського) моря, на землі вільних
скитів, найвірогідніше, в районі сучасного
міста Бердянськ [30, ІV 20, 110].
КРЕСТОНЦІ. Згадуване Геродотом фракійське (кримське) плем’я, яке грецькі
тлумачі називають грецьким.
КРЕЧЕТ. 1. Хижий птах родини соколиних. 2. Так у деяких місцях називали
дикого качура, вутя. Священний птах у
давніх слов’ян, володар водного, земного
і небесного простору. Він відлитий на
найвищому місці золотої пекторалі зліва.
Скитський кратер. VІ ст. до н. е.
Його іменем називався край у пониззі
КРАТНИЙ. Українська лексикографія Ельби Утландія (або Ютландія) – “утів
тлумачить це слово лишень як властивість земля”. Згадується й у Велесовій Книзі:
числа ділитися на яке-небудь число без “крикнемо, яко кречет, бо той крик до
остачі й чомусь не зауважує, що воно серця нам” [54, д. 23] і в “Слові про похід
також має пряму дію – збільшення або Ігорів”: “ні соколу, ні кречету, ні тобі чорний
посилення за допомогою множення, до- вороне”. .Див. Відевут і Брутен, Пектораль,
давання чи повторення певної дії.
Ютландія.
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Кречет (див. середину кола), символ роду в
західних слов’ян. Свинець, Х ст.

КРЕЧУН, крачун. За М. Грушевським,
так у Карпатській Русі називали різдвяний
хліб і різдвяний сніп (Дідух), і що “найбільш
розвинувсь сей образ “старого Кречуна”,
Різдва, що гостить у себе Бога, в румунів”.
Для прикладу М. Грушевський наводить
колядку: “Коли гонили жиди-каїни за мною
(Христом), з дому до дому, від столу до
столу, догонили мене на горі в Єрусалимі на
канун (Різдво), в домі Кречуна”.
КРИВЕ-КРИВЕЙТЕ. Найстарший жрець у
дохристиянській Литві [4, с. 95]. Той, криє,
покриває, оберігає.
КРИВИЧІ. Плем’я, яке мешкало у вер
хів’ї Дніпра. Найвірогідніше, предки
сучасних білорусів. Названі так, можливо,
через те, що користуються перекривленою
руською (українською) мовою. Ілар Хоругин
прираховує їх до “крони руської” зі столицею
в м. Києві. Див. Ілар Хоругин.
КРИВОРІГ. За Велесовою Книгою, во
йовничий і необачний князь русів, який
“пускав білого голуба – куди полетить той,
туди і йшов”, не надто дбаючи про власні
святині [54, д. 4В].

КРИМ. Півострів на півдні України, прадавня
українська територія, що й підтверджується
однаковою основою назви “КР”.У мітах та
давніх історичних джерелах трапляється під
назвами Артемісія, Тронакрія, острів Бога
Геліоса, Гістіай, Гістіайотіда, Кранай, Кріт,
Еллоопія, Фракія, Пелопоннес, Поле, Понт,
Таврида. За Геродота на ньому проживало
тридцять племен.
КРИТ. За часів Геродота, поетична назва
Криму, яка згодом стала назвою острова в
Середземному морі. Див. Крим.
КРИТЯНИ, крітяни. В “Історіях” Геродота
загальна назва кримчан, яких греки видають
за мешканців о. Крит [105, с. 188].
КРИШЕНЬ. За Велесовою Книгою,
покровитель двох останніх місяців року,
його криша (верхівка). Див. Коло Дажбоже.
КРІШНА, Гопала. Індуський Бог, ім’я
походить від назви давньоукраїнського Бога
останнього місяця зими Кришеня. Інше ім’я
– Гопала – відповідає Купалу. Див. Купало.
КРОВ. Символ життя, субстанція життєвої
сили та родинного зв’язку. За І. Огієнком,
серед українського народу було поширено
багато оповідань про те, що не можна
проливати кров, бо вид крові ображає Сонце.
Це вказує на те, що український народ не
визнавав криваві пожертви і свідчить про
його миролюбність. Див. Сонце.
КРО-МАНЬЙОН. Печера в департаменті
Дордань (Франція), де в 1868 р. було
знайдено залишки людей кам’яного віку, від
чого їх нібито і названо кроманьонці. Однак
такі самі залишки – скелет чоловіка та жінки
кам’яного віку – в 1936 р. було знайдено на
території, яка носить схожу назву – Крим.
Див. Мурзак-Коба.

КРОМАНЬЙОНЦІ. Інша назва неоантропи. Узагальнена назва людей, які жили в
пізньому палеоліті, мали сучасний вигляд
і вважаються предками європейців. Див.
Антропологічні типи древніх мешканців України,
Кро-Маньйон, Палеоліт.

КРОНА. 1. Дерево життя, дерево роду.

2. У грецькій мітології – Кронос, Бог, син
Урана, батько Зевса. Відповідник Святовіту:
“Ще бо зберігаємо (пам’ятаємо. – С. П.)
патаре (батька. – С. П.) Дія, оскільки той
особливим є і стоїть напроти Матері. Був
він із приходом до Крони” [54, д. 30]. Див. Дія,
Зевс, Кранай, Святовіт, Уран.

КРОН ПАЛИ. У мітології кхмерів – дух,
що створює землю та підтримує її. Всі
складники давньоукраїнські: “крона” –
дерево життя, дерево роду; “пали” – народ,
що першим замешкав на території нинішньої
України і дав світові сучасну цивілізацію.
КРОТОНЦІ. Згадуване Геродотом кримське плем’я. Перші лікарі в Елладі [30,
ІІІ 131]. Дарій навіть хотів посадити на кіл
своїх єгипетських лікарів після того, як еллін
Демокед перевершив їх у лікуванні його
хвороби [30, ІІІ 132]. Див. Дарій І.
КРУЖАЛО. Покладання на себе правицею
знака Сонця (Кола), здійснювалося сонцепоклонниками. Див. Ірщення.
КРУТЕНИ. Плем’я, що згадується в книж
ці О. Вельтмана “Аттила. Русь IV и V века.
Свод исторических и народных преданий”
– можливо, рутени. Донині в Україні є
села з назвами Крутеньке – в Київській,
Кіровоградській, Луганській, Чернівецькій
обл., було також в Дніпропетровській (нині
Кірове). Можливо, саме крутени були
засновниками цих поселень. Див. Вельтман,
Рутени.

КСАНТ. 1. Грецькою тлумачиться як ясноволосий, жовтий. Отже сонячний, золотий,
божественний, святий. 2. В “Іліаді”, де
описуються події, що відбувалися в українському Причорномор’ї, це ім’я одного
троянського воїна, також це клички одного
з Ахіллесових та Гекторового коней. 3. Так
називалася, крім Скамандра, ще одна річка.
Див. Скамандра.

КСЕН, Ксан (Жіноче Ксеня). Ім’я. Див.
Оксана.
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480 рр. до н. е.). Філософ, поет і співак
із міста Колос (Фрігія-Кубань), яке греки
перейменували на Колофон і назвали
грецьким містом. Рятуючись від наступу
персів, Ксенофан залишив Колос і пішов
до Гілеї (Правобережна Скитія-Україна).
Був мандрівним співцем та оповідачем (як
пізніше кобзарі). У своїх піснях-думах славив
Колос та Гілею. Припускається, що навчався
в Анаксимандра, хоча не виключено, що
Ксенофан і Анаксимандр – одна й та сама
особа. В центрі філософії Ксенофана
лежить критика тих (в т. ч. Гомера та
Гесіода), хто уявляв Богів подібними до себе
навіть у негативних проявах. На противагу
антропоморфізму традиційної мітології,
він розвинув уяву, що Бог невідокремлений
від світу, він пронизує його всевишній дух
і править всесвітом силою свого розуму.
Ксенофан писав: “Є один Бог, найвищий
серед Богів і людей, не схожий на смертних
ані зовні, ані розумом. Бог увесь бачить, увесь
мислить, увесь чує. Він розумом і думкою
легко змушує все рухатись”. Див. Фрігія.
КСЕНОФОНТ, Ксенопонт. Ім’я, присвячене Евксинському Понту (Чорному
морю), де бачимо ті самі складники “ксенксин” і “фонт-понт”.
КСЕНОФОНТ. Партенський письменник
та історик, якого приписують до Греції.
Учень Сократа. Брав участь у поході
найманців на боці Кіра Молодшого проти
Артаксеркса. В праці “Анабасіс” описав
похід 10 тисяч найманців у глибину
Перської держави і назад до Чорного моря.
В своїх коментарях греки дивуються, чому
афінянин детально описує малозначущі
факти із життя Спарти і в той самий час
замовчує факт створення Афінами, на
приклад, другого морського союзу? Вони
не відають, що згадуваний ним Парфенон
(Партень) не є Афінами, як їм хотілося б, а
кримським містом, і що згадувана Ксенофонтом Фракія насправді – це Крим. Див.

КСЕНОФАН, Ксенопан (прибл. 570– Атени, Кір ІІ, Пертон, Сократ, Фракія.
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КСЕРКС, Артаксеркс. Цар Персії, який
визнавав своє походження із території
давньої України – Аргосу. Син Дарія, онук
Гістаспа. Правив з 485 до 465 рр. до н. е.
Відомий невдалим походом на Скитію 480
р., який офіційна наука видає за похід на
Грецію. Що похід Ксеркса стосувався саме
Скитії (Таврії), є те, що місто Саламін, при
якому він зазнав нищівної поразки, стояло
на березі (чи на півострові, бо Ксеркс
намагався перевести сухопутні війська
до нього через насип [108, т. 1. с. 230])
Чорного моря, десь поблизу Перекопської
затоки. Про це стверджує записаний
Бакідом і переказаний Геродотом оракул
[30, VIIІ 77]:
Скоро на берег священний Богині із луком
блискучим
Міст корабельний зведуть аж туди, де
морська Кіносура,
Ті, що Афіни спалили, плекаючи марні надії.
Діка загубить міцного невтримної сина
Гордині,
Кора жахного, того, що хотів би ввесь світ
проковтнути,
Мідь настромиться на мідь і кров’ю Арей
безпощадний
Понт пофарбує, коли подарують Елладі
свободу
Ніка всевладна і той, що все бачить, Кронід
блискавичний.

Це пророцтво стосується саме Ксеркса,
якого названо в поемі за родовим корін
ням – “Кором жахним”. Він пофарбував
кров’ю свого флоту не Егейське море,
а Понт (Чорне море). Оракул пророка
Лісістрата [30, VIIІ 96] передрікав, що
жінки Коліади готуватимуть їжу на вес
лах, тобто розбиті човни персів буде
віднесено морем до берегів Колані (територія сучасної Миколаївської обл.),
їх залишки будуть використовувати для
домашнього вогнища. Те, що всі ці події
відбувалися на українській землі, вказує
і шлях втечі царя Ксеркса після поразки
при Саламіні. Геродот був упевнений,
що Ксеркс із рештою війська повернувся

до Азії суходолом [30, VІІІ 119], тобто
в обхід Азовського моря. Якби воєнна
кампанія відбувалася на Балканах, Ксеркс
не зміг цього зробити, не перетнувши
жодного моря чи якоїсь протоки. Див.
Аргос, Саламін.

КУБАБА, Кибела. Гетитська богиня,
очевидно, Кола-баба або Куля-баба. Див.

Кубаба.
Передня
Азія. І тис.
до н. е.
Гетити, Коло.

КУБАНЬ. Річка, що бере початок на
Кавказі та впадає в Азовське море. Давні
назви: Фасіс, Меандр, Копа і Варданус.
Деякі вчені стверджують, що назва Кубань
єгипетська, але на картах ХVІІ ст. бачимо
її як Копа (мабуть, та, що “прокопала”,
прорила собі дорогу), отже, основа одна
й та сама. На ще раніших картах, зокрема
Птоломея, вона – Варданус. Див. Фасіс.
КУБОК БЕРЕЗІВСЬКИЙ. Керамічна
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чаша ІV тис. до н. е., витвір мистецтва,
зображення на якій відтворюють розуміння давніх мешканців Прибужжя
основ світотворення. Знайдена в сер. ХХ
ст. у с. Березівка Голованівського р-ну
Кіровоградської обл. Складається з основи
та чаші. Ймовірно, основа зроблена у вигляді
п’ятьох чоловіків, що руками тримають
чашу. Вони без голів, тобто це ті, хто вже
в Наві. Сама чаша – це явний світ. На ній
намальовано чотири фігури руху у вигляді
спіралі, більші незаштриховані овали (біля
кожної “спіралі” по 3, всього – 12) і маленькі
овали-зернини (біля кожної “спіралі” по 12).
Приблизно за таким принципом зроблено
кратер Аріанта і збудовано пам’ятник
Світовида. Див. Березівка, Дванадцять, Календар
березівський, Кратер Аріанта, Нава, Овал, П’ять,
Світовид, Три.

Кубок березівський.
Внизу: малюнок його
зображень і фігур у
розгорнутому вигляді.

КУДЕСНИКИ, чудесники, волхви,
чаклуни. За Велесовою Книгою, “чудеса
великі творили” [54, д. 14], “А ще кожний
рід правився кудесником, пожертви
творячи, і з ним радився” [54, д. 33].
КУЗНЯ НАРОДІВ СВІТУ. Термін
належить К. Птоломею, який писав у
“Географії”: “За Сарматським розливом
лежить величезний острів, який нази-

вають Скандій, або Еритій. Це і є
легендарна країна наших предків гіпербореїв, горнило народів, кузня народів
світу”. Тобто, це місцевість середнього
Придніпров’я, звідки, як підтверджують
багато вчених, пішло розселення народів.
Саме тут були закладені основи індоєвропейських мов. Див. Гіпербореї, Сарматський розлив, Скандій, Еритій.

КУЗЬМА. Ім’я, мабуть, те саме що Косматій (Косма). Див. Косматій.
КУЛАК. Об’єднані в одне пальці руки,
слово походить від слова “коло-куля”.
КУЛІЧКИ. Слово застосовуються у вислові “У чорта на кулічках”, що означає: в
болоті (каля), там, де водиться болотяний
птах кулик, і де, за повір’ям, живуть чорти.
КУЛЬ-ОБА. Скитський курган ІV cт. до н.
е. поблизу Керчі, назву якого перекладають
з татарської як “горб попелу”. Цілком
ймовірно, що в давнину місцеві племена
називали його Ол-Опа, де складники
були поміняні місцями – Апол Ола. Під
курганом поховано якусь сановну особу,
яку ототожнювали з Богом Аполлоном.
Можливо, сама гора, де розміщена гробниця, називалася Олімпом, біля неї
проводили ігри, що називалися Олімпій
ськими (в “Історіях” Геродота – Трио
пійськими). Українське прізвище Кулеба,

Підвіска із кургану Куль-Оба, певно,
зображення царя, який похований тут
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тепські написи, Кий.

КУМБРИ. Див. Кімерійці.
КУМИР. Той, хто слугує прикладом,
об’єктом захоплення та поклоніння. Слово
постало із слова “кімер/кімерієць”. Див.
Ідол, Кімерійці.

КУМІВЩИНА, Кумищина. Можливо,
період панування кумбрів-кімерійців (ку
манів). Згадується в одній народній думі:
Курган Куль-Оба ізсередини.
Мал. Карло Боссолі, ХІХ ст.

найвірогідніше, є похідним від Куль-Оби.
Див. Апол Ол, Олімпія.

КУЛЬТУРА. Буквально Культ Ора, оскільки
Отець Ора був засновником орійського роду,
за заповітами якого жили наші предки і про
якого зазначено у Каратепських написах:
“Великого в житті уче Ора – се Дух, що
науча молитви великої, дає славу та міць
небесну ще і ще”. Тому загальне визначення
поняття “культура” має бути таким: це
сукупність духовних основ, звичаїв та
традицій, а також розумових і матеріальних
цінностей, створених народом упродовж
його історії. Див. Каратепські написи, Ора,
Орієві завіти.

КУЛЬТУРА КУРГАННИХ ПОЛІВ. Термін,
який згадується у деяких істо-ричних
працях, але не пояснюється. Його відносять
до кінця ІІ тис. до н. е. Цей період називають
ще “експансією «народів моря» – носіїв
культури курганних полів, дорійське вторг
нення” [117, с. 166]. “Курганні поля” були
розташовані в північному Причорномор’ї,
від Дунаю до Кавказу їх налічували понад
2500. Див. Дорійці, Курган, Народи моря.
КУЛЬТУРА ОЛЬВІЇ. Південно-скитська
культура VІІ–ІІ ст. до н. е., що відзначалася
високим рівнем містобудування, худож
нього та монументального мистецтва і своїм
письмом. Див. Ольвія.
КУМ (кумир). У Каратепських написах
кумом називається Отець Кий. Див. Кара

Як од Кумівщини та до Хмельнищини,
Як од Хмельнищини та до Брянщини.
Як од Брянщини та й до сього ж то дня —
Як у землі Кралевській та добра не було.
Як жиди-рандарі
Всі шляхи козацькі зарандували,
Що на одній милі
Та по три шинки становили.
Становили шинки по долинах,
Зводили щогли по високих могилах.
Іще ж то жиди-рандарі
У тому не переставали:
Де була річка велика, мости —
в одкуп забирали;
Од верхового по два шаги брали,
А од пішого — по шагу,
А од бідного старця, що він випросить,
То одбирали пшоно та яйця.
Іще ж то жиди-рандарі
У тому не перестали:
На славній Україні всі козацькі церкви
заорендували;
Которому б то козаку альбо мужику дав Бог
дитину появити,
То не йди до попа благословитися,
А піди до жида-рандаря та положи шостак,
Щоб дозволив церкву одчинити,
Тую дитину охрестити...
Ще ж і тим жидове не сконтентували:
На славній Україні
всі козацькі ріки заорендували...

КУПАЛО, Купайло, Копало. За Велесовою
Книгою, Купалбог, який “до митнищ”
править після Ладобога, “маючи всякі
омовіння” [54, д. 38А]. За І. Огієнком, Бог
плодючості, земних плодів, радості, згоди та
любові. Густинський літопис ХVІІ ст. додає,
що це Бог достатку та врожаю. Інокентій
Гізель у “Синопсисі” 1674 р. писав, що
йому приносять жертви на початку жнив.
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Праслов’янський
ритуальний
сонячний візок
Купало, над
яким розміщене
саме Сонце з
12-ма променями
у вигляді
трикутників.

Відзначали 21-24 червня. Християнство
поєднало його зі святом Івана Хрестителя
– 7 липня, і стало воно Іваном Купайлом.
В основі назви лежить ім’я Бога сонячного
циклу й світла Апол Ола. Див. Апол Ол,
Хреститель.

КУПАЛО. Назва третього місяця року в
давній Україні-Русі [54, д. 11А]. Суть його,
за тим самим джерелом, “плодець-ягодець”,
“листвиць-квітиць”. Див. Коло Дажбоже.
КУРГАН. Велика й висока могила, місце
захоронення видатних осіб – царів, отців,
волхвів. У Велесовій Книзі кургани
називають Хорпами, мабуть, тому, що в них
знайшли спокій Хори (Гори) – божественні
особи. Це підтверджує і зображення могили
на древній монеті, над якою розміщено
шестипромінник – символ Богів Сварга,
Дажбога та Перуня, а під могилою – царський
трон. У Біблії кургани називаються Божими
горами, в “Слові про похід Ігорів” – Шоломи.
Див. Божі гори, Гор, Гори, Хорпи, Шість, Шолом.

Монета із зображенням кургану

КУРОВЕЦЬ. Билинне місто, Валерій
Шевчук вважає його однією із легендарних
назв Києва [166]. Хоча, найвірогідніше, це

якесь із Волинських чи Поліських міст –
Корець, Коростень або Коростишів.
КУРЧ. Див. Герб Мазепи.
КУТЯ. Традиційна обрядова страва із
зерна пшениці чи ячменю з додаванням
маку, меду (цукру) та горіхів (у давнину
з вівса чи ячменю). Нині готують тричі:
на Святий вечір – Багата кутя, перед
Старим Новим роком – Щедра кутя й у
переддень Водохреща – Голодна кутя. В
давнину готували напередодні Роджества
на славу Праотцям-Богам, що допомогли
перебороти холоди і дали дожити до нового
Великого засіву. Нею також задобрювали
небесні стихії, щоб ті сприяли врожаю
хліба, фруктів, овочів, трав та щоб бджоли
вдало здійснили перший обліт після зими.
Страву підносив хлопчик – майбутній
хазяїн: “Несу кутю на покутю, на зелене
сіно, щоб бджоли сіли!”. Назва має ту
саму основу, що й ім’я одного з перших
праотців Китта і, ймовірно, присвячена
йому. Див. Роджество.
КУЩ, Куш. 1. У Каратепських написах
так називається Кий як такий, що
об’єднує, організовує і збирає данину.
2. За Біблією, син Хама, батько Німрода.
3. Об’єднанн я невеликих організацій,
артілей, сіл. 4. Давнє причорноморське
місто, що розташовувалося навпроти
о. Березань, до якого пізніше додалася
тюркська приставка “бей” – Бейкуш.
5. За повідомленням мольфара Василя
Юращука, якщо зараз в його селі Чорний
Потік (Івано-Франківщина) на привітання
“Добрий день” відповідають “Слава Ісусу”,
то років 150 тому відповідали “Куш”,
що могло значити як славлення когось
із великих предків. 6. У с. Сварицевичі
Дубровицького р-ну Рівненської обл. досі
зберігся обряд водіння Куща (куста) на
зелені свята. Див. Бейкуш, Біблія, Каратепські
написи, Кий, Німрод.

КУЩА. Давня назва намету, шатра.
Anisimposae sunt excepre vercid quibusdae
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Л
Л, л. Шістнадцята літера абетки; ласка
божа, любов, а також лукавство. Академік
Іван Підоплічко писав, що в давнину
літера “Л” часто підміняла літеру “Р”.
ЛАВРІН. Ім’я, похідне від Лавро.
ЛАВРО. Ім’я, вважається, що походить
від лаврового листя, вінка, тобто покритий
славою. Але не виключено, що основою
імені є “лавра” (культова споруда), тобто,
це “служитель лаври”.
ЛАД. Те саме, що й порядок. Найвірогідніше, походить від імені тієї, хто його
запроваджував, – Богині Лади. Див. Лада.
ЛАД СВАРОЖЖЯ. Книга, яка нібито
була написана 3 тис. років тому, але не
дійшла до наших часів. Про неї згадує
Олександр Іванченко у книзі “Путями
великого россиянина”. Див. Іванченко,
Сварг.

ЛАДА. Богиня життєтворчого начала
сонячної системи, та, хто народжує

нове

життя

і

створює відповідний
лад у Всесвіті.
Прародителька, перша
мати українського роду,
який автор Велесової
Книги Ілар Хоругин
називає “народе мій
од Л а д и ” . П е р ш а
згадка зафіксована в
Каратепських написах.
У чеській пам’ятці
1202 р. ототожнюється
з Венерою. А поль
ський хроніст ХVІ ст.

М. Стрийковський вважав Лада Богом,
якому приносили в жертву білого півня та
святкували цілий місяць – з 25 травня по
25 червня. Натомість М. Стрийковський
не знав, що Ладом у давніх українціврусів називався місяць (див. Ладо).
Густинський літопис ХVІІ ст. писав,
що Ладо – Бог шлюбу, веселощів, утіх і
всякого благополуччя: “Йому жертви
приносять бажаючі одружитися, щоб з
його допомогою шлюб добрим і любовним
був” [82, с. 110]. Див. Каратепські написи.
ЛАДАН. Ароматична смола деяких
тропічних і субтропічних дерев. Використовують у релігійних обрядах для створення відповідного настрою. Назва,
найвірогідніше, походить від імені Богині
Лади. Див. Лад, Лада.
ЛАДО. За Велесовою Книгою, другий
місяць року, названий на честь Богині
Лади (інший варіант – Бога), за нинішнім
стилем від 21 квітня до 21 травня. Суть
його, за тим самим джерелом, “плодецьягодець”, “листвиць-квітиць”. Був під
покровительством Леля, про що також
знав Т. Шевченко, об’єднавши їх у
божественну пару: “Перед Богами Лель і
Ладо огонь Рогніда розвела, драгим елеєм
полила і сипала в огнище ладна” (“Царі”).
Див. Коло Дажбоже, Леле.

Лада. с-ще
Голованівськ, ІV
тис. до н. е.

ЛАДОБОГ. За Велесовою Книгою, “править лади родинні і благості всякі” [54,
д. 38А].
ЛАКЕДЕМОНЦІ. Одне з імен спартанців.
Походить нібито від назви їхнього міста
Лакедемон. Хоча насправді такого міста
не було. Цар Кір, який прагнув завоювати
Іонію, а отже і Спарту, такого міста не
знав взагалі. Коли спартанський вісник
передав йому слова лакедемонців, щоб він
“не завдавав шкоди жодному еллінському
містові, бо вони не поставляться до цього
байдуже” [30, І 152], Кір запитав: “Хто
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такі ці лакедемонці?” Далі, очевидно,
йшло роз’яснення, хто це такі, але історикиаферисти викинули слова вісника. Проте
все стає зрозумілим із відповіді Кіра: “Я
досі не боявся людей, які мають у своєму
місті певне місце, де вони збираються
і своїми клятвами обдурюють один одного”. Тому очевидно, що лакедемонці –
це особи, наділені повноваженнями, що
збираються у певному місці (будинкудомі) і мають право вирішального голосу.
Про таких сьогодні кажуть, що це слуги
народу, в Спарті їх називали лакеями,
а “Лакедемоном” було місце, де вони
засідали, – Лакеєдом. Див. Спарта.
ЛАМА. Монах-буддист у Тибеті. Титул,
ймовірно, похідний від імені Першосвятителя Рами. Див. Л, Рама.
ЛАМЕХ (Лем). Найвірогідніше, зас-новник
роду лемків. За однією версією Біблії [Бут.
4:17–22], нащадок Каїна в п’ятому коліні,
син Метушаїла, внук Мехуяїла, правнук
Ірада, праправнук Еноха, чоловік Ади та
Цілли, батько Явала та Ювала. Від Цілли
він мав сина Тувалкаїна. За другою версією
[Бут. 5:25, 29], він – син Метушалаха, внук
Еноха і правнук Яреда. За першою версією,
Ламех мав доньку Ноему (від Цілли), а за
другою – сина Ноя. Якщо зважити на те, що
син Ламеха Тувалкаїн кував мідь та залізо,
то Ламех жив не раніше кінця ІІ тис. до н. е.
Євангеліст Лука приписує його до юдиного
коліна (Лк. 3:36), але “Книга приповістей
Соломонових” згадує, мабуть, саме його
під іменем Лемуїл, як царя Масси, а ця
країна, найвірогідніше, знаходилася в
Скитії. Див. Масса, Ной, Тувалкаїн, Яфет.
ЛАНА, Лановія, Лановій, Ланочка, Лануся. Ім’я, похідне від лану (поля), має те
саме значення що й Анна. Див. Анна.
ЛАОДІКА. Гіпер/Ніперборейська дівчина, яка разом із Гіперохою принесла на
острів Делос звичай жертвувати Богам

солому [30, ІV 33]. Правильне її ім’я, вочевидь, було Лада. Див. Делос, Солома.
ЛАОКООН (найвірогідніше, Олакон).
Мітичний троянський жрець Аполлона;
застерігав земляків, щоб не вводили до
Трої дерев’яного коня, що спорудили
ахейці, але його не послухали. Загибель
Лаокоона та його синів відтворює славнозвісна скульптура Агесандра, Полідора й Атенодора, копія якої міститься у
Ватиканському музеї. Цілком вірогідно,
що він із синами (три особи) символізував
Троянську державу, а змії тих, хто задушив
її. Див. Троя.

Троянець Лаокоон і його сини борються зі
зміями, що випливли з моря. Скульптура
знайдена під землею у Римі 1506 р.

ЛАРІЙ, Ларіон. Ім’я, похідне від Ілар.
Див. Ілар.

ЛАТИНИ. Мешканці Лаціо (лат. Lătĭŭm) –
історичного регіону, що лежав між
двома багатими областями – Етрурією
(Тірсенією) та Кампанією. Річка Тибр
зв’язувала Лацій із внутрішніми територіями, а для зовнішньої торгівлі використовували Тірренське (Тірсенське)
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море. Вважається, що латини послужили
основою формування римського та ро
манських народів під час романізації.
Назву, найвірогідніше, принесли переселенці з праукраїнських земель, можливо,
параЛАТИ – представники племені отця
Колоксая. Див. Паралати.
ЛАТИНСЬКА МОВА, латина. Мова,
що належить до латинсько-фаліскської
підгрупи італійських мов. Як і церковнослов’янська, це одна з мертвих мов, що
її постійно використовують. Штучно
творена на початку І тис. н. е. на основі
багатьох мов, в т. ч. давньоукраїнської.
Цьому можна знайти чимало доказів.
Наприклад, нібито латинське “адвокат”
(закликаний), українською – це той, хто
“одводить від ката”; “нотаріус” (писар,
секретар) – той, що “нотує”; “циркуль” –
“це рисує кулю”; “цезар” – “це цар”;
“цензор” – “це назирач”; “центр” – “це
нутро”; “цивільний” (громадський) – “це
вільні”; “цитата” (лат.: “проголошую”) –
“читати”... Також багато імен, нібито
латинських (римських), наприклад, Гай,
Юлій, Крас, насправді українські – Гай,
Орій, Краса. Деякі римські достойники
називалися українським словом зверхники/
вершники (як от Сенека, Цицерон [116]).
Тобто ті, хто займав вищий за інших
статус, але їх передають у літературі як
“всадники”. Римські верховні Боги Квірин,
Юпітер та Марс – це давньоукраїнські
Сварин, Питаре та Орій. Стверджується,
що абетка латинської мови була створена
в середині І тис. до н. е., хоча написи нею
трапляються значно пізнішого часу. Див.
Август, Орій, Питаре, Сварг.

ЛАТИР-КАМІНЬ. Див. Олатир-камінь.
ЛАТОНА. Див. Лето.
ЛЕБАДІЯ, Лебедія. За Плутархом,
місто в Приазов’ї [108, т. 2, с. 55]. За
К. Багрянородним, – Лебедія. За Геродотом, –

Лебед (ос). Можливо, назване на честь
Лебеденя. Див. Лебедень, Лідія.

Монета Лебедії, яка, певно, входила до
складу Антії (див. Анія). ІІ ст. до н.е.

ЛЕБЕДЕНЬ (Лебедян). За Велесовою
Книгою, князь русів, син Кия, якого ще
звали Славер, “сидів у граді Києві на
горі, вражав умом і управляв охороною.
Тобто, за торжищами еланськими і
арабськими наглядав, бо чин мав такий”
[54, д. 34]. Після смерті батька був воло
дарем двадцять літ [54, д. 36Б]. Мабуть,
саме його Літопис руський видає за Либідь
– сестру Кия. Див. Кий.
ЛЕВ. 1. Найбільший і наймогутніший
із звірів, назва утворена від зворотного
читання кореня українських слів ВЕЛикий
(ВЕЛьможа). 2. Епітет царського титулу.
3. Чоловіче ім’я. 4. Знак Зодіяку.
ЛЕВЕНЦІ. Одна з назв охоронців царялева в давній Україні, що їх підбирали
з найкращих і найсильніших парубків.
Назва пішла, можливо, від того, що
цар (наприклад, Геракл) носив на собі
шкуру вбитого лева, отже він був левом,
а його рать – левенята-левенці. Левенці
стриглися наголо, залишаючи спереду
левержет – невеликий чуб.
ЛЕВ КИЙ. Ім’я, що згадується у написі
на одній з ольвійських стел. Можливо, син
Кия [173, с. 47]. Див. Кий, Стела уславлення
Кия.

ЛЕВКІНИ (грец. Левкаспіди). 1. Воїни
Олександра Великого із фаланг, якими
командував Левко. 2. Царська династія
Левків (див. Левко І і Селевкіди).

ЛЕВКО. Давнє українське ім’я, похідне
від Лева.
ЛЕВКО І (грец. Селевк І Никатор). Ви
датний воєначальник Олександра Маке
донського, що жив прибл. 356–281 рр. до
н. е., намісник Босфору, згодом засновник
царства Левків (Селевкідів), родом із пле
мені окрів/укрів.
ЛЕВКОН I. Цар Босфорської держави
прибл. з 389 по 348 рр. до н. е. З династії
Спартокідів, син Сатира І. Під час його
правління до Босфорської держави було
додано Феодосію та увесь східний Крим.
Також Левкон I завоював Таманський
півострів, Кубанське пониззя та Східне
Приазов’я. Найвірогідніше, Левко І і
Левкон І – одна й та сама особа.

Монета Левкона

ЛЕВКО ОКР (грец. Левко Акр). Пра
внук Левка І, мав царське ім’я АНТХ ІІІ
(Антиох), жив у 242–187 рр. до н. е.
Називали Великим, бо йому, як і Олек
сандрові Великому, вдалося заволодіти,
окрім Сирії, Персією та Індією, його ім
перія простягалася від Індії до Кавказу й
Середземного моря. Див. Антиох.
ЛЕВКОНА КОСА. Коса в Чорному морі
в межах Херсонської області. Названа,
найвірогідніше, на честь Боспорського
царя Левкона І. Зараз називається коса
Левкіна. Див. Левкон І.
ЛЕГЕДЗЕНЕ. Село Тальнівського р-ну
Черкаської обл., яке входить до складу
заповідника Трипільської культури. Не
подалік села ось уже тридцять років про
водять розкопки залишків Трипільської
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культури, є музей заповідника. В основу
назви села, можливо, покладена назва
давньоукраїнського племені олів (гілей
ців) – ОЛЕгедзи.
ЛЕЖЕНЬ (легень). Святковий хліб на
Коляду та весілля.
ЛЕЛЕ. 1. Богиня. 2. Два наступних за
Вишенем лагідних і теплих місяці, в які
дозрівали трави. Саме з входженням у
свої права Богині Леле в лелек починають
з’являтися на світ лелеченята. 3. Так в
Україні пестливо називали батька або
матір. Див. Коло Дажбоже.
ЛЕЛЕГИ. Одна з давніх назв українців,
певно, ті, хто поклонявся Лелі. За
Геродотом, “найславніші далеко більше,
ніж будь-який інший народ” [30, І 171].
Див. Корці, Леле, Локри.

ЛЕЛЕКА, чорногуз, бузько. Перелітний
птах, що любить поселятися біля людей.
Один із найулюбленіших птахів українців.
Вважався живим символом Бога Полеля
(Аполлона) і Богині Лелі. Тому має ще
назви, утворені від слова “Бог” – пестливе
бузько та бусел. Інша назва – чорногуз
(чорний зад).
ЛЕМИ (Lemu). За Восьмою картою К.
Птоломея, місто десь на заході нинішньої
України. Певно, нині це Львів. Див. Львів.
ЛЕМКИ. Одна з найдавніших етнографічних груп українців, які оселилися
і проживають нині в Карпатах (по обох
схилах Східних Бескидів) між ріками
Сян і Попрад у межах сучасної Польщі
та на північний захід від річки Уж, що у
Закарпатті, до ріки Попрад у Словаччині.
Вважається, що свою назву лемки отримали
від сусідніх народів за часте вживання
слова “лем” (лише, тільки). Однак здавна
відомо, що свої назви племена отримували
за іменем отця роду. Історії (зокрема з
Біблії) відомі імена Лемуїла/Ламеха. На
карті Європи К. Птоломей саме на території
сучасної Західної України показував місто
Lemu (Леми). Лемки великі майстри
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різьблення, вишивання, килимарства,
виготовлення посуду тощо. Див. Ламех,
Леми, Птоломей.

ЛЕОНІД І. Цар Спарти із роду гераклідів
488–480 рр. до н. е., командував союзним
військом у битві з персами нібито при
грецьких Фермопілах, після того, як через
зраду перси обійшли позиції спартанців,
наказав союзникам відступити. На чолі
300 спартанців та 700 феспійців захищав
прохід до Фермопіл, де і загинув. Насправ
ді, перси ніколи не ходили в походи до
Греції, а Спарта розташовувалася в Криму.
Отже, греки битву при Фермопілах, як
і битву при Марафоні безпідставно
приписують до своєї території [30, VІІ
218–225]. Див. Марафон. Спарта, Фермопіли.
ЛЕПЕСІВСЬКА ЧАША-КАЛЕНДАР.
Біконічна чаша на високому кільцевому
піддоні з трьома спареними вушками
і графічним зображенням по вінчику
хліборобського календаря (прибл. ІІ–ІІІ
ст. н. е.) із с. Лепесівка Хмельницької обл.
Виявлена вмурованою у вогнище святилища,
що свідчить про те, що, найвірогідніше, вона
була Чашею Долі якогось роду-племені. За
своєю конструкцією відповідає календарю з
Велесової Книги, де є 12 місяців, 3 високих
покровителя (вушка-ручки) і 6 менших
покровителів (спарені вушка). Див. Коло

Лепесівська
чаша

Купало Суниць

Ладо

Житниць

Білояр

Вінищ

Лютиць

Зраниць

Лідиць

Овсєниць
Студець Просиць

Дажбоже, Чаша Долі.

ЛЕТО, Латона, Лада. Донька титанів Коя і
Феби, сестра Астерії (зорі), мати Аполлона
та Артеміди. Міти про неї називають
давньогрецькими, хоча їх походження
значно давніші, а ім’я видозміненне з
давньоукраїнського “Лада” – “та, що дає лад
у домі”, дружина, мати. Під час Троянської
війни вона разом з Аполлоном та Артемідою
була на боці захисників Іліону. Див. Іліон,

Малюнок календаря з Лепесівської чаші

Кой. Лада.

ЛИК КИЯ. Так у Каратепських написах
називається образ “господа Кия” у вигляді
статуї. Зображена на ній людина схожа з
профілем Кияроса на ольвійській монеті.
Руки його зігнуті в ліктях, ніби він щось
тримає перед собою або дає. Недаремно
в Третьому написі Кий називається Даєм.

Кий, Лебедень.

ЛИПОВЕНЬКЕ. Село Голованівського
р-ну Кіровоградської обл., біля якого у

ЛИБІДЬ. Легендарна сестра Кия, за яку
насправді видано сина Кия Лебеденя. Див.

Див. Каратепські написи, Кий, Киярос.
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Лик Кия

1990-х роках в кар’єрі Побузького нікелевого заводу “Західний”, на глибині
35–40 м головний геолог заводу Інокентій
Полосков знайшов більше десятка дивних
фігурок тварин, птахів, риб, змій і навіть
людей розміром від 1 до 40 сантиметрів.
В результаті вивчення фігурок і місця їх
знаходження І. Полосков дійшов висновку,
що “липовеньківським фігуркам” може
бути від 100 до 600 млн. років, адже
знайдені вони в корі вивітрювання про
терозойських порід і покриті породами
третинного періоду, яким щонайменше
100 млн. років. На жаль, ретельнішого

дослідження фігурок не було проведено.
ЛИСТИ ДО ОКА БОЖОГО. Див. Рукопис Войнича.
ЛИТВИН Михалон, роки народження
і смерті невідомі. Литовський дипломат
у Криму І пол. ХVІ ст., автор історичних
записок-мемуарів “Про нрави татар, ли
товців і московитян”. Були видані латиною
1615 р. в Базелі. У них описаний тодішній
побут, традиції та звичаї українців, литовців,
московитів, кримських татар тощо, подається
опис Києва. Переклад російською було
опубліковано в Києві 1890 р. у “Мемуарах,
що стосуються історії Південної Русі”.
Особливо важливі свідчення про Трою, яка,
на його думку, знаходилася на Київській
території. Див. Ольвія, Троя.
ЛИЦАР. Представник військового стану,
самовідданий, благородний, доблесний
захисник: взірець для інших (лице).
ЛІВІЯ. Та сама Лідія, яку фальсифікатори
“Історій” Геродота видали за Лівію. Див.
Лідія.
ЛІД. 1. Ім’я, що, найвірогідніше, означає
холодний, з холодного краю. 2. Син Атія,
брат Тірсена. Див. Атій, Тірсен.
ЛІДА, Лідія, Лідка, Лідуся, Лідуня, Лідочка.
Жіноче ім’я, похідне від чоловічого імені
Лід.
ЛІДИЦЬ. За стародавнім календарем
русів, назва одинадцятого місяця року,
який відповідає знаку зодіяка Водолію. За
Велесовою Книгою має такі суті: “кревицькрасиць”, “ратиць-страниць”..Див. Водолія,
Коло Дажбоже.

Липовеньківські фігурки

ЛІДІЙСЬКІ ЦАРІ. Першим царем Лідії з
Гераклідів був праправнук Геракла Агрон.
Якщо Геракл жив у ХV ст. до н. е., то Агрон
жив прибл. на 2 ст. пізніше. А до цього в
Лідії царювали нащадки Ліда, сина Атія [30,
І 7]. У першій книзі “Історій” Геродота (гл.
8–15) згадується тиран Лідії Гіг (Гога) – син
Даскіла. Див. Лідія, Менгір.
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ЛІДІЯ (вона ж Еоліда, Арголіда, Лівія
та Лікія у ІV кн. “Історій” Геродота). 1.
Країна, що була розташована насправді в
Північному Приазов’ї, суміжна з Іонією
[30, V 123], названа на честь Ліда, а до
цього називалася Меонією [30, І 7]. Що
Лідія була в Приазов’ї, підтверджує й
розповідь Геродота про царя Лідії Креза
(див. Крез): Він (Крез) “підкорив іонійців,
еолійців та дорійців, що живуть в Азії,
а приятелював із лакедемонянами” [30,
І 6]. Якби Лідія була в Азії, де її показує
наука, то навіщо Геродот зауважував би,
про дорійців, що живуть в Азії? Насправді
Лідія була в Європі – територія нинішньої
Донецької області і частини Ростовської
області (Росія). За Доном уже була Азія,
а там жили дорійці, які перейшли сюди з
Європи ще до Креза. Отож Крез завоював
європейських іонійців (сучасні Запорізька
та Херсонська обл.) і повернув свої війська
в Азію, натомість з лакедемонянами
(спартанцями), які жили в Криму, він
мав добрі взаємини. До речі, ще до
революції 1917 р. на Донбасі було кілька
поселень із назвою Лідія або Лідіївка.
Нині в частині Донецька ще досі можна
почути назву Лідіївські рудники. Що це
територія саме Приазов’я, підтверджує
також назва лідійського міста Лебед
[30, І 142], за свідченням Констянтина
Багрянородного, одна приазовська область називалася Лебедією навіть у Х
ст. Як зазначає Геродот, тривалий час
влада в Лідії належала гераклідам, які
одержали її “як божественний дарунок”
і царювали впродовж двадцяти двох
поколінь. Вірогідно, що і в Геродота ця
країна називалася Лебедією, але фаль
сиф ікатори історії викинули другий
склад і поміняли літеру в першому на
Лід ію. Геродот пише про лідійців як
про винахідливих, підприємливих і

розумних людей: “Лідійці, наскільки я
знаю, були першими людьми, які почали
карбувати золоті й срібні монети та
пустили їх в обіг, і першими, які зайнялися
роздрібною торгівлею. Лідійці твердять
також, що вони вигадали ігри, що у них
бавляться тепер як у їхній країні, так і в
Елладі”. 2. Область в Передній Азії, що
її називали Лідією ті, кого переселили з
Лідії європейської завойовники-перси.
Див. Ігри, Лебадія.

ЛІКУРГ. За Геродотом, цар і законодавець
Спарти, який “змінив усі закони і не
дозволяв їх порушувати”. “Заснував
раду старійшин. Так вони перейшли
до правильного законодавства, а після
смерті Лікурга збудували йому святилище
і дуже шанували його”. Див. Спарта.
ЛІН, Манерос. Мітичний син музи Уранії,
внук Посейдона, брат Орфея, знаменитий
музикант і співак, який жив в одній із печер
Гелікону. Учитель Геракла, убитий ним (за
іншою версією – суперник Аполлона, яким
і був убитий). І елліни, і єгиптяни за ним
співали жалібні пісні [30, ІІ 79] з приспівом
“айлинон, айлинон” [81], тобто “ай
Линон”, що пізніше могло перетворитися
на “айлілуя-алілуя”. Єгипетське ім’я
Ліна – Манерос (людина рос). Павсаній
стверджував, що древній поет Памф нази
вав Ліна Ойтоліном (ой то Лін) і що це
ніби означало “приречений на смерть” (ІХ,
ХХІХ 3). Див. Гелікон, Лідійські царі.
ЛІНА. Жіноче ім’я, похідне від чоловічого
Лін. Див. Лін.
ЛІНОС. Мітичний стародавній поет,
який, мабуть, прийшов на зміну Тамарису,
автор перших ліричних пісень [152,
с. 179]. Найімовірніше, той самий Лін.
Див. Лін, Тамарис.

ЛІПОКСАЙ. Старший син Таргітая:
“Від Ліпоксая походить скитське плем’я
авхати, від середульшого Арпоксая
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катіари й траспії, а від наймолодшого царя
(Колоксая) походять ті, що називають
себе паралатами. Усі вони називаються
сколотами від імені царя, а скитами
нарекли їх греки” [30.ІV 6]. Може, ім’я
походить від “Опи”, чи “липи” (власник
лісових територій, засновник племені,
яке пізніше називалося деревлянами). Див.
Опа, Таргітай.

ЛІСАНДР. 1. Ім’я, у недавньому минулому
в деяких селах України те саме, що й
Олександр. 2. Спартанський вождь, або
наварх – той, хто очолював (був наверху)
флот у Спарті, учасник Пелопоннеської
війни. Його рік народження невідомий,
рік смерті (за грецькими даними) – 395 р.
до н. е., загинув у Беотії (Таманський
п-ос.). Як зауважує Плутарх, Дурід (див.
Дор) писав, що на честь Лісандра зводили
вівтарі та приносили жертви як Богу, а
також співали пеани. Початок одного з
них наводить Плутарх: “Сина прекрасних
рівнин Еллади прекрасного вождя ми
піснею прославимо своєю – Іо, Пеан” [108,
т. 2, с. 23]. Ця цитата, до речі, свідчить,
що справжня Спарта розташовувалася у
північному Криму, а не в грецькій гористій
Спарті. Плутарх також повідомляв, що
поет Никерат присвятив Лісандру поему
“Лісандрія”. Цілком ймовірно, що під
іменем Лісандр приховується Олександр
ІІ. Див. Олександр ІІ.
ЛІТЕРИ-ЧИСЛА. В перших століттях
І тис. н. е. на Босфорі запровадили використання літер замість чисел. Аналогічно
це робили на початку ІІ тис. н. е. і на Русі.
ЛІТИЦЬ. Пора року, за Велесовою

Літери-числа

Книгою припадає на наступних два місяці
після Леле, – літо. Див. Коло Дажбоже, Леле.
ЛІТОПИС РУСЬКИЙ. Зведення,
що є фальсифікованою компіляцією
двох пам’ятників: Київського літопису
1198 р. і його продовження – ГалицькоВолинського (непорічного) повіствування,
яке було доведене до кінця XIII ст.
Зведення містить третю редакцію “Повісті
минулих літ” (“Повѣсть временныхъ
лѣтъ”) Нестора Літописця з продовженням
до 1117 р., Київський літопис кінця XII ст.
та Галицько-Волинський літопис. Крім
Іпатіївського списку, існують пізніші
списки: Острозький (Хлєбніковський)
сер. XVI ст., Четвертинський (Погодинський), Єрмолаївський, Марка Бундура
(Я. Яроцького) та пізніші копії з них. Нині
рукопис зберігається у Санкт-Петербурзі в
бібліотеці Академії наук Росії під шифром
16.4.4. Аналіз паперу і почерків показав,
що книгу переписано близько 1425 р. Див.
Нестор Літописець, Повість минулих літ.

ЛОВЕН. Ім’я на ольвійській стелі – Ловен
Кий, мабуть, син царя Кия. Див. Стела
уславлення Кия.

ЛОГОС. Грецьке слово, утворене за
принципом Сократа від українського
слова “голос”. Див. Сократів принцип.
ЛОКРИ. Давнє плем’я. Як зауважує
Страбон, локри першими ввели в користування писані закони (“Географія”,
VІ, 7–8). Оскільки тут вони пов’язані з
Тронієм, очевидно, що мешкали локри
на території країни, яка називалася Троя.
За часів Діонісія Галікарнаського (І ст.
до н. е.) локрами й етолянами називали
куретів (кори-корці-карійці) і лелегів, а
корці й лелеги – це давні назви українців.
Аристотель теж називав локрів лелегами.
У Геродота згадуються локри опунтійські
та озольські. Див. Лелеги, Озоли, Троя.
ЛОКРИ ОПУНТІЙСЬКІ. Можливо,
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локри, що жили в Криму біля гори Опук
(сучасна назва). Непрямо це підтверджує
і Страбон, бо в нього Локри і Регія, що
розташовувалися в межах сучасної Керчі,
сусідні міста. Або ж це ті, хто поклонявся
Опі. Див. Локри, Опа, Регія.
ЛОКРИ ОЗОЛЬСЬКІ. Плем’я, що
мешкало над Азовським морем біля
Дону оскільки К. Птоломей показував
на своїй карті озолів (Оzuli) саме тут. Не
виключено, що “озольські” насправді слід
читати як “азовські”. Див. Локри, Птоломей.
ЛОКРІЯ. Одна з давніх назв України,
згадується у “Літописі руському” як володіння Яфета [76, с. 1]. Див. Локри, Окри.
ЛОКСІЙ. Один із епітетів Апол Ола, а
також Колоксая. Див. Апол Ол, Колоксай.
ЛОНО. Материнський живіт, родинний
притулок, життя.
ЛУЖИЦЯ, Лаузіц. Історична область
між ріками Бобром, Квізою та Ельбою
у Східній Німеччині, Південно-Західній
Польщі, а також на півночі Чехії, яку
освоїли слов’яни. Столиця області – місто
Будишін. Назва походить, певно, від
“лужа це”, що означає болото/калюжа.
ЛУК. Зброя. З’явився приблизно в ХV тис.
до н. е. із крем’яними наконечниками. Із
залізними – в VІІ ст. до н. е. на українській
землі, що підтверджується зображеннями
лука та стріли на скитських (в т. ч. на
Босфорських) монетах як герб. Греки
ним не користувалися, не входив лук в
озброєння і римського воїна, оскільки на
час, коли вони появилися, ця зброя вже
була малоефективною. Спочатку вважався
греками зброєю варварів [116]. Москвини
луком також називають цибулю, через те,
що боляче б’є (ріже) очі. Див. Діятрефа.
ЛУКА-ВРУБЛЕВЕЦЬКА СТОЯНКА.
Палеолітична стоянка на лівому березі
Дністра за 22 км на південний схід від
м. Кам’янець-Подільський, зараз затоп

лена водосховищем. Тут були знайдені
крем’яні знаряддя палеолітичної доби
ашельської епохи, вік яких 400–300 тис.
років. Також знайдені залишки поселення
ІV–ІІІ тис. до н. е. Під час розкопок
1946–1950 рр. виявлено 7 напівземляних
жител цього періоду. Одне з них (45 м на
3–5 м) належало великій родині. Знайдені
кам’яні й кістяні знаряддя, керамічні
посудини, прикраси, теракотові статуетки
людей і тварин тощо. Населення займалося
землеробством (почали застосовувати
тяглову силу великої рогатої худоби).
Суспільний лад – первіснообщинний з
ознаками патріархального укладу. Був
розповсюджений культ родючості. Також
тут знайдене поселення Черняхівської
культури.
ЛУКА-ВРУБЛЕВЕЦЬКИЙ ЗЕРНОВИК. 3700 р. до н. е. Малюнок на ньому
тлумачать як народження Бога неба і
землі в оточенні дощових потоків та змій.
Натомість зображувані на ньому змії
попереджають, що тут є недоторканий
запас зерна. Зображення людини на
фоні зернини символізує продовження
життя та народження нового. Тобто, це
зерно призначене для посіву та потребує
особливого догляду й збереження до
весни. Решітка над ним є графічним
зображенням ґрунту, нижче зерна –

Лука-Врублевецький
зерновик
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дощовий черв’як як символ врожайності,
ще нижче – підземні сили, які дають
енергію для росту зерна.
ЛУКАШЕВИЧ Платон Якимович
(1809–1888). Етнограф і лінгвіст. Знав
63 мови, з них 18 – досконало. Народився
і жив в Україні. Закінчив Ніжинську
гімназію вищих наук, навчався у
Рішельєвському ліцеї в Одесі. Автор
низки книг, в т. ч. “Чаромутіє, или
священный язык магов, волхвов и жрецов”
(Петрогород, 1846). Стверджував, що
мовою первісного світу була слов’янська
(руська) мова. Потім настало “чаромутіє”
(змішання), внаслідок чого утворилися
так звані “чаромутні” мови, що ділилися
на слов’янську, слов’яно-калмикську
або монгольську, слов’яно-китайську,
слов’яно-африканську та слов’яноамериканську гілки. Всі ці “чаромутні”
мови, на його думку, творилися за
однаковими законами.
ЛУНА. 1. Відголос, відбиття звуку. 2.
У давнину, що зокрема зафіксовано в
Каратепських написах (VІІ ст. до н. е.),
це слово використовувалося в значенні
“слава”. 3. У римській мітології – Богиня
місяця, донька Латони, ототожнювалася
з Артемідою. З римської перекочувало в
російську мову в значенні – місяць. Див.
Каратепські написи, Руни.

ЛЮБ, Люба, Любов. Давнє українське
чоловіче й жіноче ім’я, що означає “милий”,
“коханий”, “любимий”.
ЛЮБАР. 1. Ім’я одного з єгипетських фараонів. 2. Ім’я руського князя. 3. Райцентр у
Житомирській обл.
ЛЮБОБРАТАННЯ. Скитський (руський)
обряд дружби, учасники якого надрізають
собі руку, капають до однієї чаші (рогу)
з вином свою кров, виголошують клятву
вічного братерства і п’ють цю суміш.
Згадується двічі у Велесовій Книзі [54, д. 27],

Любобратання.
Золота пластинка ІV ст. до н. е.

де описується, як руські воєводи мирилися з
готським царем Германаріхом: “І Єрманаріх
пив вино любобратерства з воєводами
нашими і так владналося”. І з його сином
Гуларіхом (Гураїком): “А тоді Гураїк, друг
наш, також пив кров і вино”. Згадується і в
Євангеліях (Мр. 14:22–24). Див. Германаріх,
Христос Ісус.

ЛЮБОМУДР. Видатний філософ, росич
із Голуні, якого греки назвали грецьким
філософом Гераклітом Ефеським. Той, хто
“любить мудрість”.
ЛЮДИНА. Розумна істота, Божа дитина.
Слово, найвірогідніше, походить від імені
праматері українського роду Лади. В
грецькому аntropos (людина), перший
складник взятий від назви наших давніх
предків – антів. В середньому людина живе,
як свідчив ще Геродот, 72 роки. Визначали
п’ять періодів життя людини: дитинство – до
12 років, юність – до 24, молодість – до 36,
зрілість – до 60, старість – після 60 років.
Числом людини є п’ять. Див. Жінка, Чоловік,
П’ять..

ЛЮТИЦЬ. 1. За Велесовою Книгою, назва
дванадцятого місяця року, який за сучасним
стилем тривав з 23 лютого по 22 березня
(див. Коло Дажбоже). За Велесовою Книгою
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Лядовський скельний монастир.
Малюнок ХІХ ст.
Львів. Гора Баба-Род

має такі суті: “травиць-стеблиць”, “чурецьрідиць”. 2. Лютицями (або лютичами)
називали себе слов’яни, що мешкали на
Балтійському морі.
ЛЮЦИПЕР. Лютий це пер (цар).
ЛЬВІВ. Місто в Західній Україні, центр
Галичини. Засноване, за офіційною
версією, в середині ХІІІ ст. королем
Данилом Галицьким. Назване, нібито,
на честь його сина Лева. Однак низка
археологічних знахідок підтверджує, що
поселення на місці Львова були значно
раніше. На Восьмій карті К. Птоломея в
цьому регіоні навіть показано місто Леми
(Lemu). Тож, очевидно, не випадково в
Західній Європі раніше Львів знали як
місто Лемберг (Lemberg). Див. Знесіння,
Леми, Світовид львівський.

ЛЬОХ. Підземна споруда для зберігання
продуктів. У давнину, можливо, призначалася для того, щоб там “ложили”

покійників, бо інша його назва – погріб –
і зараз в Росії слугує назвою кладовища –
“погребище”. Див. Печери.
ЛЯДОВСЬКИЙ СКЕЛЬНИЙ МОНАСТИР. Монастир у печерах скель
на лівому березі Дністра. Названий за
іменем села Лядове Могилів-Подільського
р-ну Вінницької обл., яке в давнину на
справді називали Ладовим. Знаходиться
посередині древнього священного Ладового шляху від Вільховського святилищаобсерваторії та Бушівського скельного
святилища до Терношорської Лади [105,
с.8]. Тут прочани до Лади могли перепочити і відповідно підготуватися до
молитов. Див. Лада, Терношорська Лада.
ЛЯХИ. Плем’я, що згадується у Велесовій
Книзі, і прираховується до “крони руської”,
столицею (скопище) для якого також було
м. Київ [54, д. 33]. Те саме що й поляки. За
однією із версій, назва походить від слова
“лихі”. Див. Польща, Скопище.
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М
М, м. Сімнадцята літера абетки: мама,
людина, душа, мрія, мудрість.
МАВКА. Казкова істота в образі дівчини,
що чатує на необачних купальників і затягує
на дно, або заманює в густий ліс і залоскочує
до смерті. Ім’я утворене, найвірогідніше,
від “Нави” (Навка) і означає: “покійниця”.
Див. Нава.

МАВРИКІЙ. Див. Стратегікони.
МАВРИНСЬКИЙ МАЙДАН. Прадавнє святилище біля села Межиріч Дніпропетровської обл. еліпсовидної форми,
діаметром котловини з півночі на південь
– 55 м, із заходу на схід – 64 м, оточене
валом до 5 м висотою. Входи-виходи – у
вигляді карбів із північно-східного боку
(звідки сходить сонце у день літнього
сонцестояння), західного і південного, є
свідченням, що Майдан будували сповідники сонячних культів. По два зустрічних
крила (вуса) з того й іншого боку, збудовані
у формі валів (до 65 м.), вказують на те,
що з північно-східного боку був вхід для
жерця (це підтверджує і підвищення з
того самого боку – місце, де жрець міг
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проводити релігійні відправи). Західний
вхід призначався для громади. Зайшовши
всередину кола, люди розташовувалися на
валах та біля підніжжя і слухали молитви.
Третій карб – на південному боці валу,
тут немає крил, що наче загортають до
себе людей, бо це місце для виходу після
закінчення божої служби. Див. Майдан.
МАГИ. Племя, що приписується до
мідійців [30, І 101]. Хоча, найімовірніше,
воно скитське, і походить від імені магогів
або ж це ті самі маки. Див. Магог, Маки.
МАГОГ. Другий син Яфета (Бут., 10, 2).
Також у Біблії іменем Магог називається
край, в якому царював Гога (Єз., 38, 2 і 39,
6). Ієронім – письменник початку V ст., під
магогом-скитами мав на увазі сучасних
йому гунів. На початку VI ст. архієпископ
Кесарійський Андрій у коментарях до
Апокаліпсису писав, що Магог – це скитські
племена, “які ми звемо гунськими”. В “Іудейських древностях” Иосіф Флавій (I ст.)
теж ставив знак рівності між “Магогом” і
“скитами”, зауважуючи, що іменем Магог
у давнину греки називали всі скитські
племена, їхня територія – земля Магог –
розташовувалася на північному узбережжі
Понту. Див. Гога, Єзекіїля, Маха, Понт.
МАГУРА (ма-гора, мати гора – велика
мама). Одне з імен Матері-Слави, згадується у Велесовій Книзі. Можливо, саме на
її честь названо кілька гір у Прикарпатті та
Карпатах – Магура.
МАДЖАКА. Див. Мезенмир.
МАДІЙ. Цар Скитії, І пол. VІІ ст. до н. е.,
син Прототія [30, І 103].
МАЙДА. За В. Далем, велика ополонка на
річці.
МАЙДАН. Зазвичай, походження цього
слова шукають у тюркських мовах, де воно
нібито має такі значення: підвищення,
відкрита місцевість, площа в лісі, місце
виробництва деревного вугілля, дьогтю,
соди. Але Володимир Даль, не посилаючись
на жодні інші мови, теж чітко наводить
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подібні поняття. Водночас є в нього
південне, тобто українське значення цього
слова: курган, давня могила. Майданище,
за тим самим вченим, – це також городище
в лісі.
МАЙДАНЕЦЬКЕ. Село Тальнівського
р-ну на Черкащині, на його північній
околиці виявлене велике поселення
овальної форми ІV тис. до н. е. загальною
площею близько 200 га. Магнітна зйомка,
проведена в 1971–74 рр. на площі 180 га,
показала, що в поселенні налічувалося не
менше 1575 будинків. Вони були розміщені
в чотирьох овальних структурах. Загальне
число жител, враховуючи 20 га неохоплених
дослідженнями, могло складати до 2000.
Під керівництвом М. М. Шмаглія у
1971–1991 рр. досліджено рештки 34 спо
руд – житлових та господарських, у т. ч.
двоповерхових. У поселенні могло мешкати
до 10 тис. осіб. Див. Овал.

Майданецьке ІV тис. до н. е., за даними
аерофотозйомок

МАКБОМЕТИ. Див. Маки, Черкаси.
МАКЕДОНІЯ. Давня країна маків, що
розташовувалася на території СкитіїУкраїни, нині – на Балканах. Див. Амартола,

В 359 – 336 р. до н. е. завоював Фессалію,
Анію, Фракію і став володарем усієї Скитії.
Помпей Трог написав про нього 44 книги під
загальною назвою “Філіпова історія”, але
вони були знищені, щоб сфальсифікувати
історію й приписати Філіпа до Балкан та
Греції. Див. Анія, Македонія, Олександр ІІІ,
Скитія, Трог, Фессалія, Фракія.

Македонський Філіп

МАКИ (мікени, македони). Одна з назв
українців VІІ–ІІІ ст. до н. е, що мешкали в
Придніпров’ї. Саме з ними пов’язані острів
на Дніпрі Томаківка (“то маки”), села на
Черкащині Кошмак (“кіш маків”), Коломак
(“рід маків”) на Харківщині, Македонівка
в Луганській і Донецькій областях, міста
Токмак та Макіївка. Маки згадуються в
“Історіях” Геродота [30, ІV 175] як такі, що
“стрижуть волосся, залишаючи на тімені
чуб”. А в гл. 191 цієї книги йдеться про
максіїв, які мають звичай жити в будинках,
одну частину голови стрижуть, а другу ні.
Так само, як було в Україні: козаки залишали
на тімені “оселедець” і, як воїни, не мали
постійного місця помешкання, натомість
селяни-макосії стриглися під “макітру” і
вели осілий спосіб життя. Найвидатнішим
із маків є Олександр Македонський. Див.
Олександр ІІІ.

Маки.

МАКЕДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР. Див.
Олександр ІІ Македонський і Олександр ІІІ
Македонський.
МАКЕДОНСЬКИЙ ФІЛІП, Філіп ІІ (бл.
382 – 336 до н. е.). Цар Македонії з 359 р.
до н. е., батько Олександра ІІІ Великого.

Монета маків

МАКОВІЯ. В давній Україні свято, що
звеличувало великого предка, володаря
світу Олександра Македонського, який
народився якраз у ніч на 14 серпня (за
новим стилем). Нині християни цього
дня вшановують вигаданих юдейських
повстанців за віру в єдиного Бога (за іншою
версією – повстанців проти еллінізації
юдеїв, братів-мучеників Маккавеїв). Див.
Олександр ІІІ.

МАКСИМ, Максій. Ім’я, що, ймовірно,
означає – той, хто мак сіє. Див. Маки.
МАЛА АЗІЯ. Історична частина Азії, яка
нині називається Таманським півостровом,
що підтверджує уважне прочитання
“Історій” Геродота [105, с. 140]. Наука
донині цим іменем помилково називає
Передню Азію (територію Туреччини). Див.
Азія, Передня Азія.

МАЛАКОНІЙ. Давнє українське чоловіче ім’я. Знайдене автором у списках села
Крутеньке за 1834 р.
МАЛАНКИ. Свято цариці ночі, відзначали
з нагоди відходу довгих ночей, перед
Василем – царем Світла за ст. стилем 31
грудня, нині 13 січня. Зважаючи на те, що Л
часто підмінювали літерою Р, первинно це
була Мара. Див. Василя, Мара.
МАЛІЙСЬКА ЗАТОКА. Згадується у
творах Гесіода, але ніяк не пояснюється
в жодних довідниках. Немає її також на
древніх картах. Можливо, це затока на
Азовському морі, де розташоване місто
Мелітополь.
МАЛОРОСИ. Назва українців у Російській імперії, видання “Народы России”
писало 1877 р: “Малороси, числом близько
11.000.000 душ, складають головну масу
населення в губерніях: Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Волинській, Подільській, Катеринославській,
Херсонській і Таврійській. Крім того, вони
живуть у значній кількості в губерніях:
Воронежській,
Орловській,
Курській,
Могилевській, Бесарабській і в Донській
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області, трапляються також в губерніях:
Саратовській і Самарській”. Див. Українці.
МАМАЙ. 1. Мітичний образ невмирущого
козака – захисника України-матері, і
славить її мудрістю, силою, відвагою та
піснею. Його прототипом міг бути Мамай
Алаш Кият (1335-1380), володар земель
Північного Причорномор’я, Приазов’я і
Криму, татарський хан з половецького роду,
який воював спільно з литовцями-русами
проти московитів.
МАН, Маній, Манес. Перший цар Лідії,
батько Атія, Котія, дід Тірсена й Азія. Жив,
мабуть, у ХVІІ ст. до н. е., за нього був великий голод [30, І 94]. Див. Азій, Лідія, Тірсен.
МАНАР. Ім’я – “людина орій”. Див. Орій.
МАНДАНА. Онука скитського царя Кия,
донька мідійського царя Астіага, дружина
перського царя Камбіса та мати Кіра ІІ.
Проживала в І пол. VІ ст. до н. е. Див. Астіаг,
Кий.

МАНЕРОС. Див. Лін.
МАРА, Мор (Морок, Морена, Марана).
Божество, що приносить нещастя, хвороби, голод та смерть [54, д. 4Г, 23, 28,
37Б], в давнину язичники ототожнювали її
з пророком Мойсеєм. Згадується в Біблії, де
ап. Павло (1 Кор. 16:21–23) закликає прийти
Марану і здійснити його прокляття на тих,
хто не любить його Господа: “Привітання
моєю рукою Павловою. Коли хто не любить
Господа, нехай буде проклятий! Марана га!
Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде
з вами!” (“га” – прийди). Див. Мойсей, Павло.
МАРАФОН. Місто в Греції, до якого
прив’язують воєнні дії між персами та
еллінами 490 р. до н. е., що відбулися
насправді в Криму. Див. Греція, Крим,
Марафонська битва.

МАРАФОНСЬКА БИТВА. 490 р. до н. е.
Битва між еллінами та персами, що
насправді відбулася в Криму. Як свідчить
Геродот, Афіни розташовувалися на
узбережжі моря і на рівнині [30, І 59],
грецькі ж Афіни знаходяться за 10 км від
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моря, серед гір. Грецький Марафон лежить
за 40 км від Афін у протилежному кінці
півострова, а якщо добиратися морським
шляхом до найближчого від Афін порту,
то в кілька разів більше. Отже, чи могли
перси, які зазнали поразки під Марафоном,
негайно відпливти, щоб поки афіняни
добіжать після бою до свого міста, захопити
Афіни з моря [30, VІ 116]? Очевидно, не
могло навіть бути мови про спробу подолати
човнами на веслах до 300 км морем, а потім
ще 5 км – сушею, щоб здійснити такий
задум. Насправді, як доведено (див. Ксеркс),
війна між персами та еллінами відбулася в
Криму [105, с. 149]. Кримський Марафон
знаходився від кримських Афін (на карті
К. Птоломея – Парфенон, найімовірніше,
в районі нинішнього селища Осовини на
Керченському півострові) всього за якихось
7–8 км суходолом. Майже така сама
відстань їх розділяла морем – варто лише
обігнути мис (нині Хрони) – і вже на березі
бачиш “Афіни”. Див. Елліни, Парфенон.
МАРДОНІЙ. Син Гобрія, зять Дарія І, один
із полководців перського царя Ксеркса.
Після поразки при Саламіні біля Істму
Ксеркс відійшов до Персії, Мардоній із
великим військом залишився на зимівлю
в Приазов’ї з наміром наступного року
завоювати Крим. Однак його військо було
розбите при Платеях спартанцями на чолі
з Павсанієм. Див. Істм, Ксеркс, Олександр ІІ
Македонський, Павсаній, Платеї.

МАРІЯ, Марина, Мар’яна. Жіночі імена,
що мають однакове походження – від
Мари, богині ночі та мору. В народних
замовляннях, до речі, ніч називається
іменем Мар’яни. Див. Уляна.
МАРР Микола Якович (6. 01. 1865 –
20. 12. 1934). Радянський лінгвіст-сходознавець, історик, етнограф, археолог,
академік, у 1930-х роках зробив висновок,
що “пережиток полісемантизму (багатозначність) позначає українську мову
щаблем розвитку більш архаїчним ніж інші

індоєвропейські мови”. Див. Мова українська.
МАРС. Латинська форма давньоримського
імені Бога війни Ареса. Див. Арес.
МАРТИН. Давньоукраїнське чоловіче ім’я
– “Мари захисник”. Див. Мара.
МАСЛЯНА, Масниця, Пущення, Сиропуст, Сирний тиждень. Зимове свято,
вигадане московським православ’ям з
метою підмінити українське дівоче свято
Колодія і наїстися перед великоднім постом
млинців зі сметаною та вареників із сиром.
Див. Колодія.

МАССА. Країна (область), на чолі якої
був цар Лемуїл, згадується у приповідках
Соломона. Оскільки Геродот серед скитських племен називає і массагетів, очевидно, ця країна була складовою Скитії.
Див. Ламех, Массагети.

МАССАГЕТИ, масагети (масаги то).
Згадувана Геродотом народність, можливо, мешканці Масси. Геродот зауважував:
“Массагети одягаються так, як скіфи,
і спосіб життя в них такий самий.
Воюють вони як кінні, так і піші (бо
вміють воювати обома способами). Вони – лучники і метальники дротиків і
мають при собі сокири. Для всякої зброї
вони використовують золото і мідь. Для
вироблення наконечників дротиків і стріл,
як і для сокир, вони користувалися міддю.
Золотом вони прикрашають шоломи та
паси, а також нагрудники. Своїм коням
вони також захищають груди мідяними
панцирами, а гнуздечки, вудила і налобники
прикрашають золотом. Вони зовсім не
користуються залізом і сріблом, бо цих
металів нема в їхній країні, а золота і
міді там скільки завгодно... У кожного
з них одна жінка... П’ють вони молоко.
Шанують вони лише одного Бога – сонце
і приносять йому в жертву коней” [30, І
215]. Жили за Араксом, мали імена схожі на
скитські (наприклад, Спаргапіс). В пізніших
джерелах не згадуються. Не виключено,
що їхнє ім’я було змінене на касоги.
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Найвідомішою з массагетів є Томіріда. Див.
Аракс, Касоги, Томіріда.

МАТИ-ПТИЦЯ. Див. Мати Слава.
МАТИ-СВА. Див. Мати Слава.
МАТИ-СЛАВА. За Велесовою Книгою,
та, “що вогонь дала Пращурам нашим”
[54, д. 29]. Дружина Богуміра, матір Древи,
Креви та Поляни, Сєви та Руса, які нібито
стали засновниками давньоукраїнських
племен: древлян, кривичів, полян, сіверян
і русів [54, д. 9А]. Також: Мати-Сва (свята,
небесна), Богиня перемоги, Берегиня,
Перуниця, заступниця, захисниця, віщая
Птиця, Птиця Божеська, Птиця Вишня,
Птиця Мати, а також Магура (мати-гора),
Зоря сонця, Зоря Красна, Ясна, Лада, Леле,
покровителька Рожаниць. Якщо Дія-Див, за
О. Знойком, це чоловічий початок Всесвіту,
то Лада-Діва (Мати Слава) – жіночий. Не
дивно, що в деяких давніх обрядових піснях
вони згадуються разом:
А ми просо сіяли, сіяли,
Ой, Див-Ладо, сіяли, сіяли...

Мати Слава із жіночою головою і крилами
лелеки. Гайманова могила. І тис. до н. е.

коли у фігурці жінки зображували голову
у формі кола-диска з довгим великим
носом, що нагадує пташиний ніс. На
одній фігурці, між іншим, бачимо
Матір-Славу Птицю вагітною, а над її
животом півколом дванадцять міток –
це слід розуміти, що її також вважали
родителькою знаків зодіяку, місяців
року тощо. У деяких замовляннях образ
Богоматері донині називається білою
птицею. Ототожнювалася також із
райдугою, оскільки: “всяке перо в неї
красне – червоне, синє, блакитне, жовте

До речі, одна з представниць готської
королівської династії (V ст.) мала ім’я
Матесвенті – мати небесна, свята. А в
“Рукописі Войнича” Мати Свята називається “панусі”, як у сучасних українців
– “матуся”. Образ Богоматері-птиці був
поширений в Україні з часів Трипілля,

Мати Слава
з головою птиці. ІV
тис. до н. е.

Вишеградський кодекс. Поклоніння волхвів.
1085 р. Богородиця зображена в образі
Матері-Слави Птиці небесної, чому
підтвердження її пташині ноги
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і срібне, золоте і біле. Сяє вона, як Сонце
царює, і пасмами йде сімома красотами,
як заповідано од Богів наших” [54, д. 7Е].
Московське християнство змалювало її
в образі Баби Яги. Вшановували МатиСлаву в день, що нині називається Днем
Покрови Богоматері – 14 жовтня. Див.
Богородиця, Богумір, Рукопис Войнича.

МАТІЕНИ. Див. Меоти.
МАХА. За Велесовою Книгою, Отець,
“що слов’ян до Коша привів, і єдність
земель удіяв” [54, д. 33 ур.]. Ім’я Маха
також видряпане на одному із шматочків
керамічного посуду, виявлених у 1968 р.
в Бейкушанському поселенні [182, с. 24].
Проживав на початку VІ ст. до н. е. Певно,
саме його іменем у Біблії Скитія називається
Магог. Геродот згадує святилище Дідімаха
– ймовірно, назване на честь цього “діда
Маха”. Саме як дід згадується він у
“Сказаннях Захарихи”. За цими Сказаннями
він також чоловік Сіромахи (Томіріди)
[208] Ім’я Маха зберігається в українських
іменах та прізвищах до сьогодні: Михайло,
Махно, Махиня, Цемах. Див. Бейкуш,
Дідімаха, Магог, Томіріда.

МЕАНДР. Декоративна звивиста неперервна лінія, що формує повторюваний
мотив і символізує вічний рух. Першим у
світі меандром є зображення на кістяному
браслеті, що його було знайдено під час
дослідження палеолітичної стоянки по
близу села Мізин Коропського р-ну на Чер

херсонеського міста Гераклея), яке греки
називають грецьким. Пліній Старший (23–
79 рр.), згадує його, описуючи північнопричорноморські землі. Пише, що це місто
мегарців, зовсім не зауважуючи греків. Див.
Херсонес.

МЕД. 1. Продукт бджільництва, в давнину використовували переважно як лікувальний засіб, саме від нього пішла назва
науки медицина (мед це). 2. Давнє чоловіче
ім’я (жіноче Медія або Медея).
МЕД ВІЩИЙ. За Велесовою Книгою,
напій, що готувався на житньому зерні:
“Хай дає нам в оборах худобі множитися
і зерна житнього багато, аби мед віщий
заколотити й варити” [54, д. 31].
МЕДЕЯ. Чарівниця, молодша донька
колхідського царя Аєта, племінниця Кір
ки (Цирцеї), онука Бога сонця Геліоса,
дружина Ясона, іменем якої, вважається,
була названа країна Мідія. Геродот писав:
“коли з Афін прийшла до цих аріїв Медея з
Колхіди, вони змінили свою назву” [30, VІІ
62]. Ймовірно, треба розуміти, що Геродот
мав на увазі таке: з Афін (з кримського
Парфенону) прийшла до цих оріїв Медея
через Колхіду. Див. Афіни, Парфенон.
МЕД-СУРА. Див. Сурина.
МЕДАЛЬЙОН МОНОМАХА. Золотий
медальйон князя Володимира Мономаха,
який засвідчує панування двоєвір’я при
дворі князя. На одній стороні його зобра
жено скитський (язичницький) образ Богині

Меандр на браслеті
із кістки мамута
Мізинь.

нігівщині. Датується він ХVІІІ тис. до н. е.
МЕГАРА. Стародавнє місто на півночі
Кримського півострова (попередня назва

Медальйон Мономаха
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– Матері Берегині (напівжінки-напівзмії) і
напис руською мовою: “Г[оспод]и помози
рабу своєму Василию. Амин”, на іншій –
зображення християнського символу столичного міста Києва архистратига Михаїла
з грецьким написом, що перекладають
як “Свят, свят, свят, Господь Саваот,
сповнені небо і земля слави твоєї”. Див.

Мілетом, про яке часто згадував у своїх
“Історіях” Геродот, і яке несправедливо
приписують до Передньої Азії. У Велесовій
Книзі, можливо, воно називалося Сурож,
оскільки напій “сура”, від якого пішло це
слово, настоювався на молоці і на сонці.
Відновило свою давню назву в ХІХ ст., а до
того два століття носило татарську – Кіз-Яр.

МЕДУЗА. Найстрашніша з горгон,
які були доньками бога моря та жили на
острові в найвіддаленішому океані далеко
від заселених земель. Усе, на що подивилася
Медуза, оберталося на камінь. В “Іліаді”
стверджується, що голова страховиська
міститься на егіді Зевса, а в “Одіссеї” –
горгона є потворою підземного царства.
Гесіод згадував трьох горгон, що живуть
за річкою Океан на заході. Знищити її
зумів онук Акрисія, скитський герой, еллін
Персей. Зважаючи на основу імені “мед”, не
виключено, що під Медузою варто розуміти
мідійців, які не давали спокою скитам.
Греки “імпортували” Медузу з Лівії, де їй
поклонялись лівійські амазонки як богині
Змії. Символізуючи на своїй батьківщині
мудрість, жіночі тайни та цикли природи,
в Греції вона перетворилась на жахливе
чудовисько. Див. Еллін, Лівія, Океан, Персей.
МЕЗЕНМИР, Мечеммир (той, хто здобуває мир мечем). За Велесовою Книгою,
цар антів, переможець готів: “Анти
Мезенмира здобули перемогу над годе” [54,
д. 24А]. За Аль-Масуді, мабуть, Маджака.
Припускається, що Мезенмир був батьком
гуни Аттили. Див. Аль Масуді, Аттила.
МЕЗИСЛАВ. Князь, за Велесовою Книгою:
“А по тій добі (можливо, після Кия. – С. П.)
було сімдесят князів наших, як Мезислав та
Боруслав, Комонебранич і Горислав. Вибрані
вони на Вічі й одлучені на Вічі, коли люди не
хотіли їх” [54, д. 25]. Див. Кий.
МЕЛІТОПОЛЬ. Місто на річці Молочна,
що впадає в Азовське море. Найвірогідніше, саме це місто в давнину називалося

МЕНГІР, мангір. Буквально: “людинагора” – стоячий камінь, пам’ятник.

Змієнога цариця, Мономах Володимир.

Див. Мілет, Сурина.

Менгір із
с. Ольховичка
Донецької обл.
фахівці датують
VIV ст. до н. е.
Можливо, це
зображення когось
із лідійських царів
(див. Лідія)

МЕНЕЛАЙ. Спартанський володар, брат
Агамемнона, через дружину якого Олену
розпочалася Троянська війна. Див. Олена,
Троянська війна.

МЕНЕТІЙ. Мітичний син титана Япета і
Клімени (варіант: син Асії), брат Атланта та
Прометея. Зевс за жорстокість скинув його
в Тартар.
МЕНОРА. Див. Семисвічник.
МЕОНІЯ. Країна, яку потім назвали
Лідією [30, І 7], розташовувалася над
Меотидським/Меонським морем (нині
Азовське). Див. Лідія, Меотида.
МЕОТИ, меони, меоніяни, матіени. Ті, хто
жили поблизу Меотиди. Див. Меотида.
МЕОТИДА, Меотія, Меотиса, Меонія,
Меандр, Геллеспонт, Готське море, Північне
море. В Гесіода – Метида-Премудрість,
перша дружина Зевса. Назви одного й того
самого моря – Азовського. Див. Північне
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МЕОТІЙСЬКА ПРОТОКА. Так у драмі
Есхіла “Прометей закутий” називається
Керченська протока.
МЕРГЕЛЕВА ГРЯДА. Комплекс кам’яних
і земляних споруд, курганів, святилищ
V-ІV тис. до н. е. на площі 1,3 кв. км. під м.
Перевальськ Луганської обл.
МЕСОПОТАМІЯ (грец. Межиріччя).
Насправді слово має українське походження: “межи потоками ми є”. Див. Семиріччя.
МЕТАНІРА. Дружина елевсинського царя
Келея, мати Триптолема. Див. Триптолем.
МЕТЕОР, Метегор. Тверде тіло, що падає
з космосу до Землі та згоряє в атмосфері.
Вважається грецьким сло-вом, що означає
“небесний”. Проте містить воно українські
основи: “метати” і “горіти”.
МЕТРОПОЛІС (МТРПОЛ). Давньо-укра
їнське – матір-місто, вставивши голосні на
свій розсуд і додавши своє закінчення, греки
зробили його грецьким словом. Вважається,
що так міг називатися Київ, але на карті
Птоломея насправді знаходиться значно
нижче по течії Дніпра і, найвірогідніше,
воно розташовувалося на місці нинішнього
Запоріжжя. Див. Запоріжжя.
МЕЧ. Давня зброя, символ слави і боротьби
проти зла та неправди, символ очищення і
помсти. Вважалося за честь загинути в бою
з ворогом від меча. Вперше його викували
на території давньої України (Скитії), за
Велесовою Книгою, його кував сам Бог
Перун [54, д. 24В]. Див. також Ніж.
МЕЧ САБАТИНІВСЬКИЙ. Бронзовий,
виготовлений за часів Сабатинівської
культури. Див. Сабатинівська культура.

Меч сабатинівський. ІІ тис. до н. е. Бронза

Меч короткий (біля пояса) і довгий (збоку)
на стелі скитського вождя. Середина
VІ ст. до н. е. Околиця м. Кропивницький

МИКИТА, Микитка, Китка. Ім’я, похідне від Кита (Скита), буквально: “ми
кити”. Див. Китти.
МИКОЛА, Коля, Колюня, Миколка,
Миколайчик. Прадавнє українське ім’я,
яке, найімовірніше, походить від Отця
Колоксая – “Ми Коло”. Див. Колоксай.
МИКОЛАЯ. Прадавнє свято українців,
що відзначається 19 грудня на честь
перемоги Сонця (Кола), яке припиняло
наступ темряви на світло – Миколая
зимового. Див. Тепло-Миколая.
МИКОЛЬСЬКЕ. Село Солонянського
р-ну Дніпропетровської обл., де було
виявлено поховання неолітичного періоду, в якому серед іншого на кількох
захоронених особах, в т. ч. дітях,
виявлено намиста з оленячих зубів, що
засвідчує визнання тогочасними людьми
оленя за священну тварину. Див. Олень.
МИНА. Назва монет у давній Україні.
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МИНА, Минтагос, Мінос. Давньоукраїнське ім’я, що трапляється в історичних
джерелах. Див. Імена.
МИРИНА. 1. Ім’я – “мирна”. 2. Донька
троянського царя Тевкра, дружина Дардана, згодом цариця амазонок. Вона ж
Батія. Діонісій Скіфобрахіон (II ст. до н. е.)
писав, що амазонки на чолі з Мириною
захопили Лівію “за багато поколінь до
Троянської війни”. “Пройшла Єгипет
та Аравію, підкорила Сирію, пройшла
через Малу Азію, захопила Фракію і там
загинула з частиною війська”. Очевидно,
що тут йдеться зовсім не про африканську
Лівію, Єгипет, Аравію та Сирію. Це
були приазовські Лідія, кубанський
Єгипет, Мала Азія (Таманський п-о.),
Фракія (Крим). Тобто Мирина, почавши
свій похід від Дніпра, обійшла навколо
Азовського моря і під час повернення
до рідного краю загинула на території
Криму. Гомер, до слова, згадує пагорб
поблизу Іліона (Ольвії), який “невмирущі
Боги” називали надгробком Мирини,
а люди – пагорбом Батії (“Іліада”, 2,
813–814). Давньоукраїнське “Бат” (батя,
Отець – споріднене матері) вказувало на
титул, керівника держави.
МИРОЛЮБОВ
Юрій
Петрович
(30. 07. 1892 – 6. 11. 1970). Хімік за фахом,
історик, письменник, перший переписав і

впорядкував оригінальні тексти Велесової
Книги, автор багатьох праць з історії давньої
Русі, серед них такі важливі як “Риг-Веда и
Язычество”, “Сказы Захарихи” тощо.
МИСКА З ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ.
Знайдена між селами Білки й Осій
Іршавського р-ну Закарпатської обл.
Зображення на ній трактують як календар
племен Куштановицької культури VІ
–ІV ст. до н. е. Проте одночасно на
ній змальовано й елементи давнього
святилища. В центрі місце для вогню –
позначається знаками Сварга свастикою,
штриховані сонячні знаки “Х” вказують
на зимове та літнє сонцестояння. У тому
самому напрямку, очевидно, також були
входи і виходи до святилища. Тобто
миска, найімовірніше, графічно зафіксу
вала культову споруду, що могла бути
десь у Закарпатті. Не виключено також,
що творці миски в своєму календарі мали
13 місяців по 28 днів, про що свідчать
28 ромбиків зображених по окружності
посуду. Правобічна свастика також
позначала ту половину року, над якою
панував Білобог, а лівобічна – Чорнобог.
Див. Сварг, Свастика.

Миска з Іршавського району

МИСЛЬ. Висока, світла думка, що
рівняється із небесними світилами: “Ми
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смертні всі – лиш мисль безсмертна
мовлена, або на пергаменті закарбована,
або праведною душею і розумом небесним
зорям вознесена. У ній енергія Сонця
восьмипроменеве світло і всі кольори, що
райдугою нам здаються” (Славомисл) і
дає людству рятунок: “Лише в глибокій
думці порятунок наш: немов нирець,
повинна зазирнуть вона тверезим оком
у глибінь незвідану” (Есхіл). Див. Есхіл,
Славомисл.

МИСТЕЦТВО. Творче відображення
уявного чи дійсного за допомогою
художніх образів. Слово, певно, походить
від “містерій”. Див. Містерії.
МИТРА. Іранська трійця, запозичена в
прадавніх українців (див. ілюстрацію),
в перекладі означає “Ми троє”: ПЕРША
фігура – це сам Бог-Творець, або Сонце
(від його голови відходять промені),
той, хто карає (у руках для цього він
має палицю). Біля його ніг бачимо
такий самий знак птаха в польоті, що

зафіксували на поховальній урні наші
предки трипільці ще в ІV тис. до н. е.
(див. Урна поховальна). Птах цей накри
ває Коло Дажбоже з дванадцятьма про
менями, що символізують місяці року
(на пам’ятнику бачимо лише половину).
Знак, схожий на це Коло, був державним
знаком князя Святослава (див. Святослав
Хоробрий). ДРУГА фігура – Син Божий,
або намісник Бога на землі – людина,
цар. Він має на голові символ Сонця –
коло, а під ногами в нього звір. Тобто
людині – Синові Божому – надається
влада на землі. ТРЕТЯ – це Дух Святий,
який твориться із душ полеглих за землю
і волю народу. Йому Син Божий віддає
шану відповідним знаком – вінком у
формі кола. У цієї фігури немає обличчя,
а під ногами бачимо обриси померлої
людини.
МИТРИДАТ VI ЕВПАТОР (132–63
рр. до н. е.). Народився в Синопі, помер
(за деякими даними, наклав на себе
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руки) в Пантикапеї. Цар Босфорського
царства, якому приписують створення
Понтійської держави на південному
березі Чорного моря (Передня Азія).
Насправді, Митридат під свою руку
об’єднав численні дрібні царства Криму,
в т. ч. кримських скитів, а також Малу
Азію, Колхіду, Пафлагонію, Каппадокію
та Галатію – територія від Кубані до
річки Інгурі (на карті Азії ІІ К. Птоломея
вона названа MITHRIDATIS REGIO). На

південному березі Чорного моря навряд
чи він навіть міг бути зі своїм військом,
бо на шляху до нього стояло Вірменське
царство, з царем якої мав дружні стосунки
і разом з яким протистояв військам Скитії
(за версією офіційної науки, Риму).
Внаслідок ІІІ-ї війни зі Скитією у 71 –
70 рр. до н. е. змушений був уступити
Галатію, Каппадокію, Пафлагонію, Малу
Азію та повернутися до Пантикапеї, де
всю владу прибрав до своїх рук його
син Фарнак, якого Митридат залишав
на період своєї відсутності намісником.
Фарнак офіційно був визнаний скитами
царем Босфору (без Малої Азії), а
Митридат, побачивши, що його супротив
марний, нібито вчинив самогубство.
Похований у склепі на горі, яку донині
називають його іменем Митридат (м.

Карта Азії ІІ Клавдія Птоломея
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Керч). Див. Галатія, Каппадокія, Колхіда,
Мала Азія, Пафлагонія, Рим, Синоп, Фарнак.

МИХАЙЛО. Давнє ім’я, що означає
“великий”, “сонцесяйний”. Походить,
найімовірніше, від імені Отця Маха, що,
за Велесовою Книгою, “слов’ян до Коша
привів, і єдність земель удіяв” [54, д. 33
ур.]. Див. Маха.
МІДІЙЦІ, мідяни, меди, місійці.
Плем’я, що мешкало на Колхіді аж до
річки Галія (нині Інгурі). У давні часи
звалися орії, але коли до них прийшла
Медея, вони змінили свою назву [30, VІІ
62]. Ходили в походи разом із теукрами.
Геродот зазначає, що розмовляли
мідійською мовою, він же зберіг
приклад цієї мови: собака по-їхньому
– “спака” [30, І 110]. Пам’ятаючи про
стиль давнього “економного” письма, де
пропускалися очевидні голосні букви,
можна безпомилково визначити, що тут
була пропущена “о” – сопака-собака.
Отже, цілком очевидно, що мідійці –
близькі родичі теукрів, й розмовляли
вони давньоукраїнською мовою або ж
схожими говірками. Див. Медея, Мідія,
Орії, Теукри.

МІДІЯ, Медія. Стародавня країна, що
займала майже весь Кавказ і відігравала
велику роль в історії 672–550 рр. до н. е.
В Геродота за неї також видавали Місію.
Див. Кий, Мідійці.

МІЗИНСЬКА СТОЯНКА. Пам’ятка
пізнього палеоліту, відкрив Федір Вовк.
Її ім’ям названа археологічна культура.
Розташована на Сіверщині, поблизу села
Мізин (Коропський р-н, Чернігівська
обл.). Датується близько ХVІІІ тис. до
н. е. Восени 1907 р. на подвір’ї козака
Кошеля із с. Мізин було знайдено якісь
великі кістки. Новина швидко поши
рилася та зацікавила археологів. Як з’я Мізинська стоянка. 1. Мати-птиця із кістки
сувалося згодом, тут було розташоване
мамута. 2. Різьблення на кістці, серед
поселення давніх людей (кроманьйонців
чого бачимо і зображення Триглава (див.
Триглав). 3. Залишки житла
доби пізнього палеоліту). За сторічний

період досліджень археологи відкопали
тут п’ять круглих жител діаметром
близько семи метрів і площею до
25 м2. Ці куполоподібні житла були
схожі на “чуми” північних народів:
вони були споруджені з дерев’яних
жердин, вкритих шкірами тварин, а
ззовні – обкладені тваринними кістками
та рогами. Поблизу них знаходилися
місця обробки каменю та кісток. Крім
житлових і господарських споруд, на цій
території знайдено чимало оригінальних
високохудожніх виробів із бивня мамота:
скульптури-ідоли, стилізовані жіночі
статуетки, фігурки тварин, пташок,
браслети, прикрашені орнаментами, а
також ножі та голки з кісток мамута.
Один із браслетів оздоблений першим
відомим зображенням меандру, інший –
першим відомим свастичним зображенням. Геометричні орнаменти, виконані червоною вохрою та глибоким
різьбленням на кістках мамута. Вважається, що браслети були виготовлені
із прямих пластин ікла мамута і скручені
невідомим
способом.
Безцінною
знахідкою
Мізинської
стоянки
є
музичні інструменти з кісток (також
орнаментовані), які використовували
для супроводу танців. До так званих
звучних інструментів належить також
“шумлячий” мізинський браслет, який
складається з п’яти окремих незамкнених
кілець. Це своєрідні кастаньєти, які поки
що є єдиним свідченням про наявність
танців у палеолітичній культурі Східної
Європи. Тут також було знайдено і
згодом розшифровано прадавні графічні
записи музики, тобто тогочасні ноти. Це
засвідчує, що музика і танці з’явилися
і поширилися з української землі. Див.
Меандр, Свастика.

МІЗИН, Мезин. Село Чернігівської обл.
Коропського р-ну, відоме палеолітичною
стоянкою і тим, що дало назву Мізинській
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культурі. Можливо, саме тут постала
людина нової культури і поширилася
скитсько-українськими теренами – Геро
дот на півдні України згадував плем’я
мізинців, на Прикарпатті досі є села Стара
Мізунь, Нова Мізунь і річка Мізунка, на
Черкащині – село Мизинівка, в Росії –
річка Мєзєн. Див. Мізинська стоянка.
МІКЕНИ. Див. Маки.
МІЛЕТ. 1. Назва столиці древньої Карії,
нині місто Мелітополь, Запорізької
обл. За Геродотом, іонійське місто.
Див. Іонія, Мелітополь. 2. Древнє місто в
Передній Азії на березі Середземного
(за Геродотом, Червоного моря), засноване мешканцями іонійського Мілету,
яких насильно переселив Дарій під час
свого походу на Скитію. В історії це
місто несправедливо називають давньогрецьким. Пліній, до речі, називав
Мелітополем, приазовський Меліт (ІV
26, 82). Ще не так давно в Україні було
ім’я Мелітон (Мелітон Бучинський –
галицький фольклорист, етнограф, громадсько-освітній діяч 1847–1903).
МІЛЬТІАД, син Кіпсела, або Кімона,
чоловік доньки фракійського царя
Олори Гегесіпіли, батько Метіоха. Жив
у ІІ пол. VІ ст. до н. е. Тиран Херсонесу,
який, за Геродотом, “перегородив муром
Херсонеський перешийок від міста
Кардії до Пактії, щоб апсинтії не мог
ли робити наскоків на його країну і
грабувати її” [30, VІ 36]. Сліди цього
валу в Криму поблизу Керчі помітні й
сьогодні. Закликав іонійців послухатися
скитів, коли ті наполегливо просили
зламати переправу через Босфор, щоб
Дарій зі своїм військом не міг відступити
в Азію [30, VІ 41]. Див. Кардій, Пактій,
Херсонеський мур.

МІНОС, Мінойс. За однією з версій –
мітичний син Зевса і Європи, за
іншою – Лікастія та Іди. Брат Радаманта
і Сарпедона. За грецькою версією, воло-
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дар Криту, за іменем якого А. Еванс
назвав тамтешню культуру (див. Еванс).
Проте Геродот однозначно доводить, що
Мінос – історична особа, яка ні сном, ні
духом не відала про Крит. Батько історії
повідомляє, що “в третьому поколінні
після смерті Міноса сталася троянська
війна” [30, VІІ 171], а якщо нами
доведено, що ця війна відбулася в VІІ ст.
до н. е. (див. Троянська війна), то Мінос
жив не раніше VІІІ ст. Однак тут є одне
“але”. Мінос мав брата Сарпедона, який
брав участь у Троянській війні [121].
Отже, Мінос не міг жити століттям ра
ніше за свого брата (грецька версія вза
галі відносить Міноса до ХV–ХІV ст. до
н. е.). Геродот також пише про Міноса
як про володаря багатьох земель, проте,
якби він був царем віддаленого від
материка острова, він таким не міг
бути. Історик також тісно пов’язує його
з карійцями, які “називалися лелегами”
і були “найславнішими далеко більше,
ніж будь-який інший народ” [30, І 171].
І тут треба нагадати, що Аристотель
(ІV ст. до н. е.) називав лелегами локрів,
а Діонісій Галікарнаський ще в І ст. до
н. е. знав куретів (тих самих карійців)
як локрів і лелегів, а лелеги – це давня
назва українців. Цікаво, що саме локри,
як зауважує Страбон, перші ввели в ко
ристування писані закони (“Географія”,
VІ, 7–8), а деякі давньогрецькі історики
приписують запровадження перших за
конів братові Міноса Радамантові і навіть
самому Міносу. Тобто очевидно, що
Радамант і Мінос були локрами (окрамиукраїнцями), навіть складники імені
Рада-мант (Рада-ант) говорять, що це той,
хто збирав “раду антів” і радив (учив)
жити за законами. Про те, що Мінос жив
не на Криті, а у Криму (Таврії), свідчить
і слово “мінотавр” (мина тавр). Див. Крит,
Лелеги, Локри, Мінотавр, Радамант.

МІНОТАВР (Мина тавр). За уявленнями
давніх греків, люте страховисько з
людським тулубом і бичачою головою,
якого народила від морського бика
дружина царя Міноса Пасіфая. Жив нібито
в лабіринті, яких у Криму було дуже багато.
Див. Мінос, Тесей.

Монета із зображенням мінотавра

МІС (Мед). Родоначальник мідійців.
Можливо, той самий Кір. За Геродотом,
епонім карійців (див. Корці), брат Ліда.
МІСІЙ (Міс, Мусій). Ім’я, похідне або від
назви древнього племені місійців, або від
муз. Див. Музи.
МІСІЙЦІ (вони ж мізійці і, вірогідно,
мідійці та мілійці). Засновником роду був
Міс. Прабатьківщиною, можливо, була
знаменита своєю стоянкою кам’яного віку
Мізинь на Десні. Вони жили по сусідству
з лідійцями, нижче річки Кубань (лідійці –
вище Кубані, до Дону і за ним; карійці – на
захід від лідійців аж до Дніпра). Саме про
таке місце проживання місійців йдеться в 28
гл. 2-ї кн. Геродотових “Історій”: “З плином
часу він (лідійський Крез) підкорив майже
всі народи, що мешкали по цей бік ріки Галія
(тобто Інгурі. – С. П.), за винятком кілікійців
і лікійців, а саме: лідійців, фрігійців,
місійців, маріандінів, халібів, пафлагонів,
фракійців, тінів та бітінів, карів, іонійців,
дорійців, еолійців, памфілійців”. 20 гл. 7-ї
книги “Історій” також розповідає про те,
що разом із теукрами місійці, “пройшовши
через Босфор у Європу” (тобто через
Керченську протоку), прийшли з Малої
Азії (Тамань) до Європи (Крим), поне
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волили всіх фракійців (кримчан) і дійшли
до Іонійського моря (Буго-Дніпровський
лиман). Якщо вірити Плінію, місійці стали
предтечею савроматів, бо вони “мідськой
породи, живуть біля Дону, діляться
на різні покоління” (М. В. Ломоносов.
“Древняя российская история от начала
российского народа до кончины великого
князя Ярослава Первого или до 1054 года”).
МІСІЯ. Певно те саме що й Мідія. Див.
Мідія.

МІСТЕРIІ. Таємні пізнання, вчення і
обряди. Похідне слово від “Місяця”, бо
містеріями займалися переважно в ніч-ний
час і при Місяці.
МІСЯЦЬ. 1. Єдиний природний
супутник
планети
Земля.
Нічне
світило, праве Боже око. Символізує
жіноче начало. Зображення півмісяця
використовувалося в гербах наших
праотців та гетьманів (Див. наприклад,
Василиск, Скит, Мазепа). 2. Одиниця
часу, що застосовується у календарях
і відповідає від 28 до 31 дня. Назва
походить від нічного світила, можливо, з
того часу, як наші предки користувалися
місячним календарем. Див. Хрест.

Сонце, Місяць і Венера на фрагменті
із горщика ІV тис. до н. е. с. Березівка,
Гайворонський р-н Кіровоградська обл.

МІТ, міф. Давньоукраїнський усний
переказ – МІТка, приМІТка, поМІТка,
паМ’ЯТка.
МІТИ ГРЕЦЬКІ. Насправді більшість
цих мітів мають праукраїнську основу.
Саме на скитській землі матір усіх людей

Богиня Гая (грец. Гея) дала початок
цивілізації. Події з головними мітичними
героями та Богами, наприклад, Гераклом,
Аполлоном (Апол Ол) і Артемідою
також відбувалися на українській землі.
Це є свідченням існування тут великої
літератури, яка, проте, була знищена, а
перекази з них вкрадені та привласнені
греками. Див. Апол Ол, Гая, Міт.
МОВА. Божественна категорія – має ту
саму основу (ова-ава), що й світотворчі
поняття Нава, Права і Ява, а також Слово.
Засіб спілкування і пізнання, засіб прояву
людських здібностей та розуму, показник
культури та ідентичності. Див. Ва, Ова,
Права, Слово, Українська мова.

МОВА МЕРТВА. Мова втрачених
народів, або штучні мови, що не
прижилися, але використовуються в
певних колах. До них належать також
латинська і церковнослов’янська мови.
Див. Латинська мова.

МОВИНСТВА. Звід священних правил
та молитов, які установив сам Богтворець Сварг: “Як і отці наші, очистимося мольбою в Мові – і миємося,
мольби творячи за чисті душі свої і
тіла, яко Сварг уставив ті Мовинства
та купалища, і вказав, що не сміємо
їх занапащати” [54, д. 26]. Добре нам
відоме “мову мовити”, колись означало
промовляти сакральні речі. Можливо,
були зафіксовані в книжці “Лад
Сварожжя”. Див. Лад Сварожжя, Мова.
МОГИЛА. Походить від слова “мога”
– той, що все може, могутній. Найвірогідніше, утворилося від того, що в
землю на вічний спокій клали могутніх
людей – царів, волхвів (простих людей
переважно спалювали). У “Сказаннях
Захарихи” навіть є цар на ім’я Огила, від
якого могло піти це слово. Див. Божі гори,
Курган, Сказання Захарихи.

МОГИЛЬНЕ. Село на лівому березі
Південного Бугу Голованівського р-ну
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Кіровоградської обл., відоме знахідками
ІV–ІІ тис. до н. е. Є. Сіцінський у
ХІХ ст. нараховував на околицях села
(“Археологічна карта Подільської губернії”) 37 курганів і два городища – одне
із західного боку села поблизу Бугу, який
тут пливе на південний схід, а друге – за
3 версти від села в бік Бугу на південь, де
річка знову завертає на схід і де знаходиться
село Березівка. Обидва городища, як
зазначається у джерелі, розташовані
поблизу Бугу на височині. Перше з них у
довжину і ширину має 6 саж., по колу – 20
саж., а друге – в довжину 8 саж., в ширину
6 саж., по колу – більше 25 саж. Форма
кругловидна. Городища обкопані валом.
Біля другого городища було два рови,
що йдуть паралельно. В’їзди в обидва
городища знаходилися із північної сторони.
Таке розташування свідчить про оборонний
характер городищ. Вони розміщувалися у
напрямку бродів, де через Буг міг проникати
ворог. Свідками жорстоких протистоянь є й
кургани (могили) та назви сіл – Могильне
й Чемерпіль (очевидно, “це мертвих
поле”. – С. П.). Кургани були розташовані
так: на схід від села 9 курганів, із них 2 на

кордоні із с. Чемерпіль, 2 поблизу хутора
Юзефполя і 5 при дорозі, що вела з Умані
до Саврані. З південної сторони села – 8
курганів; із західної – 20 по дорозі, що йде
із Завалля в Салькове та Хащевате. Цікаве
також розташування жител стародавнього
військового поселення (паланки) біля
Могильного, що бачимо на схемі. Його
будували не так, як цивільні міста – у формі
кола, а у формі квадрата. Очевидно, так
вимагало тогочасне військове мистецтво.
Див. Березівка.

МОЙСЕЙ. Біблійний персонаж, автор
Тори. Вождь і законодавець ізраїльських
племен, його нібито покликав Бог Яхве,
щоб він вивів єврейський народ із
єгипетського полону. За твердженнями
Е. Шуре [152, с. 163], справжнє ім’я
Хозарсіф. Язичники ототожнювали його
з божеством зла та смерті – з Мором.
Не згадується в жодних працях давніх
поетів, теософів та істориків: Гомера,
Гесіода, Геродота і навіть у біблійних
книгах пророків Ісаї та Єзекіїля.
Тому твердження біблійних тлумачів,
що нібито він жив у ХІІ ст. до н. е. є
бездоказове. Зображували його з рогами
на голові. Див. Мара, Нострадамус, Тора.

Мойсей
Могильненське поселення ІІІ тис. до н. е.

МОКОША. І. Огієнко писав, що це
була Богиня серед головних Богів, якій
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князь Володимир поставив у Києві ідола
для прилюдних жертвоприношень, але
“не знана нам ближче. У цій Богині
дослідники
мітологи
добачували
сонцеву сестру, Богиню дощу”. Деякі
сучасні дослідники вважають Мокошу
дружиною Велеса, пишуть, що це Богиня
материнства, милосердя, щастя та нещастя,
жіночої половини, гадань, рукоділля,
покровителька джерел і святих колодязів,
врожаю, охоронниця корів. Натомість Ілар
Хоругин у Велесовій Книзі, що описує
всіх Богів і божеств давніх укрів-русів, її
не згадує зовсім. Російський фольклорист
Є. В. Анничков вважав Мокошу фінською
Богинею. Його старший співвітчизник
О. Вельтман писав про Мокошу як про
пастуха, що мав дружину Ягу та синів Силу
і Леда [213, с. 103]. Свідченням того, що
ця Богиня чужа нам, є й основа імені. Всі
головні назви Богів дали багато похідних
слів в українській мові та навіть топонімів.
У випадку з Мокошею такого немає. Отже
її присутність у пантеоні Богів київського
князя, найвірогідніше, обумовлюється
підпорядкованістю йому угро-фінських
племен. Див. Боги скитів.
МОКОШАНИ. Так, згідно Велесової
Книги, називалися гриби [54, д. 38А].
МОЛИТВА. Найвірогідніше, походить
від
слова
“мовити”,
“мовитва”.

“Молитвою” стало так само як Довгорукий
став Долгорукім, Гераклові Стовпи –
Столпамі тощо. Призначення Молитви,
як висновується із Велесової Книги,
очищення: “Як і Отці наші, очистимося
мольбою в Мові – миймося, мольби творячи
за чисті душі свої і тіла” [54, д. 26]. В
давнину люди вірили, що “Молитва
підтримує небо і землю, а також має владу
над Богами”.
МОЛИТВА ДО ПОКІЙНОГО КИЯ.
Напис на свинцевій пластині VІ ст. до
н. е., що її знайшли на острові Березань.
Ним славиться й обожнюється великий
повелитель Отець Кий та висловлюється
низка прохань, серед яких і та, аби він не
допускав нападів полян на ІСТМ.
Порядковий переклад молитви (в дужках
пояснення, прочитання С. Піддубного):
1. АПол Ра (сонячний) Отець! О Господи
ОР Наш! БАТько Небесний Ра! Ти Є
ПАСТор ЕЛЛІв І ДІд КИТів (скитів),
2. В ПАМ’ЯТІ СВОїй (нашій) З ДОЛІ (тут
назва святилища на острові Березань) ТИ
ГАРний і МОГутній КИЙ! ТИ
3 . Ф О Р Ту ( т у т, м а бу т ь , о с т р і в )
НГЕСІОАПЕ (неусипний) СТОРОЖ –
Наш ОЛа ТАМПАР (мабуть, повелитель)
АНА (в шумеро-акадській мітології –
“небо”) # О Господи ОР Наш!
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4. О БАТько Наш АІФНСІГАРАУ (?) ТОН
(сила-грім) АНА # О Господи ОРІЮ,
5. ДОЛОНЯ (тобто датель) НАМ, ИЕО
(є) МЕNОС (тут, мабуть, порівняння з
володарем Миною-Міносем) ТАМАНІ! О
Господи ОР, НАША СЛАВА
6. КИЙ ДОЛОСЬКИЙ (острова Долі)!
ДОЛОСЬКИЙ КИЙ СИДЯ НАВА (Кий
Долоський, що сидить у Наві, тобто
покійний) І ТЕж
7. КИЙ – ОВен, ФНСІ (?) НЕНЯ ЙОГО
ДЕННИЦЯ І ТЕж КИЙ МАТИ СИН
8. КИЙ ФНСІ (?) НЕНЯ І ЕЛЕО (елей –
дух) ИЕРОСКАІОУ (?) ДЕN (?) ЕNАІЕАУ
(Енеїв) ТОЙ
9. КИЙ МАТИ І ТАТО ЗВЕ ДО ТІАУТАІ
(?) ТЕК (дощ) АНА (небесний)# О Господи
ОР Наш, АВТО І
10. ОІДАСІКА ТА СФАСАУ ТО СТАТуя
АНА (якийсь Авто Ойдасіка пише, що
приніс пожертви до статуї небесного Ана
і має прохання) # О Господи ОР, НАШ
ЛЕГІНь
11. КИЙ, ТО НАШ ГУНА (те саме, що
й АН – вождь) І КИТ (великий), І РАДА
(порадник), ТИ Є ПІСТ (пастор) АЛЛЕ
(олів) ТИН (захисник) МеМНонової
(Мемнон, учасник Троянської війни,
очільник ефіопського війська) ТЕРА (землі).
12. КИЙ ТО САД ЕФЕУСІЕССІ (сад
ефеський?) НЕНЯ Ра ВІНА (пожертва)
ТНІСІ (?) НАГНати з ІСТМу ПОЛЯН
13. АВТО СДЕГАNЕО (?) РОС (рос-рус)
ЕЛ ТАМПАР (повелитель) АПІН ТВАРА
(“Апін тварина”, Апіс – Бог родючості
в образі бика в єгиптян, що жили на
Таманському півострові) КАТАВ (?) Н СЕ
ТАІ (в 12 і 13 рядках Авто, який, очевидно,
був намісником на Тамані і в Криму, через
Кия роса Долонського просить у Богів
врожаю і допомоги у відігнанні від Істму
ворогів). Див. Березань, Делос, Денниця, Доля,
Істм, Кий, Кит, Мінос, Овен, Ол, Ора.

МОЛИТВА “БОГУ ВСІЙ ТВАРІ І
ТВОРЦЮ”. Давня азбучна молитва з

Молитва “Богу всій тварі і творцю”
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книги: “Лавров П. А., Материалы по
возникновению древнейшей славянской
письменности, Ленинград, 1930”, засвідчує
факт штучного творення російської
мови. У ній, по суті, висловлюється
прохання до Бога та до Фараоші (фараона)
допомогти створити нову мову: “сотворю
євангельско слово, хвалу воздая Троици в
божествє, юже пойот всякий воздраст,
юн і стар, своим разумом язик нов…”.
Згадується “Словєньско” (слов’янське)
плем’я, а не “славянскоє”. А словом
“Херовьску ми мисль и ум даждь” автори
викрили себе, що молитва запозичена
ними з мови русів (укрів), де слово мало
такий вигляд: Хоровська, або Хорська,
і означало не погану (херовську) суть,
а святенницьку: висока, небесна, свята
мисль. У молитві також згадується таємничий “шестикрилець” [173. с. 143]. Див.
Шестикрилець.

МОЛОДОВА-І. Багатошарове поселення
кам’яного віку біля с. Молодова Чернівецької обл. Близько 60–50 тис. років тому
тут була стоянка, що 5 разів заселювалася
неандертальцями, які займалися полюванням на мамута, коня, зубра, оленя, а
також збиральництвом. Мешканці стоянки
вміли споруджувати різні за формою та
конструкцією житла з кісток великих

тварин, виготовляли кам’яні знаряддя
(шкребки, ножі, гостроконечники тощо),
розробили техніку їх гравірування та
фарбування, користувалися вогнем.
МОЛОКО НЕБЕСНЕ. За Велесовою
Книгою [54, д. 8/2], Молочний шлях,
власна назва галактики, у якій розташована
наша Сонячна система, а також усі зорі,
які ми бачимо неозброєним оком. Інша
назва Чумацький шлях.
МОЛОСИ. Іонійське плем’я, що його
згадує Геродот. Певно, назване за іменем
річки Молочна (нині Запорізька обл.). Із
молосів була мати Олександра Великого,
дружина Філіпа ІІ Македонського
Олімпіада. Див. Іонія.
МОЛОСЬКА ЗЕМЛЯ. Згадувана Есхілом у драмі “Прометей закутий”.
Ймовірно, земля, що лежить біля ріки
Молочна в українському Приазов’ї.
МОНАСТИРИЩЕ. Урочище, ланд
шафтний заказник загальнодержавного
значення. Розташований у межах Усти
нівського р-ну Кіровоградської обл., біля
села Завтурове. Відоме кам’яною горою,
на якій, очевидно, проводили свої ри
туали сонцевірники. Див. Завтурове.

Монастирище

Основа житла в Молодові

МОНАСТИРОК. Село Борщівського
р-ну Тернопільської обл. (до 1992 р.
Міжгір’я). Розташоване на заході району
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на р. Серет. Підпорядковане БільчеЗолотецькій сільраді. Поблизу Монастирка виявлено археологічні пам’ятки пізнього палеоліту, раннього залізного віку,
черняхівської та давньоруської культур.
Відоме печерою-храмом дохристиянського часу із квадратом над входом, що
вказує на святенність споруди, та поблизу
якої є язичницький жертовник. Див. Бог,
Квадрат.

Монастирок. Печера-храм

МОНЕТА, мина то. Грошова одиниця, на
яку “міняється” товар. На давніх монетах
її позначали літерами МН. Першими, за
твердженням Геродота, почали карбувати
монети лідійці, хоча, як свідчать факти,
піонерами у цій справі були ольвійці. Див.
Кий, Лідія, Ольвія.

МОНЖЕРІ ЖАК-ФІЛІПП (1782–1839).
Французький мореходець, автор книги
“Про підводне плавання під час війни”,
підтверджував ймовірність, що козаки
використовували підводні плавзасоби.
МОНОМАХ ВОЛОДИМИР, Володимир ІІ Всеволодович (1053 – 19. 05. 1125).
Київський князь, письменник і проповідник; син князя Всеволода, внук Ярослава
Мудрого, правнук Володимира Великого.
Сповідував громадську (язичницьку) віру,
шанував також християнську. Молився
переважно Сонцю, своїх дітей повчав:
“Щоб не застало вас сонце в постелі.
Віддавши ранішню похвалу Богові, а

потім сходячому сонцеві, й побачивши
сонце, прославте Бога з радістю!” Ім’я
Мономах тлумачиться буквально як
“людина велика”. Див. Маха, Медальйон
Мономаха.

МОР. Див. Мара.
МОСКАЛЬ. 1. Москвин, підданий
Москви; той, хто служить Москві (московському війську, уряду). Найлютіший із
ворогів людяності, брехун. Український
народ відзначав у своїх прислів’ях: “Пес
небезпечний спереду, кінь – ззаду, а москаль
з усіх боків”, “З москалем дружи, а кола
напоготові держи”, “– Тату, лізе чорт у
хату. – Не біда. Аби не москва”, “Відріж
поли, але від москаля втечи”. Вислів
“москаля гнати” в наших предків означав
брехати. 2. Гірський хребет в системі
Уральських гір. Див. Кацап, Московія, Росія.
МОСКОВІЯ. Попередня назва Росії.
Російський письменник Алєксєй Толстой
писав: “Московия – русь тайги, монгольская, дикая, звериная”. Див. Росія.
МОЩІ. Залишки тіл царів “моцних”.
У християнській церкві – тіла, що залишилися після смерті нетлінними, тобто,
не проявляють ознак гниття і розкладу.
Див. Могила.

МУЖ ПРАВИЙ. Правильна людина,
приклад для інших. Такий фразеологізм
трапляється у Велесовій Книзі [54,
д. 2]. Давній руськоланський драматург
Сава, якого греки називають Софоклом,
шанувався як “муж Правий” [109]. Див.
Софокл.

МУЗИ. Вважається, що слово походить
від “мисль-мислячі”, однак музами на
зивалися Богині поезії, мистецтв та
наук, що творили певні містерії, тож
правильніше походження йде саме від
“містерій” – міси, музи. Що це так,
підтверджує українське слово “намисто”
– “на міс то” прикраса. Муз було дев’ять:
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Кліо – муза історії, Евтера – муза ліричної
поезії, Талія – муза комедії, Мельпомена –
муза трагедії, Терпсіхора – муза танцю,
Ерато – муза любовної поезії, Полігімнія
– муза урочистих гімнів, Уранія – муза
астрономії та Калліопа – муза епічної
поезії. За місцем проживання вони
називалися
аонідами,
аонійськими
сестрами (іонійськими – від назви їхньої
країни Іонії), парнасидами (від назви
гори Парнас, де вони жили), геліконідами
(від іншої назви цієї самої гори Гелікон),
а також касталідами, іпокренідами (гіпокренідами), піерідами. Див. Гелікон, Іонія,
Містерії, Парнас, Піеріди.

становив 40 – 45 років, жінці – 20–25.
Покійники лежали у витягнутому
положенні на спині в неглибокій ямі
головами на схід. Права рука чоловіка
заходила під ліву руку жінки, що свідчить,
про те, що поховання було одночасним.
У черепі чоловіка знайдено застряглий
шматок кременю, як свідчення того, що
він загинув насильницькою смертю.
Серед знайдених у печері кісток свиней
до 70 % належали молодняку. Див. Кро
маньйонці, Тарденуазська культура.

МУРОМЕЦЬ
ІЛЛЯ,
Муровлянин,
Мурин. Легендарний персонаж давніх
українських (київських) билин, в імені
якого відбиті імена героїв І пол. І тис. до
н. е. – Ола (Ілля) і Ора (мУРОмець). Також здавна в Україні обожнювали сильних людей, про них казали: “сильний, як
мур” (тобто як кам’яна фортечна стіна).

МУРАВСЬКИЙ ШЛЯХ, Муровський.
Один із найважливіших стратегічних
шляхів ХVІ–ХVІІ ст., який пролягав з
Південної України на північ до кордону з
Московською державою. Ще раніше – до
заснування Москви – цей шлях пролягав Див. Елєонські гори.
від Перекопу до Києва. Найвірогідніше, МУСУЛЬМАНИ, магометани. Послі
названий на честь Іллі Муромця. Див. довники ісламу, загальна назва вірян,
Муромець Ілля.
що закріпилася за членами спільноти
МУРЗАК-КОБА (з кримськотатарсь Мухаммеда. Див. Іслам, Мухаммед.
кої – княжа печера). Грот у Криму, по МУХАММЕД, Магомет (570 – 8. 06.
близу Севастополя над річкою Чорна. 632). Буквально, “той, кого хвалять”,
Розташований в горі Ісар (Цар). Від святий і пророк, що започаткував іслам.
критий у 1936 р. радянськими вченими Вважається історичною особою, заснов
С. Бібіковим та Е. Жировим. Знайдені ником перших громад мусульман. З його
мікроліти тарденуазького типу (скре слів нібито записано Коран. Ім’я скла
бачки, різці, ножовидні пластинки, гео дається зі складників: “маха” – великий,
метричні мікроліти), вироби з кістки та ”мед” – мідієць. Див. Мідійці.
рогу (гарпуни, шила, проколки, лощила), “М’ЯЧ”. Якась гра вигадана лідійцями
кістки сучасних видів тварин, багато під час 18-річного голоду [30, І 94]. Див.
мушель равликів, а також подвійне Лідія.
поховання кроманьйонців. Вік чоловіка
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“на верху”). За грецьким трактуванням,
командуючий флотом у давній Греції.
НАВЕРШЯ ВЛАДИКИ. Знак, тотем,
що прикріплювався на патериці владики.
Див. Папай, Патериця.

Н, н. Вісімнадцята літера абетки; Нава,
небо, простір, надія, неминучість, ніч.
НАБНАБДЕ (небесно-небесний). Цар
Персії, згадується у Велесовій Книзі.
Можливо, він же Набонід.
НАБОНІД (556–539 рр. до н. е.). Цар
Персії. Див. Набсур-цар.
Навершя Олександра Великого

НАБСУР-ЦАР (небесно-зоряний). Перський цар, що згадується у Велесовій
Книзі: “Наші Отці одні хомути носили
і ніяк не звалися інакше як язичники,
коли вавилонське рабство терпіли.
Князем у персів був Набсур-цар, який
повелівав ними” [54, д. 6Г]. Певно, інше
ім’я Набоніда. Див. Вавилонський полон,

НАВПАКТІЇ. Невідома поема еллінів,
про яку згадує в 2-й книзі історик Павсаній.
Припускається, що вона викривала
фальсифікаторів, які переписали історію з
точністю до навпаки. Див. Павсаній (2).
НАДІЯ, Надій. Ім’я українського походження, а не калька з грецького Elpis,
як йдеться у довідниках. Найвірогідніше,
основу його складає ім’я Бога Дия.
Можливий також його чоловічий аналог
– Надій.
НАЗАР. Українське ім’я, що має значення
“зоряний”; той, хто народився “на зорі”.
НАЗАРЕТ, Назорей. Місто, в якому,
за Євангеліями, пройшло дитинство
Ісуса Христа, походить від українського
“назирати”, “дивитись”. Тобто, це місто
було прикордонним. Не виключено, що
насправді містом Христа був о. Березань
– ззаду наперед майже те саме Назарет.

НАВА. Невідомий, таємний і потойбічний
світ, світ покійних предків. За Велесовою
Книгою, приходить за Явою: “До того є
Нава і по тому є Нава” [54, д.1]. Знак Нави
– хрест. Колір Нави – чорний. Див. Ява.
НАВАРХ. У давнину, той, хто очолює (є

НАКОНЕЧНИК СПИСА З-ПІД КОВЕЛЯ (Волинь). Наконечник із написом і
зображеннями символів. Стверджується,
що на ньому готською мовою написано tilarids. Але якщо залучити до дешифрування
влесовицю, легко читається: “сила” –

Набонід

Набнабде.

Див. Березань, Христос.
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Наконечник списа з-під Ковеля

перша частина, і “огні” – друга, що
підтверджується також знаком із трьома
колами – вогонь та сонце (прочитання
С. Піддубного). Див. Влесовиця.
НАКОНЕЧНИК СТРІЛИ. Пробивна
частина зброї для лука. Першим із бронзи
їх почали відливати скити. Виконували
також функцію грошей. Див. Скити.
НАДМОГИЛЬНИЙ НАПИС ЕНЕЯ.
Див. Енеїв напис.
НАН. Забуте українське ім’я. Від
нього, ймовірно, пішли Ананій і Наніїв
(український письменник Павло Наніїв),

Монета Нана (Ольвія)

шумерське Нанна (місячне божество,
“той, чий підйом – сіяння”), а також
слово “знання”. Можливо, іменем Нана
названо місто Ананів, нині – Ананьєв
(Одеська обл.).
НАПИС ІЗ ПРИАЗОВ’Я. Напис ХVІ
ст. до н. е., здійснений на камені давньоукраїнською мовою, факсимільне відтворення Ф. Воланського у книжці
“Пам’ятники слов’янської писемності
до Різдва Христова”. Запис його в транскрипції сучасними українськими літерами: ПОТШЕМОСЯ СЧІРІЯ ОПЕЦЕ
ГРАДІЖІ ДОМ ТАЖ ДІЯ КОЛУНІЯ
СДРУГІЯ ЗЕЛІЯ НЕХЕЙ ЯАТВГЯ
РОЖЕ У НЕХЕЙ ЛЕЛІЯ У НЕХЕЙ ЖІІЯ
СВЕТЛЕСІА. Переклад: “Постараємося
щирою опікою збудувати дім та Дія
Колуню подружжю молодому. Нехай
дітву рожають і нехай леліют і нехай
живуть світло”. Інші знаки також
мають значення. У колі бачимо літеру
“я” з крапкою попереду – це символ
єднання двох “я” в одне “я”. Нижче нього
знаходиться восьмипроменева зірка –
символ сімейної гармонії та тепла. Далі –
знак “ВЕДИ”, що вказує на необхідність
пізнання дерева життя (наступний знак –

Напис із Приазов’я
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триглав у триглаві), який одночасно є
знаком триєдиності світотворення (див.
Триглав). Останній за ним знак те саме
“я” з крапкою попереду (але вже без кола)
і значки, що нагадують літеру “л”, – це
побажання дітей-пташенят, причому не
менше трьох, які також мають створити
свою власну тріаду: він – вона – воно.
Знак у вигляді ромба означає “кінець”
(Прочитання С. Піддубного).
НАПИС НА ОЛЬВІЙСЬКІЙ СТЕЛІ.
Див. Стела уславлення Кия. [174, с. 47]
НАПИС НА ЧАШІ З ВІЙСЬКОВОГО.
У 1967 р. краєзнавець і археолог О. Бо
дянський в кургані зі спаленням біля
с. Військове (поблизу Ненаситецького
порогу Дніпра) знайшов ківш ємкістю
близько 3 л. Дослідник вирішив, що він
належить до ІІІ–ІV ст. н. е. В одному
із двох рядів символічних знаків він
побачив напис: ОЛОПАОЛХАЙОЛ (окрім того, кілька літер були затертими).
Розшифрувати напис на цій сенсаційній
знахідці йому не вдалося. Зважаючи на
ті знання, які ми володіємо на сьогодні,
можна стверджувати, що ківш має значно
більший вік, бо, найвірогідніше, в ньому
йдеться про того самого Апол Ола,
якого шанували ще в V ст. до н. е. і про
якого йдеться також у написах на низці
ольвійських пам’яток (див. Клятва синів

Чаша з Військового

Пертона). Тільки в цьому випадку “Ол”
займає першу позицію, а “Опа” (Апол) –
другу (Ол Опа, а не Опа Ол). Тобто це
священний ківш Бога Апол Ола, про що
і йдеться у написі: “ОЛ ОПА ОЛ Х АЙ
ОЛ…”, де “Ола Опалун (той, хто опалює,
світить, тобто Бог Сонця), “Ол Х” – “Ол
Небесний” і Ол (далі – ще було кілька
літер, які, найвірогідніше, вказували,
що він Отець). Отже, в перекладі на
сучасну українську мову текст повністю
мав би виглядати так: “Ол Сонце, Ол
небесний є, Ол – Отець наш!”. Їх треба
було вимовляти під час причащання, яке
здійснювали за допомогою цього ковшачаші. (Прочитання С. Піддубного). Див.
Апол Ол, Сонце, Х.

НАРАДА. Мудрець Бога Крішни,
очевидно, ім’я походить від українського
слова “радити, нарадити – підказувати”.
Див. Крішна.

НАРОДИ МОРЯ. Термін новітньої історіографії, яким окреслюють низку
племен, що нібито у ХІІІ–ХІІ ст. до н. е.
вдерлися до Малої (Передньої) Азії,
східного узбережжя Середземного моря
та Єгипту. Походження цих племен достеменно не відоме, що породило багато
гіпотез із цього приводу. Вважається,
що напади народів моря призвели, або
ж стали однією із причин загибелі низки

Карта розселення палотрипільської раси, за
А. Кемпом “нордичної”. (Artur Camp. March
of the Titans A History of the White Race. —
USA, Ostara Publi cations, 1999)
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культур та держав пізнього бронзового
віку. Переселення “народів моря” було
однією з найбільших міграцій давнини,
що змінила обличчя стародавнього Близького Сходу та вплинула на всесвітню
історію. Що побудило це переселення –
невідомо, але топоніміка Передньої Азії
і Палестини свідчить про те, що переселення відбувалося з причорноморських
і приазовських земель, звідки прийшли
племена теукрів (тевкрів), тірсенів, лідійців, пелазгів дорійців тощо. Найімовірніше, це переселення відбувалося не
впродовж двох, а значно більше століть –
приблизно з ХVІІ по ІІ ст. до н. е., і не
тільки на південь, а й на захід та на схід.
НАСТ. Чоловіче ім’я, вперше згадується
в “Іліаді”. Див. Іліада.
НАСТЯ, Настуня, Стуня. Жіноче ім’я,
похідне від Наст.
НАТАЛ, Наталка, Ната, Наталя, Наталочка, Наташа. Ім’я, з основою “тал”, що
означає “заручник” (давньоукраїнське),
або талановитий, везучий.
НАТАЛІВКА. Давнє село біля Запоріжжя, в якому 1862 р. було знайдено стелу із
зображенням царської особи, що тримає
в руках сокиру, лук і булаву. Археолог
та історик В. Даниленко вважав, що на
лежить вона до кіммерійського періоду
давньоукраїнської історії (І пол. І тис.
до н. е.) [179, с. 216]. Стела виготовлена
з плоскої гнейсової плити – висота
162 см, ширина в поясній частині – 61 см,
товщина 12 см. Див. Кімерійці.
НАТАН. Ім’я – той, хто йде на бій, на
війну (на тан). Див. Тан
НАУМ, Наумко, Умка. Ім’я – “розумний”,
можливо, похідне від Нума. Див. Нума.
НАХМАН. Єврейський святий, цадик,
мешкав в Україні, похований в Умані.
Вважав, що справжня обітована земля –
це Україна.
НЕАНДЕРТАЛЕЦЬ. Викопна форма

Стела Наталівського ідола

людини верхнього плейстоцену, які
населяли Європу та західну Азію
230 000–27 000 рр. до н. е. Вважається
підвидом або окремим видом людини.
На теренах України відомі дві знахідки
кісток неандертальців – печера Кіїк-Коба
(Крим) та ґрот Прийма-1 (Львівська обл.).
Крім того, в Чернівецькій обл. відоме
поселення неандертальців Молодова-1.
Див. Молодова І.

Неандерталець

НЕАПОЛЬ, Новополь, Новгород. Столиця південної Скитії. Давня назва
Сімферополя. Див. Новгород.
НЕБЕЛІВКА. Село Голованівського р-ну
Кіровоградської обл. У 2009 р. біля села за
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допомогою геофізичних зйомок виявлене
велике трипільське поселення (до 350 га).
Розкопки на місці цього поселення з 2012
р. веде україно-англійська археологічна
експедиція. Знайдено залишки храму
IV тис. до н. е., загальна площа якого
становить 1200 м2. Він складався із двох
частин – двоповерхової, розміром 20 на
40 метрів і одноповерхової прибудови (20
на 30 метрів), що слугувала підсобним
приміщенням. Знайдені відбитки від роз
колотої колоди та мотузки, товщиною в

біля вхідних дверей – мав форму косого
хреста довжиною 4,3 м. На кожному з
його кінців були кола діаметром близько
одного метра. Також на земляній підлозі
знайдено велике корито (2 на 2,5 м.) і в
ньому – зернотерку. Під час промивання
ґрунту, що його взяли з одного із вівтарів,
знайдено обвуглене зерно ячменю, а із
землі, видобутої на території храму, вимито
велику кількість зерен злаків. Археологи
також знайшли чимало відбитків злакових
рослин. Це ще одне підтвердження того,
що основи хліборобства були закладені
на території України. На другому поверсі
споруди був подіум довжиною понад
16 м, на якому стояли п’ять великих
посудин – мабуть, чаші для приготування
священних напоїв. Поряд була невелика
посудина, наповнена перепаленими
кістками тварин. Походження назви села
невідоме. Однак можна припустити, що
десь неподалік могло бути і поселення
Белівка, можливо, це нинішні Білашки
Тальнівського р-ну на Черкащині. Див.
Володимирівка.

Столовий сервіз із трипільської Небелівки

палець, дають підстави стверджувати, що
під час перекриття приміщення трипільці
використали зв’язані між собою балки,
покладені вздовж і впоперек. Дерев’яну
конструкцію вони обмазували 3–4 рази
глиною з половою від різних зернових,
при цьому товщина кожного шару обмазки була мінімальною – 1,5–2 см.
Таким чином, наші предки перекрили
проліт довжиною 20 м, зробивши на
другому поверсі рівнесеньку підлогу. На
обох поверхах храму знайдено залишки
жертовників, аналогічних до Володимирівських, круглої та хрестоподібної
форм. Один із них – розташований

НЕВІЙ Гней. Римський поет ІІІ ст. до н. е.
Один із перших, хто почав використо
вувати мітологічні події, пов’язані з
троянцем Енеєм, для створенння рим
ської історії. Див. Рим.
НЕВРИ, нефри. Видозмінена назва ніпрів, тих самих бористенітів-дніпровців,
але які мешкали на лівому березі Дніпра,
десь у межах сучасних Запорізької, Дніпропетровської та Черкаської областей.
О. Знойко називає їх фінами, але Геродот
однозначно говорить, що вони “мають
скитські звичаї”, а звичаї народжуються
з однакової віри, роду занять, культури
та традицій. В “Історіях” Геродота сказано, що неври перед походом Дарія були
змушені покинути свій край через змій
і перейти до країни будинів (ІV 105).

Насправді тлумачі Геродових “Історій”
неправильно зрозуміли автора, який
писав, що ніпри перейшли з одного берега Дніпра на інший Зміїним порогом
(більше відомий за назвою Гадючий), що
розташований навпроти острова Дубовий
[87, ст. 46]. Див. Бористеніти.
НЕДЕЇ. У повісті “Тіні забутих предків”
М. Коцюбинський називає цим словом
“дикі верхи гір”, недоступні гори, тобто
місця, де людям не вдалося поставити
статуї Дия чи його святилища.
НЕДІЛЯ. Сьомий день тижня, несприят
ливий для роботи – не діла (не робити).
Святковий день – ходили до святилищ,
храмів, відвідували рідних, слухали
боянів, влаштовували ігри та розваги
тощо. Цього дня зазвичай віталися так:
“Зі святою Неділею будьте здорові!”.
Див. Боян.

НЕМИРІВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ, Великі
вали, Скитські вали. Розташоване на
обох берегах річки Мирки, за 2 км від
м. Немирів Вінницької обл. Загальна дов
жина валів городища становить 4,5 км
(по гребеню), висота й нині сягає 8,5
м, ширина – 32 м, загальна площа –
110 га. Які розміри валів були спочатку –
невідомо. Однак, зважаючи на їхній вік,
а він може сягати 5 тис. років, так як в
городищі археологи знаходили залишки
поселення часів Трипільської культури,
зрозуміло, що за нинішні віки розміри
валів значно зменшилися. На найвищому
місці поміж валами (висотна північна
частина городища) розташовувалося
поселення – так зване “замчисько”,
або дитинець (12,5 га). Воно було
обнесене окремим валом й обкопане
глибоким ровом. Можливо, це городище
називалося Мирів, від якого збереглася
назва річки, а неподалік постало місто
НеМИРІВ. Цілком ймовірно також, що
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Немирівське городище

План Немирівського городища

це легендарна столиця руськоланів
Голунь. Див. Голунь.
НЕМРУТ. Гора в Туреччині, понад
2 тис. м. над рівнем моря, на якій зберег
лися залишки пам’ятників епохи після
Олександра Македонського. Назва похо
дить від українського “не мруть” – тобто
це гора безсмертних.
НЕОЛІТ. Буквально новоліт (нові літа),
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мешкав по сей бік Дону). Дочка Нерея –
Кето – знаменита тим, що народила
чудовисько на ім’я Єхидна. Див. Єхидна,
Теукри.

Немрут. На передньому плані голова в
скитці, можливо, Бога Аполлона

новий кам’яний вік (Х–ІV тис. до н. е.), що
заступив палеоліт і мезоліт та передував
мідному віку, заключний період кам’яної
доби.
НЕПРИ, Ніпри. Див. Неври.
НЕПТУН. Один із римських Богів, про
його початкову природу майже нічого
невідомо. Оскільки його ототожнювали
з Посейдоном, то можна припустити,
що це інше ім’я Бога морів, річок і води.
Назва походить з української мови –
той, хто “НЕ ПоТоНе”. Його символом є
тризубець. Див. Посейдон.
НЕРЕЙ. Найстарший син Понта (Чорного
моря) і Геї, божество моря. Правдивий,
щирий і добродушний. Від Доріди –
“дочки отця-Океана, ріки досконалої”–
Нерей мав п’ятдесят прекрасних дочокнереїд, під іменами яких, найвірогідніше,
приховувалися назви племен, що
мешкали на українській землі. Серед
них: Евкранта – якщо додати літеру “т”,
впізнаємо тевкрів-антів (теукрів); Галія –
галів, Галатея – оли то, Ерато – Оратта,
Меліта – Мілет/Мелітополь, Фетида –
мати Ахілла (можливо, Метида/Меотида),
Амфітріта – дружина Посейдона (що

НЕСТОР. Ім’я, похідне від давнього
імені Наст. Див. Наст.
НЕСТОР ЛІТОПИСЕЦЬ (прибл. 1056–
1114 рр.). Київський літописець і пись
менник. З 1073 р. чернець КиєвоПечерського монастиря. Автор Житій
святих князів Бориса, Гліба та Феодосія
Печерського. Вважається упорядником
(за іншою версією – автором) “Повісті
минулих літ”. Помер і похований у КиєвоПечерському монастирі. Див. Повість
минулих літ.

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ Іван Семенович (25. 11. 1838 – 15. 04. 1918). Український письменник, етнограф-фольклорист,
автор праці “Світогляд українського народу від давнини до сучасності”.
НИКОДИМ. Ім’я, очевидно, протилежність Кодиму – базіка, не таємничий.
НІЖ. Знаряддя для різання, священна
зброя, оберіг. Предки українців святили
ножі, щоб був помічним у роботі та захисті
від нечистої сили і ворога. Робили це на
Великдень і на Маковія. Здійснювали
замовляння, дарували юнакам, як визнання
їхнього повноліття та дієздатності. Як
оберіг, ставили в колиску немовляті.
На ножах клялися бути вірним отцям і
Батьківщині. Див. Корона Колоксая, Меч.
НІКОНІЙ. Невелике місто VІ–ІV ст.
до н. е. на східному березі Дністровського
лиману в межах сучасного с. Роксолани
Овідіопольського р-ну Одеської обл.
Це було, найімовірніше, поселення, що
виконувало прикордонні функції воло
дінь скитського царя Скіла. Історики не
справедливо називають його грецьким
містом. Назву, певно, слід тлумачити
місто “без святилища”, “нема кону”. Див.
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ж слов’янська, як передають історики,
отримала свою назву від змішування,
яке здійснилося у Вавилоні при Німроді”
(Фабр, за вид. 1526 р.). Див. Каратепські
написи, Кий, Колань Синєорська.

Мармуровий бик із Ніконія
Кон, Скіл.

НІМРОД. За Біблією, син Куша, батько
Севи, Хавіла, Савта, Раама та Савтеха:
“Куш же породив Німрода, – він
розпочав на землі велетнів. Він був дужий
мисливець перед Господнім лицем. А
початком царства його були: Вавилон,
Ерех, Аккад і Калне в землі Шінеар” [Кн.
Бут. 10]. У Каратепських написах Кушем
(Кущем) називається Отець Кий. Тому не
виключено, що в Біблії під цим іменем
приховано саме Кия, який володів Персією,
Оратою (Скитією), Аркадією (півднем
Скитії) і Коланню в Землі Синєорській
(держава між ріками Синюха – Синиця –
Південний Буг – Рось). На його дніпровське
походження вказує й зауваження ученого,
єпископа Венського Іоанна Фабра: “Мова

Німрод

НІН. 1. Ассирійський володар (прибл.
ХІІ ст. до н. е.). Походив зі скитської
землі, син Бела, онук Алкея, правнук
Геракла, батько Агрона (див. Геракліди).
2. Ніневія, місто в Ассирії VІІ ст. до н.
е., проти якого виступив Кий, воліючи
помститися за свого батька. Див. Кий.
НІНА. Жіноче ім’я, похідне від
чоловічого Нін.
НІПЕР. Давня назва Дніпра, річка,
що, за Велесовою Книгою: “Всякій прі
граничити має і ворогам злим перепоною
бути” [54, д. 38А]. Див. Пря.
НІЩИЙ. Російське слово, що означає
бідний, убогий. Походить від українського
“ніщо”.
НОВА ЕРА (н. е.). Період часу, що обчислюється з першого року за Григоріанським календарем, поточна епоха.
Використання замість нього терміну
“від” чи “до н. Хр.” (народження Христа)
неправомірне, оскільки він народився,
нібито, у 8 р. до н. е. Див. Христос.
НОВГОРОД. 1. Неаполь Скитський,
місто біля сучасного м. Сімферополь,
столиця скитського царства в Криму ІІІ–
ІІ ст. до н. е. Відігравало важливу роль в
історії Криму та Тьмутаракані до Х ст. н. е.
Див. Болеврен, Рюрик, Скілур. 2. Місто на
р. Волхов (Росія). Згадується у Велесовій
Книзі: “град Новий на Волхові” [54, д.
31], засноване в ІХ ст.
НОЕМА. За Біблією, донька Ламеха і
Цілли (Бут. 4:17–22), яку, найвірогідніше,
видано за Ноя. Див. Ламех, Ной.
НОЙ. Біблійний персонаж, завдяки якому нібито було врятовано від потопу
людство і тваринний світ. За Книгою
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Буття (5:25–29), він був сином Ламеха,
внуком Метушалаха, правнуком Еноха,
праправнуком Яреда. Вказується, що
всі вони жили в середньому до 900 років. Натомість у тій самій Книзі Буття,
але в попередній главі (4:17–22), про
фантастичних довгожителів не йдеться.
Понад те, тут уже згадується не Ной, а
Ноема. Див. Всесвітній потоп, Ламех, Ноема.
НОРИК. Царство слов’янського племені,
вихідців із Таврії (теврисків) – IV–I ст.
до н. е., що знаходилося приблизно на
території сучасної Австрії та прилеглих
районів Баварії (на схід від річки Інн), і
Словенії.
НОРИКИ, орики, орії. Одна з назв пле
мені слов’ян за “Літописом руським” [76,
с. 2]. Див. Країна Еріка, Орії.
НОСТРАДАМУС (Мішель де Нотрдам –
14. 12. 1503 – 2. 06. 1566). Французький
астролог, провидець, лікар і алхімік, зна
менитий своїми пророцтвами. У катрені
XCV, центурія III пророкував Україні:
Закон Мора поступово загасне,
Потім другий [прийде],
більш сприятливий,
Бористен [Дніпро] першим прийде
		
встановити
Талантами [своїми] й мовою [цей]
		
привабливий закон.
А потім пустить паростки та,
що тривалий час була безплідною,
починаючи з 50-го градусу.
Та, що оновить усю Християнську Церкву.
І буде встановлений великий мир,
		
союз та злагода….

“Закон Мора”, про який згадує Нострадамус, донині тлумачать як доктрину

утопічного соціалізму. Однак, найвірогідніше, ясновидець мав на увазі
конкретну працю та ім’я творця релігії,
чиї ідеї зла і неправди донині панують
у світі, – Тору та Мойсея. Нострадамус
однозначно вказує, звідки має прийти
звільнення світу від Мора і де започаткується новий лад: із Бористену, з 50-ї
паралелі північної широти, на якій якраз
і знаходиться столиця України місто
Київ. Див. Бористен, Мойсей, Тора.
НОТИ. Зображення музичних символів
на лініях-нитках, що позначають певний
тон (у зворотному напрямку “нот”), від
чого також постало слово “нотувати”.
НУГЕЯ. Місце, область, що згадується
у написі на ольвійському пам’ятнику
в клятві синів Пертона. Можливо, це
територія, де проживали ногаї, яких О.
Вельтман називав: “білі або великі Ногаї.
Це древня козача орда, азійські сармати”
[20, с. 80]. О. Вельтман також припускав,
що від них могла піти назва “печеніги”.
Див. Вельтман, Клятва синів Пертона.

НУЛЬ. Символ безкінечності та вічності.
НУМА. Другий цар Риму. Син Помпонія,
народився, як і Татій, у місті Кури. Ймовірно,
що це одна й та сама особа – Отець (тато)
Нума. Римські селяни свято дотримувалися
прадавніх заповідей доброго царя-бога
Нуми. Зайняти трон, до речі, його просив
не хто-небудь, а Велес – нащадок Татія
[108, т. 1, с. 130]. Оскільки Нума зробив
дуже багато нововведень, корисних людям,
очевидно, що й діяв він за наукою Велеса.
Див. Велес, Рим, Татій.
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– образу за зраду і незаслужену кривду.
Див. Бог, Арга, Коло, Опіда.

О
О, о. Дев’ятнадцята літера абетки; літера
Сонця, найвища божественна сила, знак
єдності та могутності. Як оберіг, цей
знак – коло – активно використовували
в оздоблені трипільського посуду, у вишивці скитського одягу. В деяких говірках, наприклад, московській, читається і
вимовляється як “А”, у білоруській мові
майже відсутня.
О! Усвідомлений вигук, звук захоплення і
здивування. Див. А.
ОБЕРІГ. Те, що захищає – знаки, символи, тотеми тощо. Найголовнішими
оберегами в давніх українців були писемні
знаки, молитви та замовляння – все, що
пов’язано зі словом, бо в ньому приховані
первісні назви Богів, воно проникнуте
магнетизмом обожнення багатьох поколінь.
Літери вишивали на одязі, на рушниках,
малювали на посуді, на стінах житла. Як
приклад – зображення скитів на золотій
вазі з Керчі ІV ст. до н. е., на їх штанах
вишито знаки “Ж” (Життя), “Х” (Небо),
“О” (Сонце) – див. кольорову вкладку.
ОБІД. Пора, коли сонце (коло-обід) перебуває в зеніті (середина дня, полудень).
ОБІДОНОСИЦЯ, Обида. Згадується
у Велесовій Книзі і в “Слові про похід
Ігорів”. Можливо, та, що носить коронуобід (у санскриті апіда – корона). Не
виключено, що в основі лежить ім’я
конкретного історичного персонажу –
гіперборейської дівчини Опіди, яка разом
з Аргою прийшла “із самими Богами” і з
дарами для полегшення пологів [30, ІV
35]. Обідоносиця може тримати “обиду”

“ОБЛИЧИТЕЛЬНІ СЛОВА”. Праці
християнських
богословів,
скеровані
проти язичництва під назвою “Слово”.
Є. В. Анічков у дисертації “Язычество и
древняя Русь” (1914 р.) аналізував 27 таких
“Слів”. Найвідоміші з них: “Слово святаго
Григорья, како погани кланялися ідолом” і
“Слово Христолюбця”.
ОБОЛА, овола. Грецька назва ольвійських
монет із зображенням сови: “ов Ола” (сОВа
Ола). Їх видають за давньогрецькі. Див. Ол,
Ольвія, Сова.

Обола. Монета Скіла

ОБОРИ. Так, за деякими джерелами, в
давнину називали антів і слов’ян. Хоча,
найімовірніше, це неправильно передане
“бори”. Див. Бори.
ОБРІЗАНІ. Одна з назв євреїв. Першим
згадує обрізаних Геродот, однак це були
не євреї, а колхи, єгиптяни та ефіопи. Див.
Євреї, Колхи.

ОВ, ав. Архетип світотворення, розумної
дії, святості та верховенства [105, с. 277].
Головний у таких божественних термінах,
як Нава, Права, Ява, Єва, Аватар, Авраам,
Саваоф, Овен, Мова, Слово, Голова, Сова
(птах мудрості) тощо. Див. Авраам, Нава,
Овен, Права, Ява.

ОВАЛ. Видовжене коло (у формі яйця – див.
Овейце). Священна фігура, що її шанували
сонцевірники, один із символів Богів,
народження та плодючості. У формі овала
будували святилища житло, поховальні
камери та кургани. Див. Молодова-1, Переп’я
тиха, Святилище старокиївське.
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численних овець срібнововних” (“Іліада”,
Пісня третя, 195). Про особливе значення Овена свідчить і той факт, що до
Трульського вселенського собору 692 р.
Ісуса Христа зображали на іконах у вигляді
ягняти. Овен також був тотемом Ареса. А
графічним символом Овена був двозуб чи
знак у вигляді “Y”. Див. Арес, Великдень,
Жовнір, Рама, Христос, Ясунь.
Деметра і Посейдон з овалом. Мал. на вазі

ОВВА! Вигук здивування, захоплення,
відкриття і здобутку (овація – ова це:
захоплення виражене бурхливими оплесками та вигуками).
ОВЕЙЦЕ. Зародок життя, за Велесовою
Книгою – яйце.
ОВЕН, Яр, Ясунь, Білояр. Свійська
тварина, тотем скитів-русів. Серед знаків
Зодіяку стоїть на першому місці. Символ
Рами, тотем сонцепоклонників. Перед
походом руське військо мало піти до
храму і разом з благословенням волхвів
отримати голову Овна. Її тримали на
високій палиці – рамені і її не можна
було втрачати в бою [54, д. 7З]. На
пагірках людиноподібному божеству з
головою Овена ставили пам’ятники, про
що йдеться у біблійній “Книзі пророка
Осії” (10:8), і називали їх ”висотами
Овена”. На Великдень випікали “бабки”
у вигляді Овена. Молилися Овену аж до
ХІ ст., про що свідчить церковний указ
князя Володимира в Х ст. про заборону
молитися “под овином, іли в рощенії, іли
у води” (Е. Голубинскій “Історія русской
церкві”, І, с. 625). Мавро Орбіні писав,
що Скитія також називалася Овен [164,
с. 83]. Як про символ вождів писав про
нього Гомер, поет порівнював з Овеном
богосвітлого Одіссея: “Немов той Овен,
він шеренги війська обходить. Справдібо він таки на барана густорунного
схожий, Що крізь отару проходить

Сонячний
знак Овена на
трипільському
посуді.
ІІІ тис. до н. е.

Божество з
рогами Овена.
гора Кременець,
м. Ізюм
Харківської обл.

ОВІДІЄВЕ ОЗЕРО. Так О. Гваньїні
називав Дністровський лиман (Widowego)
[29, с. 428].
ОВІДІЙ НАЗОН, Ведій Назон. Поет
(43–18 рр. до н. е), автор найбільшої за
обсягом поеми у римській літературі
“Метаморфози”, яку він написав на
основі трагедій Евріпіда та інших давніх
творів. За версією науки, був висланий з
Риму на береги сучасного Чорного моря
(Румунія). Однак О. Гваньїні стверджує,
що він був вигнаний до Тавриди [29, с. 54],
те саме читаємо й в Овідія (в переказі О.
Вельтмана): “Я живу між Скитами та
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Гетами”, “Я живу серед злих Сарматів,
Бессів і Гетів” [20, с. 20]. Найочевидніше,
це була сучасна Одеська обл., зокрема
місто Овідіополь, назване на його честь.
Михалон Литвин, між іншим, зауважував,
що лиман на Дністрі мав назву Відово за
іменем поета Овідія, так як вважається, що
він жив у вигнанні в цій частині Понту. Див.
Бесси, Литвин Михалон.

ОВРАМ. Див. Авраам.
ОВСЕНА ВЕЛИКА І МАЛА. Осінні свята
Русі за Велесовою Книгою [54, д. 37А].
Відзначали в жовтні, за новим стилем
ОВСЕНИЦЬ. За Велесовою Книгою,
восьмий місяць, походить від вівса (найпоживнішого зерна), борошно якого жертвували Богам [54, д. 31]. Див. Коло Дажбоже.
ОГІЄНКО Іван Іванович, Митрополит
Іларіон (15. 01. 1882 – 29. 03. 1972). Укра
їнський вчений, політичний, громадський
і церковний діяч, мовознавець, педагог,
дійсний член Наукового Товариства ім.
Т. Шевченка, автор багатьох наукових
праць з українського мовознавства,
історії церкви, культури, канонічного
права, в т. ч. “Дохристиянські вірування
українського народу”.
ОГЛЕНДЯ. За Велесовою Книгою, болярин, який “водив корів по степах”,
при якому були одбиті гуни та яги, “який
гордився нами і бере нас в долю” [54, д. 8
і 8/2]. Див. Болярин.
ОГНЕБОГ. Див. Семург.
ОДАРКА, Дарка, Дарія. Давньоукраїнське
ім’я, що означає “дарована”. Чоловічий
варіант – Подарк (див. Пріам) та Дарій.
ОДЕСА. Місто на півдні України, де, за
Геродотом, мешкали алазони. В другій
пісні “Іліади” Гомер згадує їх вождя Одія,
отже, не виключено, що назва міста пішла
від його імені. За К. Птоломеєм, можливо,
Одресса. Див. Коцюбіїв, Одресса.
ОДИН. Раз. Початок, число Сонця, Бога
Ра, Бога-Творця Сварга та отця Ора. Див.
Ор, Сварг.

ОДІЙ, Одіс. За Гомером, вождь алазонів,
які брали участь у Троянській війні. Див.
Алазони.

ОДІН, Один. Перший, Верховний Бог готів
і скандинавів, згадується також у Велесовій
Книзі [54, д. 7Д]. Прийшов на північ в кінці
І тис. до н. е. з берегів Азову на чолі племен
анів (антів) та асів. Зображують його
однооким і довгобородим страховиськом у
товаристві двох воронів і двох вовків.
ОДІСЕЙ,
Одіссей.
Найвірогідніше,
грецьке ім’я Одія. Головний персонаж
поеми Гомера “Одіссея”, в якій описані
мандри мореплавця Одісея, що здійснювалися в основному Понтом, Океан-рікою
і кімерійською (скитською) землею.
Географ, академік російської академії Карл
Бер (1792–1876) також стверджував, що
головна частина мандрів Одісея припадала
на Чорне море (Понт), а не на Середземне.
Римське ім’я його Улліс свідчить про його
ольвійське походження – Оліс. Див. Одій,
Океан, Ольвія.

ОДІССЕЯ. Епічна поема Гомера (VІ ст. до
н. е.), що описує поневіряння та повернення
на батьківщину Одісея, героя Троянської
війни, царя Ітаки. У ньому йдеться про
мандри Одісея Чорним морем, в т. ч. до
Океан-ріки (Дніпра) і берегів кіммерійських
(скитських). Поема наповнена цікавим
побутово-звичаєвим змістом і разом з
тим вводить у казково-фантастичний
світ давньої мітології. Повні рукописи в
грецькій редакції датуються ХІІ ст. н. е.
ОДОАКР, Одонацер (Один цар), у Велесовій Книзі – Одокрехім, у Мавра Орбіні
– Оттокар, в О. Вельтмана також Годеч. Цар
русів-рутенів, походив з території України,
про що свідчить й саме ім’я – Одо-укр. Роки
життя – 433 – 15. 03. 493. Син царя скирів
(січовиків) Едикона (Ода Кона). За однією
із версій, командував загоном германсь
ких найманців в імператорській гвардії.
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Мавро Орбіні, володів Римом 15 років. Див.
Годеч, Руги.

ОДРЕССА. За К. Птоломеєм, місто в
пониззі Дністра – Odressus [125, с. 20],
найвірогідніше, помилковий запис Одеси.
Див. Одеса, Птоломей.
Одоакр на монеті

У 476 р. підняв повстання проти римського
імператора Ромула Августула і фактично
поклав кінець Західно-римській імперії.
За версією, яку переповідає О. Вельтман з
“Історії” якогось Мальхія (Exc. E. Malchi)
[20], Одоакр мав родове прізвище Годич
(та сама основа Од/Ед). Щоб Одоакр не
випадав із контексту римської історії і щоб
применшити його роль як самостійного
політика та воєначальника, наука стверджує,
що формально він підпорядковувався
східно-римському імператорові Зенону і
правив як призначений ним полководець.
Насправді Одоакр в 476–493 рр. був само
стійним правителем італійської держави
зі столицею у Равені, про що свідчить
напис на його монеті – “RV”. Свою владу
підтримував за допомогою війська, якому
за вірну службу віддячував земельними
наділами. У Велесовій Книзі згадується, що
саме він убив готського короля Детеріха.
Б. Хмельницький називав Одоакра
Одонацером, “старобутнім русом”. За

ОЗОЛИ, за К. Птоломеєм – Оzuli. Регіон
понад Азовським морем біля Дону.
ОЙРА (Ой Ра!). Давньоукраїнський танець, яким віталося сонце. Виконували
шість пар (6 хлопців і 6 дівчат).
ОКЕАН, Окиян. Річка Дніпро, найбільша
відома в стародавньому світі річка, яку
поети Гомер, Гесіод та Есхіл називали
Океан-рікою.
Геродот
писав:
”Я,
принаймні, якщо сказати правду, не знаю,
чи існує така ріка Океан. Я припускаю, що
Гомер, або якийсь інший із давніх поетів,
вигадав таку назву і завів її до своїх
творів” [30, ІІ 23]. Есхіл називав Дніпро
Океан-отцем
(“Прометей
закутий”,
ряд. 139 і 532.). Пізніше цим словом
нарекли найбільший водний простір, що
знаходиться за межами суходолу.
ОКЕАНІДИ. Мітичні доньки Океана
(Дніпра) і Тетії (Тетіса). Див. Дніпро,Тетіс.
ОКО. Одна з назв Сонця: всевишнє Око,
Небесне Око, всевидюще Око, ліве Око.
Правим небесним Оком називався Місяць.
Див. Сонце.

ОКРИ, укри, українці. Рід Бога Акрая.
Згадуються у Велесовій Книзі: “А тоді,
будучи окра-венці і скити-анти, росиборусень і сурожці, стали діди русове”
[54, д. 7Є]. В “Історіях” Геродота – тевкри/
теукри. Не так давно в Україні ще можна
було зустріти ім’я Окрайчин (Окри син).
Див. Акрай, Венеди, Вісім, Локри, Тевкри, Укри.

Плита з-під Зальцбурга (Австрія), на якій
Одоакр називається царем рутенів.

ОКСАНА, Оксанка, Оксаночка, Ксеня (чо
ловіче Оксан, Оксен). Ім’я, що пояснюють
із грецької як “чужа”. Тобто, очевидно,
що це слово не грецьке, тому не може
тлумачитися грецькою. Зважаючи на його
основу “сан”, воно українське і означає
“шанована”, “сановна”, або “свята”.
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ОЛ. Зображення божественної особи
і коня, що біжить у різні сторони, на
ольвійській монеті. Прибл. V ст. до н. е.

Підтвердження історичності окрів: напис
АКРАОЄ (А також читалося як О) і над ним
8-пелюсткова зірка, що її використовували
за свій символ царі давньоукраїнської землі:
Тіра, Аттила, Святослав Хоробрий тощо.
Інший напис слід читати справа наліво:
МИДРА (Митра). Тірсенське Коло, срібло.
І ст. до н. е.

ОКСАН-ГОРА. Свята гора, вершина
біля річки Смотрич Кам’янець-Подільсь
кого р-ну Хмельницької обл.
ОКСЕН, Оксентій. Чоловіче ім’я, що за
значенням аналогічне Оксані. Див. Оксана.
ОКТАМАСАД. За Геродотом, син царя
скитів Аріапейта, онук Тіра по матері. В
кн. ІV, гл. 80 Геродот записав переказ про
те, що нібито за спробу перейняти іноземні
звичаї Октамасад відрубав своєму братові
Скілу голову. Ім’я “Октамасад” є яскравим
свідченням того, як греки перекручували
давньоукраїнські імена на нібито скитські
та грецькі. На письмі воно передавалося
таким чином: “ОСММСЛ” (Осьмомисл),
натомість греки “С” прочитали як латинське
“К”, одне “М” видали за “Т”, “Д” за “Л” і
вставили інші голосні. Див. Аріапейт, Скіл.
ОКТО. Латинською “вісім” (8). Походить
від українського “оки то”, оскільки графіка
цифри нагадує два ока. Див. Вісім.
ОЛ, Ал, Ел, Іл (Ель, Елохім, Аллах). 1.
Бог Отець, архетип духовного початку й

абсолютна божественна ідея [105, с. 69].
Те саме, що й Ор-Орій. Давнє Апо Ол, у
Біблії – Ілля. Поєднання складових Ор і
Ол дає слово “ореол”, що означає “золоте
сяйво навколо голови Бога”. В своєму
останньому слові на хресті Ісус Христос,
найвірогідніше, згадував саме Ола – “Елі”
(Мт. 27:46). 2. Іл, син Троса, іменем якого
названо місто Ольвія. Див. Апол Ол, Іл, Ов,
Ор.

ОЛА, Ол. 1. Укорочене ім’я від імен Олег,
Олена, Ольга тощо. 2. Ольвійська монета
із зображенням Ола VІІ–V cт. до н. е. Див.
Обола.

ОЛАКОН. Див. Гелікон.
ОЛАТИР-КАМІНЬ,
Алатир-камінь.
1. Головний, центральний камінь в контині,
який оздоблювали золотом, або на якому в
тій самій контині розпалювали священний
вогонь, тому його ще називали палаючим
каменем. Від цього слова пішло і церковне
олтар/вівтар (див. Контина). 2. Одна із
забутих назв бурштину.
ОЛЕГ. Як і про Ольгу, пишуть, що це
староскандинавське ім’я Helgi-Heilgi
(святий-свята), але саме таке значення в
давнину мало і наше Ол-Олен. Ба більше,
не виключено, що в імені Олег криється
одне з найдавніших імен українця – лелег.
Див. Лелеги, Ол.

ОЛЕКСА, Олексик, Лесь, Лесик. Давнє
українське ім’я, утворене від імені царя
Колоксая. Див. Колоксай.
ОЛЕКСАНДР, Олесандр, Олесь, Лесь,
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Лісандр, Санько, Саня, Ксаня. Давнє
українське ім’я, основою якого є ім’я
Колоксай, а закінчення “др” означає
“дарований”. Див. Колоксай.
ОЛЕКСАНДР І. Історії добре відомі
Олександр ІІ і Олександр ІІІ. Перед
питанням, хто був Олександром І наука
пасує. Зважаючи на те, що події Троянської
війни відбувалися на українській землі (див.
Троянська війна) і що царі Македонські
царювали на українській землі (в четвертій
книзі Геродот згадує про землеробів
максіїв (маки-сіячі), “які прийшли з Трої”),
найвірогідніше, Олександром І треба
вважати сина останнього царя Трої –
Пріама, якого ще звали Парісом. Мабуть,
саме він є батьком Філіпа І і дідом Аргая
[30, VІІІ 139]. Див. Амінт, Аргай, Маки, Паріс,
Пріам.

ОЛЕКСАНДР ІІ МАКЕДОНСЬКИЙ.
Македонський (скитський) цар, вважається сином Амінта. Однак якщо уважно
прочитати “Історії” Геродота (кн.VІІІ,
гл. 139), то Амінт йому міг приходитися
хіба що прапрадідом. Натомість його
батьком був Аргай (Орій Гай), дідом –
Філіп І, а прадідом – Олександр І. Своєю
чергою, він був дідом Філіпа ІІ і прадідом
Олександра Великого. Можливо, саме
його під іменем Лісандр описав Плутарх у
розповіді “Лісандр і Сулла”. Рік народжен
ня невідомий, але про смерть Лісандра
говориться, що помер 395 р. до н. е. Був
неабиякою особистістю, мав особливі
заслуги перед еллінським світом, за що в
Дельфах в його честь встановили золоту
статую [30, VІІІ 121]. У молоді роки, коли
нахабні перські посли прибули до його
батька, вимагаючи для Дарія землі та води,
а потім забажали й македонських дівчат,
Олександр, підпоївши персів, переодягнув
у дівчачі сукні дужих юнаків і вирізав цих
послів [30, V 18-20]. У восьмій і дев’ятій
книгах Геродотових “Історій” Олександра
ІІ зображено як союзника Мардонія,

водночас Мардоній знає його як проксена
та благодійника атинян і доручає вести
переговори з ними. Олександр згодом
навіть таємно попереджає еллінів про
несподівану атаку, яку готують проти них
перси. У коментарях зазначено, що він
відіграв значну роль у битві при Платеях,
де були розбиті перси. Звідси випливає, що
саме нащадок пера Діка – цар Олександр,
який мав неабиякий дипломатичний хист
– привів Мардонія до нищівної поразки.
Про цей факт в “Історіях” Геродота чомусь
немає ні слова. Див. Династія македонських
царів, Діка, Македонія, Мардоній, Пердікка,
Проксен.

ОЛЕКСАНДР ІІІ МАКЕДОНСЬКИЙ,
також Олександр Великий, за “Сказаннями Захарихи”, цар русів Макодун [208].
Народився в ніч на 14 серпня (за старим
стилем – 1 серпня) 356 р. до н. е. Походить
з того самого роду що й Геракл – з Алкеїв
(Алкетів), нащадок пера Діка, Олександра
І та Олександра ІІ, син Філіпа ІІ і його
дружини Олімпіади Молоської. За Діо
дором Сицилійським, походив із роду
пелазгів, а Земля пелазгів, як стверджував
Есхіл, була на території сучасної України.
Згідно власного заповіту він генет
(венед) [217, с. 93]. Учень Аристотеля,
духовний син Орфея. Що Олександр ІІІ
має праукраїнське коріння, підтверджує
і К. Птоломей, на карті якого вказано два
місця, пов’язані з Олександром. Одне –
Alexandri are – сучасний Донбас; друге

Монета Олександра ІІІ, на якій він
ототожнюється із Києм Орієм
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позначене двома колонами – Alexandri
colunne – Кубань. Перше, певно, є місцем
народження Олександра – там був його
жертовник (у Луганській і Донецькій
областях донині є села під назвою
Македонівка). Друге – місце, де він розбив
Дарієве військо та припинив гегемонію
персів у тогочасному світі. Олександр був
не лише великим полководцем, а й вели
ким просвітителем. Зокрема, він привчив
гірканців до шлюбу і навчив їх земле
робству, переконав арахосіїв і согдійців
утримувати батьків, а не вбивати їх на
старості, а персів – шанувати матерів
й не вступати з ними в шлюб [174, 3].
Римлянин Гай Юлій Соліна, між іншим,
свідчив, що Олександр турбувався про
тваринний світ своєї країни. Зокрема, для
визначення живучості скитських оленів

він одягнув на багато з них нашийники
[169, с. 13]. Закінчив свій життєвий шлях
Олександр ІІІ у Вавилоні 13. 06. 323 р.
до н. е., але похований на своїй землі – в
Царській країні, тобто в Придніпров’ї.
Ймовірно, нині це село Олександрополь
у краю маків. Див. Венеди, Діка, Есхіл,

Клімент Охрідський, Маки, Маковія, Молоси,
Олександрополь, Олімпіада Молоська, Орфей,
Птоломей, Царська країна.

ОЛЕКСАНДРОПОЛЬ. Село в Дніпро
петровській обл. Солонянського р-ну,
найвірогідніше, назване на честь Олександра ІІІ. До нього приписувався
найбільший в Європі курган, хоча насправді
він знаходився за селом Петриківка, за
кілометр від Олександрополя. Курган
знищено в середині ХІХ ст. Див. Олександр
ІІІ, Олександропольський курган.

Фрагмент карти К. Птоломея із жертовником і колонами Олександра ІІІ
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Золоті та позолочені речі з Олександропольського кургану

ОЛЕКСАНДРОПОЛЬСЬКИЙ КУРГАН.
Царська могила ІV ст. до н. е., висотою
понад 21 м., діаметром 100 м. з
численними підземними ходами. Під
час розкопок 1852–1856 рр. виявлено,
що основне поховання майже повністю
пограбоване. Однак вдалося знайти ще
чимало речей, які засвідчують, що ця
могила могла належати Олександрові
Великому. Розкопки проводилися під
керівництвом петербурзьких археологів О. В. Терещенка та О. Є.
Люценка, ґрунт спочатку вивезли за
межі кургану кільцем до 5 м. заввишки
і до 60-70 м. завширшки. Тоді ж
були розкопані і підземні поховальні
споруди – катакомби глибиною більше
6 метрів від рівня підкурганної
поверхні – Центральна з довжелезним
Східним
дромосом
(підземним
тунелем), підзаховання в Центральну
катакомбу та окрема бокова Північносхідна катакомба. Також були досліджені численні загадкові підземні ходи,
які становили особливість Олександропольського кургану, чого ніде в
Північному Причорномор’ї більше не
знаходили. Первісна колекція знахідок
налічувала більше 10000 одиниць і була
найбільшою з усіх здобутих в скитських
курганах Причорномор’я. На сьогодні
збереглося лише біля сотні одиниць,
які випадково збереглися в Ермітажі,
та приблизно стільки ж у Харківських

історичному і університетських музеях.
Після закінчення робіт майже всі
підземні споруди, які були розкопані
великими відритими котлованами,
були залишені не засипаними, за
винятком Центральної гробниці, що
була засипана в процесі розкопок, і
мали вигляд величезних глибоких ям.
В подальшому вони використовувалися
місцевим населенням для поховання
тварин, померлих від різних хвороб.
В 2004-2009 рр. була здійснена нова
спроба дослідити курган. Цього
разу було виявлено межі кургану –
знайдений кільцевий рів діаметром 110
м., який оточував курган. Із західної
сторони під оточуючими курган
відвалами був виявлений величезний
майданчик 130х20 м., де відбувалася
поминальна тризна, знайдено залишки
кількох сотень амфор, ліпні горщики,
бронзові та залізні наконечники стріл,
особисті прикраси тощо. Крім того,
було відкрито 11 супроводжуючих
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Золотий скитський олень. Крим. ІV ст. до н. е.

къ Дунаеви; бе множьство ихъ, сѣдяху
по Днестру, оли до моря”. Геродот згадує
олейців, а Діонісій Описувач на карті
показував на українській землі плем’я Alani,
Олександр ІІІ.
що можна читати також як “олени”. На карті
ОЛЕЛЬ, Олелько, Лельо. Ім’я, в основі Птоломея вони названі turangite (“тури”).
якого лежить ім’я Ола-Олена.
У “Сказанні про Габай-князя Оланського”
ОЛЕН. Творець перших гімнів, що їх йдеться про оланців, які були раніше греків
співали в святилищі Делос, і ліричної поезії [208]. Див. Діонісій Описувач, Гуцули, Елліни,
[30, ІV 35]. Ймовірно, з ним ототожнюється Птоломей, Тарандр.
Солон, а також Лін. Див. Лін, Солон.
ОЛЕНЬ. Священна тварина. В давнину
ОЛЕНА. 1. Жіноче ім’я (див. Уляна). 2. олень-Телець був першим і панівним
Єлена – дружина Менелая, яку викрав знаком зодіяку. Підтвердженням цьому є
Паріс, через що, ніби, розпочалася зображення золотого скитського оленя.
Троянська війна. Див. Менелай, Паріс,
Низка диких і фантастичних тварин
ОЛЕНИ (оли, олейці, елліни). Зважаючи на ньому, серед яких цар звірів лев,
на численні зображення оленя, який був дуже мізерні. Саме це підкреслює їх
дуже шанованим у наших давніх предків, малозначущість порівняно з оленем. В
очевидно, що в Україні мешкало плем’я, останній хвилі рогу оленя вмонтовано
яке називалося оленами. Першим таке овена. Його розташування понад іншими,
припущення зробив О. П. Знойко. Під- свідчить про те, що овен став наступником
твердженням цього також можуть бути оленя. Змія тут позаду оленя – у вигляді
назви деяких українських етнічних груп: хвоста. В давнину було повір’я, що саме
волиняни без “в” – оленяни, подоляни – олень щоранку виносить на своїх рогах
під олени, гуцули – оце оли. В Нестора на небо Сонце. Докія Гуменна писала:
Літописця теж можна знайти олів, але вчені “У наших найдавніших колядках дуже
чомусь не хочуть цього помічати: “улучи и популярний образ оленя. Очевидно, був це
тиверцы седяху бо по Днестру, присѣдяху й найпоширеніший тотем у свій час. У
людських поховань – жінок, чоловіків
і навіть дітей. Припускається, що вони
були вбиті в процесі відправи поминок
і тут же поховані. Див. Навершя владики,
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Евразії ще в першому тисячолітті по Р. Х.
було вірування, що олені пере-носять душі
на той світ. У “Повісті временних літ”
можна прочитати, що маленькі оленятка
випадають з хмари та розходяться по
землі..., олень найчастіше й найчисленніше
зобра-ження в скитському мистецтві”
[41]. Павло Штепа: “Існували народи,
які символізували своє божество звіром
і таким чином могли називатися іменем
того звіря”. П. Штепа стверджував, що в
санскриті “рос” – означає антилопа: “роус,
рус, рас” – олень” і робить такий висно
вок: “Найстаршим (кількатисячолітнім)
і найвідповіднішим її державним гербом
(України – С. П.) мав би бути олень-рос...
Найвідповіднішим, бо характер цього
гарного, чистого, шляхетного звіра цілком
відповідає характерові українця. Олень є
дуже розумний, скорий, не є напасникомхижаком, але, коли нападений, хоробро
б’ється до загину чи перемоги” [157].
Свідченням того, що олень був священним
для наших предків, є також знайдене
намисто із зубів оленя з Микольського
неолітичного поховання. Найвірогідніше,
його також зображували на прапорах наших
предків. Див. Змія, Зодіяк, Микольське, Овен.
ОЛЕСЯ, Олесь, Леся, Лесь. Ім’я, похідне
від Олександр. Див. Олександр.
ОЛИ. Див. Олени.
ОЛИВА. Плодове дерево, що в древності
також росло на території Криму.
ОЛІМИР (Olimaг). За О. Вельтманом,
руський князь, що командував флотом
при київському володарі Гано. Див. Гано.
ОЛІМПІАДА МОЛОСЬКА. Дружина
Філіпа ІІ Македонського, мати Олександра Великого. За свідченням Есхіла,
Земля Молоська була розташована на
території Скитії. Найвірогідніше, це
басейн річки Молочна. Див. Есхіл.
ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ. За твердженням
греків, започатковані в стародавній Греції,
проводилисявмістіОлімпіяібуливизначною

подією у житті греків. Походження
цих ігор оповито легендами. Один із
найпопулярніших мітів започатковувачем
ігор називає Геракла. Згідно з легендою, це
він назвав ігри “Олімпійськими” і встановив
звичай проводити їх кожні чотири роки.
Міт стверджує, що після здійснення 12-ти
подвигів Геракл побудував Олімпійський
стадіон на честь Зевса. Однак Геракл не
має жодного стосунку до грецької землі
– це скитський Бог і герой. По-друге,
місто Олімпія (скоріше, святилище)
розташовувалося неподалік Регія [30, VІІ
170], а це Керченський півострів. По-третє,
якщо Геракл побудував стадіон на честь
Зевса, він би називався Зевсовим, ігри також
називалися б його іменем. Тому, як бачимо,
і тут не обійшлося без фальсифікацій. Тому,
найвірогідніше, Олімпійські ігри названі
на честь Отця Ола (Апол Ола) і проходили
вони насправді на території Криму. Хоча
перші ігри могли відбутися і в Ольвії. Їх
започаткування відносять до 776 р. до н. е.,
але ймовірніше це відбулося на сто років
пізніше. У V ст. н. е. заборонені римськими
імператорами як поганські. Див. Апол Ол,
Геракл, Зевс, Ол, Олімпія, Регія.

ОЛІМПІЯ. Святилище Ола в Тегеї, біля
якого проводили Олімпійські ігри. Див.
Ол, Олімпійські ігри, Тегея.

ОЛЬВІЙСЬКА МОВА. Мова, що збереглася у написах на ольвійських, а
також березанських пам’ятниках і на
“свинцевих листах”. Найвірогідніше,
нею творили також Гомер, Есхіл, Гесіод,
Геродот та інші, нібито давньогрецькі
письменники. Див. Абетка ольвійська,
Клятва синів Пертона, Свинцеві листи, Стела
уславлення Кия.

ОЛЬВІЙСЬКИЙ ПАМ’ЯТНИК. Див.
Клятва синів Пертона.
ОЛЬВІЙСЬКИЙ ХРЕСТ. Хрестоподібна бронзова пластина, прикрашена
зображеннями голів овена, скрученими
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тваринами тощо. Скитська робота VІ ст.
до н. е. Знаходиться в Ермітажі (СанктПетербург, Росія). Див. Хрест ольвійський.
ОЛЬВІЯ, Ольви, грец.: Ольбія, (літературна назва – Іліон), за “Сказаннями
Захарихи”, Олява [208]. За офіційною
наукою, найважливіша грецька колонія
в Нижньому Побужжі, в дельті Гіппаніса
(Бугу) та Бористену (Дніпра). Заснували,
нібито, вихідці з Мілету в 647–646 рр.
до н. е. Проте, найвірогідніше, його
засновником був Кий, царювання якого

Монета з Ольвії (ОЛЬВИ)

якраз припадає на цю пору, і на монеті
якого написано Киярос. Звідси також
випливає, що згадуване у Велесовій
Книзі місто Росієград – це інша назва
Ольвії. Політичним та економічним
центром Ольвії було однойменне місто,
залишки якого розташовані на правому
березі Бузького лиману біля с. Парутино
Очаківського р-ну Миколаївської обл.
Низка фактів, а найбільше свинцеві
листи з Березані, написи на ольвійських
пам’ятниках давньою українською мовою,
а також свідчення Геродота про царя
скитів Скіла говорять про те, що греків
до історії Ольвії приписано безпідставно.
В написі на одному пам’ятнику ІV ст. до
н. е., між іншим, перелічуються племена,
що мешкали в той час на території Скитії.
Та от ні греків, ні еллінів, як нібито
називалися ще греки, серед них немає
(див. Клятва синів Пертона). Цьому
підтвердження й ольвійські монети,
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що їх знайшли в Ольвії, нині зберігаються
в музеях Києва, Одеси, Миколаєва, Херсо
на, Полтави, а також Берліна, Лондона,
Парижа, Санкт-Петербурга, Москви та
інших міст Європи. М. Литвин (ХVІ ст.) у
своїх мемуарах писав, що в його час Ольвія
називалася Торговицею. В поемі “Іліада”,
найвірогідніше, саме Ольвія висвітлена під
назвою Іліон. Див. Іліада, Іліон, Кий, Киярос,
Ольвія. Скитська могила, яку видають за
Зевсів курган. Мал. 1902 р.

написи на яких ОЛЬВІО насправді треба
читати як ОЛЬВИ, що відповідає давньоук
раїнській традиції (див. Абетка ольвійська,
Влесовиця). За царя Скіла це було священне
місто, до якого не можна було входити у
військових обладунках, а лише в хітоні.
За доби найбільшого розквіту територія
міста сягала 55 га, його некрополя – до 500
га, а по берегах Бузького-Дніпровського
лиману було розташовано до 150 невеликих
поселень. З 1990 р. ведуться систематичні
археологічні
дослідження.
Детальні
розкопки міста провів Б. Фармаковський
(1870-1928), якого справедливо називають
“родоначальником” наукового вивчення
Ольвії. До речі, розкопуючи Нижнє місто,
Фармаковський прийшов до висновку, що
значна його частина похована під водою
лиману. Його увагу привернули руїни
під водою неподалік від берега. На його
думку, це розвалини оборонних стін Ольвії.
“Залишки стін міста, які, судячи з написів,
тут, біля р. Буг, безсумнівно, повинні були
бути, знаходяться, очевидно, вже під
водою, – писав він. – Дуже може бути, що
то грандіозна споруда, яке знаходиться під
водою сажнів на 10 від берега у південній
частині прибережної Ольвії і яке було
відзначено вже графом А. С. Уваровим
та іншими дослідниками, представляє
саме залишки узбережних стін Ольвії,
що захищали її порт”. Велика кількість
мистецьких творів і письмових пам’яток,

Клятва синів Пертона, Коло Єви, Литвин
Михалон, Мілет, Росієград, Свинцеві листи,
Скіл, Стела уславлення Кия, Троя.

ОЛМЕЯ. Священна річка, в якій, за
Гесіодом, купалися музи. Найвірогідніше,
це поетична назва річки Молочна (Запорізька обл.).
ОЛУНЬ. Див. Голунь.
ОЛЬГА МУДРА (891 – 11. 07. 969). Донь
ка Ганни й Сондока, братанича болгар
ського царя Симеона. Народилася 891 р. у
Плескові (а не Пскові, як писав Нестор) –
столиці тодішньої Болгарії. Дружина кня
зя Ігоря I, київська княгиня, про яку писа
ли як “первізниця на Дніпрі”, що історики
розтлумачили як “перевізниця”, хоча на
справді це означає “перша візниця”, тобто
та, що “ПЕРла державного ВОЗА”. Близько
945 р. помстилась жорстокою розправою над
деревлянами, які вбили її чоловіка – князя
Ігоря. Правила Руссю в роки неповноліття
свого сина Святослава. Греки її назвали
Мудрою за те, що прийняла їхню віру –
християнство. При хрещенні отримала
ім’я Єлена, канонізована Православною
церквою як свята. В казці “Івасик-Телесик”
зображена в образі зміючки Оленки. Див.
Івасик-Телесик.

ОЛЬШАНКА, Вільшанка. Назва багатьох населених пунктів в Україні. Можливо, таку назву в давнину давали на
честь одного з давніх предків Ола (Ола
шанують). Див. Ола.
ОМАСТРИДА. Місто на півдні України
[54, д. 8/3]. Певно, столиця амазонок
Феміскира. Див. Амазонки.
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ОМЕГА. Знак “Ω”, що використовували
в давньоукраїнській писемності (наприклад, в Ольвії) як знак оклику і крапка, а
також замість літери “о”. В християнстві
трансформувався у слово “амінь”. Див.

і з дарами для полегшення пологів” [30, ІV
35]. Не виключено, що Опіда насправді
є Апол Ол. Див. Апол Ол, Арга, Гіпероха,

ОМЕЛА. Рослина, за допомогою якої
Рама врятував білу расу від чуми, що
була занесена в країну через контакти з
чорною расою [152, с. 34]. Див. Рама.
ОНЕСІКРІТ. Літописець Олександра
Македонського, автор знищеної “Історії
Олександра Великого Македонського” –
згадується лише в деяких працях так
званих грецьких істориків. Складники
імені свідчать, що насправді його ім’я
могло бути як: “Онис укр то”. Див. Укри.
ОПА. Укорочене ім’я Опала (Опалуна),
який пізніше став Апол Олом (Аполлоном). Див. Апол Ол.
ОПІДА, Опіс. Гіперборейська дівчина, яка
разом з Аргою прийшла на Делос ще до
Гіперохи та Лаодіки “із самими Богами”

Орік.

Клятва синів Пертона, Кома, Ольвія.

Лаодіка.

ОПОЯ. Дружина скитського володаря
Аріапейта, мати Оріка [30, ІV 78]. Див.
ОПРАКСІЙ. Давньоукраїнське ім’я, що
буквально означає “захисник короля”:
опря – опора, ксай – король.
ОПРИШКИ. Повстанці, народні захис
ники, учасники народно-визвольної бо
ротьби в Галичині, на Закарпатті та Бу
ковині проти феодально-кріпосницького
гніту польської та української шляхти,
молдавських феодалів, угорських і авст
рійських поміщиків у ХVІ – І пол. ХІХ ст.
Вперше опришків згадано в документах
1529 р. Припускається, що назва “оприш
ки” походить від лат. “oppressor” – ни
щівник. Однак слово має той самий корінь,
що й гопліти/оплоти. Див. Гопліти.
ОР, Ора, Орій, Арій, Яр, Горан. 1. Слово,

Острів Березань зі слідами святилища Оракул (див. Оракул)
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ОРАЗЬКА ЗЕМЛЯ. Згадується в “Сказаннях Захарихи”. Мабуть, Оратська або
Роська земля. Див. Ората, Рось, Сварг, Сказання
Захарихи.
Монета ОРА.
Ольвія.

що в давнину мало багато значень: ім’я,
батько, світло, тепло, святість (франц.
– золото). 2. Бог рільництва, засновник
роду оріїв, епітет до слова батько. Звався
також Гор, Хор, Юрій, Урай тощо. 3. Ім’я
багатьох давньоукраїнських вождів, бо
“Од отця Орія походимо, а той час од часу
народжується серед нас і пов’язано це до
самої смерті” [54, д. 4Г]. 4. За Велесовою
Книгою, провідник русів, батько Кия,
Щека та Хора. Найвірогідніше, саме про
нього пише Велесова Книга: “Були отці
за Ора-рода славні і сильні, бо Сирію
воювали та Єгипет” [54, д. 6В]. Також цей
Орій був засновником столиці Руськолані
м. Голунь [54, д. 35А] і з якого почався рід
слов’ян [54, д. 38А]. Жив у VІІ ст. до н. е.,
бо “Од отця Орія до Діра пройшло тисяча
п’ятсот літ” [54, д. 6В], а Дір жив у ІХ ст.
При Орію “єдиний рід слав’янський був.
Після отця Орія сини його розділилися
на трійцю, і так стало: на Русь, Колань
і венедців, які теж розділилися надвоє,
та борусів, які були розторгнуті на дві
частини, а тоді мали і десять” [54, д.
8]. Певно, загинув від рук ассирійців, бо
Кий (Кіаксар) “виступив проти Ніна,
воліючи помститися на ньому за свого
батька” [30, І 103]. Іменем Ора називали
Русь (Ората), латини його іменем назвали
східну сторону світу – oriens, у греків він
був Арієм, вони ж створили міт про Геріона
(Ора), його іменем названо найефектніше
небесне сузір’я Оріон. Орієм був син Орія
– Кий. Також, можливо, він був і Сваргом
– Святий Орій. Оріїв день – нині Юрія (6
травня). Див. Арес, Геріон, Голунь, Дір, Кий,

Нін, Ората, Орієві завіти, Сварг, Фраорт.

ОРАКУЛ. 1. Святилище у формі шести
гранного кола, назване на честь Ори-кола
(Геракла), що було розташоване на острові
Березань. Мало форму шестигранного кола.
На ньому жриці-ясновидиці пророкували
долю людям, державам і царям. Численні
дари за їхню роботу знаходять на острові
донині. 2. У стародавніх греків, римлян,
єгиптян та інших народів – пророцтво
як один із засобів спілкування людини з
Богами. Див. Березань, Геракл, Делос, Шість.
ОРАНТА. Мати-берегиня, спасительниця,
свята Орина. Найвірогідніше, мати батька
Ора (або його дружина) – вона ж Лада.
Спочатку зображували з піднятим у руці
свічадом, до якого молилися як до Сонця.
Пізніше з обома піднятими до неба руками,
що стало підставою тлумачити її такою, що
молиться. Звідти й пішло латинське “ora-

Оранта. Софійський собор. м. Київ
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tio” – “молитва”. Найвідоміше зображення згадує пророк Єзекіїль (Єз. 38, 1:6). Див.
Оранти міститься в київському соборі Гомер, Ґоґа, Єзекіїль.
святої Софії. Див. Ірининська церква, Коло, ОРЕЛ. Наймогутніший із птахів, волоКолоксай, Ор.
дар неба, один із тотемів орійського
ОРАТТА, Оратанія, Аратта, Перірата, Па (українського) роду, про що свідчать його
рората – певно, земля Ори тата. Назва зображення на ольвійських монетах,
країни, що була на території сучасної навершях тощо. Див. Орійці. Папай
України в V–ІІІ тис. до н. е. Український “ОРЕЛ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ”. Срібний
дослідник, письменник Ю. Канигін в ро орел із змією в кігтях, яка тримає щось у
мані-есе “Шлях аріїв” пише, що Аратта – зубах (може яйце). Знайдено в 1920-х у с.
центр підмісячного світу, яка потім стала Вознесенки, нині м. Запоріжжя. Знайшов і
Київською Руссю. Історик Ю. Шилов описав орла археолог В. Грінченко [178, с.
стверджує, що Аратта – перша в світі 45]. Довжина 21 см, висота – 13,2 см, вага
держава, що придумане вченими Трипілля – 1,035 кг. На грудях викарбуваний хрест,
якраз є Араттою. Його головні доводи а на кінцівках хреста – літери П, Е, О і
– написи на Кам’яній Могилі, в яких монограма з трьох літер РТV. Археологи
російський дослідник А. Кіфішин прочитав розшифровують цей напис як ПЕТРОV.
назву Аратти. Також Ю. Шилов вважає, Хоча, ймовірніше, його варто читати
що в ХХІV–ХХІІ ст. до н. е ця держава ПЕРТОV (див. Пертон), або ж ПЕР ТОU,
“саморозпустилася”. Натомість М. Відейко, що могло перекладатися як “Перун то”. Те,
який представляє офіційну думку науки, що напис стосується Бога, засвідчують дві
вважає, що Аратта не мала нічого спільного перехресні вісімки на краю лівого крила. А
з Трипіллям, і взагалі вона не могла бути
на наших теренах. Однак навіть у ІV cт.
до н. е. в написі на одному ольвійському
пам’ятнику згадується Перірата, де “пер/
пар” – земля, а “ірата” – Ората. Оратську
(Орійську) рівнину в Біблії, зокрема в обох
Книгах Царів, підмінювали на Йорданську
рівнину. Див. Йорданська рівнина, Ор, Клятва
синів Пертона.

ОРАТСЬКІ СВЯТІ ГОРИ. Згадувані
в давньоруських переказах, зокрема в
билині “Ілля Муромець і Святогор”, під
назвою Араратські. Насправді “святими
горами” називали могили царів Оратти.
Див. Оратта.

ОРБІНІ МАВРО (1550 – 1614). Архімандрит Рагужський (Далматія). Автор ”Історії слов’ян” (італійською мовою). Див.
Бібліотека Дурбіні, Історія слов’ян.

ОРДАНЬ. Див. Ярдана.
ОРДИ ГОМЕРА. Біблійні північні, досконало озброєні численні народи Гомера,
князя країни Рошу (Росі) Ґоґи, про яких
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дві вісімки – це чотири кола, число чотири,
своєю чергою, – Перунове число. Сама ж
вісімка є числом Богів. На користь цієї версії
також 12 шишок на спині орла (найдужчий –
див. Дванадцять) та косі хрести на них (див.
Хрест косий). Відкривачі орла і численні
коментатори вважають його візантійським
творінням, навіть не зважаючи на те, що
напис на ньому зроблений такими самими
літерами, що їх використовували в Ольвії.
Та і сам орел аналогічний ольвійському.
Різниця лише в тому, що цей тримає в кігтях
змію, а інший – дельфіна. Див. Перун.
“ОРЕЛ ОЛЬВІЙСЬКИЙ”. Зображення
орла на ольвійській монеті, що його пізніше
використають у своїй символіці римляни.
Дельфін у кігтях орла – знак панування
орійського роду на Чорному морі. Див.
Ольвія, Рекс, Рим.

Артеміди Таврійської” [98, І, ХХІІІ 8,9].
На новому місці статую Артеміди почали
називати Брауронією.
ОРЕТАНИ. Племя оріїв, яке згадується
поруч із карпетанами (карпатцями) римськими істориком Тітом Лівієм в ХХІ кн.,
11 гл. [220, с. 207]. Див. Орії.
ОРЕФІЙ, Арефій. Ім’я, похідне від Орифії.
Див. Орифія.

ОРИФІЯ, Ерифія, Еритій. 1. Донька
атенського царя Ерихтея, яку викрав Борей,
заніс до себе на північ і взяв за дружину. 2.
Острів у Скитії, якому наука не знаходила
відповідника. Але оскільки Геродот писав,
що Геріон мешкав “поза Понтом, на
острові, що його елліни називають Ерітея,
десь поблизу Гадейрів, які розташовані далі
за Геракловими Стовпами на узбережжі
Океану” [30, ІV 8], а Гераклові Стовпи
були розташовані на Океані (Дніпрі) біля
Хортиці, тому очевидно, що Орифія – це і
є острів Хортиця. Про що, до речі, свідчить
й однакова основа слів – “Ор” – “Хор”.
Див. Борей, Гераклові Стовпи, Геріон, Океан,
Хортиця.

“Орел ольвійський”

ОРЕСТ. Герой одного з давніх мітів,
син Агамемнона та Клітемнестри. З цим
персонажем пов’язані свідчення, що так
звані митецькі досягнення греків були
насправді викрадені зі Скитії та Криму.
Щоб уникнути Божої кари за вбивство
власної матері, Орест мав викрасти в
Тавриді статую Артеміди і доставити
її в Грецію. Саме про цю статую писав
Павсаній: “Багато вражаючого я бачив в
афінському акрополі… Там є святи-лище
Артеміди-Брауронії; статуя її – творіння
Праксителя, ім’я ж Богині дане від дема
Браурона. В Брауроні є її стародавнє
дерев’яне зображення, як кажуть,

ОРІЄВІ ЗАВІТИ. Про існування таких
завітів йдеться у Велесовій Книзі: “Боги
та Орієві завіти кажуть вам: «Любіть
світ зелений і тваринний! Любіть друзів
своїх і будьте мирними між родами!»” [54,
д. 25]. Це заповіти Отця Ора та його сина
Отця Кия, що підтверджують Каратепські
написи, де можна знайти низку інших
повчань. Ці завіти, як повідомляється в
Третьому написі, писані самим Києм. Ось
вони:
Уче боричів (мабуть, найняті воїни) мови
нашої.
Що уче ще? Маємо бачити, що любо жити,
що Ява велика.
Вам на чолі став лик (образ) Кия, що, як
учив, по Мові уміти.
Великого в житті уче Ора – се Дух, що
науча молитви великої, дає славу та міць
небесну ще і ще. Господа щит то є.
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Сини ще ми Лади та її молимо ще. Учимо
давньої великої віри отців, то бо правдиве і
священне наше. Бо належимо Кию Господу,
що є об’єднувач всіх у коло.
Маємо небесних Отців (тих, хто вже
відійшов в інший світ) і помагаймо нижчим
(земним) отцям, – ваш ще сього уче Ора.
Щоб мали Овена, уче нас Ора небесний
ще, щоб всі в колах (містах) і в полі жили
станом (громадою), щоб ваші сини стану
були вірні, щоб були як тури.
Ора пив (жертовні напої) за кущ (спілку),

маємо бо мирні ми бути учив, і ми бо мирні.
Воїв ще уче, в коло згуртовані Києм, щоб
любили одне одного.
Уче молитися Великому Господу Хорсу.
Теж уче сіяти жито.
Уче Ор нас того, ким бо ми є.
Уче росів по Отцях Перших, що се є для
молитви (у молитві мають бути згадані
праотці).
Уче мати волю, тому що ми ори.
Ми бо є очима миру – роси по Отцях
Перших ще.
Мусимо бо учитись могутності любо,
ще учимо самі так любо жити, уче нас.
Лади то є ми, яких слава правдива Ора є.
Учимо ректи: “Ми бо є – окри, оли та
ори наші, Овен те в’яже (єднає)”.
Уче Ор, ум дає нам.
Ще учимо се, що учити маємо Божу Віру,
ори бо є Кия. Що є Кий Татуньо.
Уроки наші ще учать Рами сили та
Чурів (пращурів) святих. Дух Орія тоді
пребуде.
Нас мати суща уче кола триматися: ми
Кия, помічники Божича Вірула є ще, ще
Отців виших.
Ора каже: учи много, що то наше велике
в житті є. Літа Кия од Ора нашого.
Це ми учимо любити асирійців. Самим
так любо жити учимо люд той.
Ще учимо кола життя, що є орлина слава
(учимо згуртованості, що приносить
велику славу).
“Усі то великі сіячі ви жита”, – вчив
Ора нас.
Свинцеві фігурки, знайдені 1955 р. в Ольвії.
Наших отців ми великих мали, ми бо є –
Більші, судячи з Орієвих заповідей, це Вишні
окри, оли та ори наші. Учні, каже, ми
(Вищі) або Перші отці, що дали життя
Дая Кия.
Роду (на чоловічій фігурі виділено фал, як
Уче Божої віри Ора, бо є Кия Татуня ми,
родоначальника). Вони вже на небесах, у
Наві, про що свідчить розміщення їхніх
бо є учні Кия ви.
голів на хресті. На божественність обох
Слів то уче Орій святих та любо жити.
осіб вказують корони. Менша фігурка – то
Уче Божої віри.
нижчі отці (ще живі). Висота найвищої
фігурки 57 мм, ширина 10 мм, з перекладкою Уче колишнє життя Вишніх наших (наука
про життя тих, що вже відійшли в небо),
20 мм. Висота найменшої 23 мм.
Найвірогідніше, VІ ст. до н. е.
молитов нашого Кола (тут: віри). Ми бо є
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вої, оплот, очі (сторожа) йому, бо є отців
воля.
В’яже те через навчання і ум та письмо.
Вища віра – це слава Вишніх! До січі в’яже
дух Ора нас, Зборича, уче стояти у січі
вище (інших).
Науча вас моці, волі, кола (згуртованості) і
слави ще.
Маємо небесних (тих, що вже відійшли в
інший світ) Отців і помагаймо нижчим
отцям (ще живим).
Див. Вишні, Каратепські написи, Кий, Лада,
Овен, Окри, Оли, Ор, Рама, Хорс, Ява.

ОРІЙ, Арій, Арей. Див. Ор.
ОРІЇ, орійці, оретани, гори, норики. 1.
Рід батька Орія, носії індоєвропейської
культури та мови. За Велесовою Книгою,
слав’яни. Г. Велс у “Короткій історії світу”
(Wells H.G. Short History of World. – London, 1951) пише, що орійці походять з-над
Чорного моря. На карті К. Птоломея – Sargaru (Царські гори). 2. Орачі. Див. Варії, Ор,
Слав’яни.

булавою. З ним пов’язане чудесне зцілення
сонцем. Після того, як його осліпив
Ойнопіон, він посадив на плечі одного із
синів Гефеста і попросив показувати йому
дорогу до сходу сонця. Дійшовши туди,
він підставив очі під промені сонця, що
сходить, і прозрів. Це є свідченням віри
наших предків у силу сонця та поклоніння
йому. 2. Одне з найпомітніших сузір’їв
на небосхилі. Розташоване на небесному
екваторі. Назване на честь мітичного
мисливця Оріона. Давні українські народні
назви цього сузір’я: Плуг та Золотий Плуг
(Орач). Оскільки здавна на території України
було поширене хліборобство, то існував
культ золотого плуга. Предки теперішніх
українців назвали так групу зір, що нині є
частиною сузір’я Оріон, вшановуючи своє
основне знаряддя обробітку землі. Певно,
головна частина сузір’я три рівновіддалені
одна від одної по прямій зірки у “Сказаннях
Захарихи”, називаються Тризубом. Див.
Плуг, Сварг.

ОРІК, Ерік. Скит, син Аріапейта та Опої, ОРЛОН. Забуте українське ім’я, похідне від
брат Скіла і Октамасада. Ймовірно, він Ора або орла.
також і Геракл [30, ІV 78]. Див. Країна ОРТ, Орф. Мітичний двоголовий пес,
охоронець Геріонових корів, якого вбив
Геракла, Скіл.
ОРІОН. 1. Син Посейдона й Евріали. Його Геракл, щоб викрасти тварин. Під іменем
уявляли могутнім велетнем-мисливцем у Орт приховано захисників тритілого
блискучому озброєнні, з мечем і мідною Геріона – військо Хортиці (та сама основа –

Анти та інші північно-причорноморські племена й країни на карті А. Ортеліуса ХVІ ст.
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“Орт” – “Хорт”).
Слово
“ординарець” виконував, ними ж зцілював людей. Від
(помічник командира) також походить від його імені пізніше пішла назва арфи. Наука
“орта” – ортинарець (Ори захисник). Див. заперечує існування Орфея, посилаючись
Гераклові Стовпи, Геріон, Ор.
на те, що в творах Гомера та Гесіода його
ОРТЕЛІУС Абрагам (1527–1598). Фла ім’я не трапляється. Однак Орфей, як співак,
мандський географ і картограф, творець згадується у мітах про аргонавтів, які були
першого географічного атласу, що скла написані значно пізніше, ніж творили Гомер
дався з 53 мап великого формату з доклад та Гесіод. Утім Е. Шуре “мовчання цих
ними географічними текстами пояснень, поетів” про Орфея пояснював “дуже вже
надрукований в Атверпені 1570 р. Перший, ясною забороною, під яким знаходилося
хто показав на українській території антів ім’я великого святителя у місцевих урядів”
(Аntes) і країну Анія (ANIA).
[152, с. 209]. Саме через це до нас і не
ОРТО. Грецьке слово, що означає дійшли книги, що приписувалися Орфею.
“прямий”, “правильний”, утворене від імені Серед них: “Аргонавтика”, що трактувала
батька праукраїнців Орія, який шанував твори гермеонізму (цей термін Е. Шуре
Праву. Див. Ор, Права.
не пояснює, найвірогідніше, це те саме,
ОРФЕЙ. Першосвятитель, переважно що й герменевтика); “Деметріада” –
південної скитської землі та Криму, поема, що стосувалася матері Богів, якій
засновник культу Дія-Дива (грец. – Діоніса). відповідала інша книга “Космогонія”;
Той, хто створив релігійну душу своєї “Священні пісні Вакха” – її доповненням
батьківщини. Очевидно, одне із втілень служила “Теогонія”; “Покрова або Тенета
Дажбога. Син Музи Калліопи й Аполлона, Душ” – мистецтво містерій і храмових
брат Ліна. Творець семиструнної кіфари обрядів; “Книга перетворень” – хімія і
(прообразу гітари), пропагував вчення алхімія; “Корибанти”, або земні тайни
також за допомогою своїх пісень, які сам та землетруси; “Анемоскопія” – наука
атмосфери тощо. Орфей перший надав
могутності сонячному культу Аполлона,
оживотворив і наелектризував його
містеріями. Не виключено, що ще одним
ім’ям Орфея було Бакк, про що зокрема
свідчить напис на прадавньому амулеті і
який згадується Геродотом. Місто Орфей в
Молдові Оргіївського р-ну (нині історикоархеологічний комплекс “Старий Орхей”),
ймовірно, було назване на честь Орфея.
Див. Бак, Вакх, Лін.

Амулет Орфея-Бака

ОСАННА. Хвалебний вигук, що трапляється в Біблії, те саме, що й “Шана”.
ОСЕДЕНЬ. За Велесовою Книгою, Оте-ць,
огнищанин, що “на Понтійському березі
в Росієграді був”, а потім переселився зі
своїм родом та іншими племенами на захід
– туди, “де Сонце спить в одрі золотому”
[54, д. 26, 33]. Латиняни його іменем
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назвали західну сторону світу – occidens.
ОСЕЛЕДЕЦЬ. Назва козацького чуба.
Насправді оседенець, похідне від імені отця
Оседеня, який, певно, першим став носити
таку зачіску. Див. Хохол.
ОСИКА, осичина. Дерево, на якому
повісився зрадник Юда. Однак ареал
розповсюдження цього дерева значно
північніший за Палестину, де нібито вчинив
самогубство Юда. Це є одним із свідчень,
що описувані в історії Ісуса Христа події
відбувалися на іншій землі. Див. Христос.
ОСІЯ. Той, хто сіяє, “подібний до сонця”.
Справжнє ім’я Ісуса: “І назвав Мойсей
Осію, Навиного сина: Ісус” (4М. 13:16). Див.
Христос.

ОСТРІВ РУСІВ, Русів острів. Згадується
в працях низки мусульманських давніх
географів та істориків. Більшість тлумачів сходяться на тому, що це якийсь острів
на Каспійському морі. Хоча, якщо він, як
стверджується, був на перехресті важливих
торговельних шляхів, то, найвірогідніше,
це був півострів Крим чи його частина –
Керченський півострів.
ОСТРОВИ БЛАЖЕННИХ. Див. Блаженні острови.
ОТАМАН. Отець великий, вождь. Будда,
до речі, при народжені отримав ім’я
Готамма. Див. Будда.
ОТЧЕ НАШ, Отченаш, Оченаш. Найголовніша ранкова молитва, яку почув від
Івана Хрестителя і передав своїм вірним
Ісус Христос: “Одного разу Ісус молився
в якомусь місці, і, як закінчив, сказав
до Нього один із Його учнів: «Господи,
навчи нас молитись, як і Іван навчав
своїх учнів»” (Лк. 11:1). Це творіння
дохристиянських священиків, які поклонялися Сонцю – небесному Отцю, від
якого залежить, чи будемо з врожаєм хліба
і яким буде сьогоднішній день. А з Сонцем

ототожнюються і наші Праотці, бо, як
підказує Велесова Книга: “І проголошуємо
велику славу Отцям нашим та Дідам, які
суть у небі” [54, д. 12]. Натомість наші
Отці і Діди (наші небесні захисники) не
можуть одночасно “вводити нас в спокусу”
і “визволяти від лукавого”, як помилково
стверджується в молитві. Тому Отченаш
насправді мав би бути таким: “Отче наш,
що є Ти на небесах! Хай святиться ім’я
Твоє, хай прийде царство Твоє і хай буде
воля Твоя, як на небі так і на землі. Хліб
наш насущний дай нам на сьогодні і прости
нам провини наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим. І одведи нас від
спокуси та захисти від лукавого. Бо Твоє
царство – слава, сила і воля Отця і Сина
і Святого Духа!” Закінчувати молитву
слід трьохкратним “Слава!”. В Україні є
прізвища Отченашенко, Отченашко тощо.
Див. Хреститель Іван, Христос Ісус.
ОФІУССА. Під такою назвою в Страбона і
Плінія Старшого згадується місто в понизі
Дністра. Перекладається воно нібито як
“острів зміїний” [169, с. 34]. Однак на
початку ця назва могла бути “острів ужа”,
що й прочитується в складниках слова.
Хоча не виключено, що це неправильно
прочитане Одресса. Див. Одресса.
ОУМВАНИ. Скитське плем’я – згадується в написі на ольвійському пам’ятнику
(див. Клятва синів Пертона), мабуть, ті самі
умбри (омбріки), що згадуються у Геродота.
У Світонія [121] – амброни. А готи називали
Скитію “Ойум”.
ОЧАКІВ. Місто Миколаївської обл. в гирлі
Дніпра, назва походить від слова “очі”, бо
це поселення виконувало роль назирачанаглядача за рухом на морі. Якщо з’являлися
чужинців, звідси в глиб скитської країни
передавали сигнал тривоги.
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П
П, п. Двадцята літера абетки; ворота,
перехід від небесного до земного та
навпаки.
ПА. 1. Батьківський архетип (див. Папай,
Питаре). 2. Побачимося, прощай. Вперше
слово зустрічається у творах І. Франка.
ПАВЛО. Ім’я, найвірогідніше, походить
від павича (павлина) – той, що красується
собою, самозакоханий.
ПАВЛО, Савло, Саул. Юдей, місіонер
християнської церкви, який спочатку
переслідував і руйнував її (Гал. 1:13, 23).
Автор багатьох послань, яким у Новому
Завіті відведено найбільше місця. Поняття
“Новий завіт” також належить йому.
Найочевидніше, він також визначав його
виклад і зміст. Саме Павлові належить
творення з Ісуса Бога й одночасне опоганення
його: “Через те ж, що світ мудрістю
не зрозумів Бога в мудрості Божій, то
Богові вгодно було спасти віруючих через
дурість проповіді... Бог вибрав немудре
світу, щоб засоромити мудрих, і немічне
світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне,
і простих світу, і погорджених, і незначних
вибрав Бог, щоб значне знівечити” (1 Кор.
20:28). “Бог, яким створив його Павло, є
заперечення Бога” (латинське прислів’я.).
Ф. Ніцше справедливо називає Павла
“фальшивомонетником”, що “вчинив ве
ликий злочин над історією, – він просто
викреслив вчора і позавчора християнства,
і вигадав історію першого християнства”.
Ніцше також називав його апостолом
помсти. Сам себе Павло вважав таким,
що в ньому проживає Христос (Гал. 2:20).
Проживав, ймовірно в V ст., а не І-му, як
стверджує Церква. Див. Християнство.

ПАВОЛОКА. Давньоукраїнське слово,
що означає “тканина тонкої роботи”.
Походить від “павулованя” – “павукоткацтво”.
ПАВСАНІЙ. 1. Син Клеомброта, внук
Анаксандріда, видатний полководець
Спарти, який розбив велике перське військо
на чолі з Мардонієм при Платеях у 479 р. до
н. е. Пожертвував святилищу в гирлі Понту
Евксіну (найвірогідніше, Березанському –
див. Оракул) казан, що в шість разів менший
за той, який свого часу відлив батько його
найліпшого друга Гегеторіда Антигор
(цар Скитії Аріант) [30, ІV 81]. При ньому
будували мур на Істмі [30, ІХ 10]. На його
честь в Ольвії була викарбувана монета
ПАВС. Див. Істм, Мардоній, Платеї, Спарта.
2. Історик ІІ ст. н. е. нібито з Передньої
Азії. Повідомляється, що через свій твір
“Опис Еллади” в 10 книгах був названий
Перієгетом (хоча не пояснюється, що це
таке) [116]. Зауважується, що, незважаючи
на окремі помилки, праця Павсанія є дуже
важливою для історії античної культури
та мистецтва, для вивчення історії релігії,
мітології й топографії. Багато його свід
чень стосуються української землі, про що
дослідники його праці замовчують. Див.
Передня Азія.

Монета спартанського полководця
Павсанія. Ольвія. Бронза

ПАЗИРИК. Група скитських курганів
(III–II ст. до н. е.) в Російській Федерації
у долині р. Великий Улаган (притока Обі,
Алтайські гори); знайдено муміфіковані
людські рештки з татуюваннями, скелети
коней з багатою упряжжю, тканини, музичні
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інструменти, дерев’яний посуд, Кола тощо. завдяки чому підкорив Понт, Херсонес і
Див. Коло, Скити.
Скитське царство Криму, яке було поділене
ПАЙОНІЯ, Паніонія. За Геродотом, зем на декілька територіальних утворень. Після
ля біля Стрімону, неподалік від Геллес цього більше ніколи не існувало як єдина
понту, де мешкали тевкри, які переселилися держава. Див. Діофант, Палак.
із Трої, а пайонійці – це тевкри [30, V 13]. ПАЛЕОЛІТ. Буквально: “палів літа”, епоха
У Плутарха згадується як Панопей. Див. 30–10 тис. років до н. е.
Геллеспонт, Стрімон, Тевкри.
ПАЛИ (пелазги, алазони, гали). Одне з
ПАЇК Володимир Іванович (14. 04. 1914, найдавніших племен України. Названі,
хут. Папрочизна, Галичина – ?). Українській найвірогідніше, по імені першопредка Бога
історик в діаспорі (Канада). Автор кількох Пала (Опалуна-Апол Ола). В Йордана –
підручників та книги “Корінь безсмертної спали. Див. Апол Ол, Земля Пелазга.
України” (1990).
ПАЛЯНИЦЯ, паланиця. Святковий хліб,
ПАКТІЙ. Місто на березі Понту в Хер- названий на честь Бога Пала (Опалуна).
сонесі Таврійському, яке тиран Мільтіад Випікали у формі кола (сонця), часто із
з’єднав муром із Кардієм на Геллеспонті зображеннями колосків, квітів, качки,
[30, VІ 36]. Див. Кардій, Мільтіад, Херсо- голуба, свастики, Х-подібних знаків, що
неський мур.
позначали небесну сферу, Сонце тощо. Див.
ПАЛАГЕЯ, Пелагія. Давньоукраїнське ім’я, Апол Ол, Хліб великодній.
що походить від засновника роду пелазгів ПАМ’ЯТЬ. За Есхілом (драма “Прометей
закутий”), праматір муз. Див. Есхіл.
Пала і богині Геї. Див. Гея, Пеласги.
ПАЛАК (прибл. 143–111 рр. до н. е.). Син ПАН. 1. Загальне поняття Бога. 2. Син
і наступник скитського царя Скілура в Пенелопи, Бог лісів, річок, отар і пастухів,
Криму. За деякими історичними джере- зображували з рогами і копитами. 3. Річка
лами, після смерті батька розпочав війну Південний Буг – ГіпПАНій. Див. Бог,
проти Херсонесу Таврійського. Громада Гіппаній.
херсонесітів, відповідно до чинної з
179 р. угоди, звернулася за допомогою
Пан. Залізна
до Понтійського царства. Направлений
пластина,
прибл.
на допомогу херсонесцям Діофант, полІV ст. до н. е.
ководець царя Митридата VІ Евпатора,
Знайдена в
розбив війська Палака в двох кампаніях, с. Дорожинка на
Кіровоградщині

Скілур і його син Палак

ПАНОПЕЙ. 1. За Плутархом (розповідь
про Суллу), місто в Приазов’ї біля
Лебадії. 2. Батько аргоського скульптора
Епея. Див. Аргос, Епей, Лебадія.
ПАНТЕСИЛАЯ (Пані то сила). За Діодором Сицилійським, остання цариця
амазонок. У союзі з царем Енеєм брала
участь у Троянській війні, загинула в бою
з Ахіллом. Див. Ахілл.
ПАНТІЙ. Див. Пантікапей.
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ПАНТІКАП. За Геродотом, річка Синюха, буквально: до ПАНа ТЕ КАПає,
тобто впадає в ГіпПАНій. Див. Гіппаній.
ПАНТІКАПЕЙ. На думку деяких
учених, наприклад, Г. Соколова [119],
місто на Керченському півострові,
назване на честь річки Пантикапей.
Насправді це місто Пантій (Понтій) або
Пантіка (у деяких джерелах та в Геродота
трапляється як Пактій), від якого згодом
постало Понтійське царство. Центр
скитського та босфорського мистецтва.

ПАПАЙ, Папа. За Геродотом, верховний
Бог скитів [30, ІV 59]. Див. Боги скитів.
ПАПАХА. Головний убір глави роду,
вождя, отамана. Назва походить від імені
бога Папая. Див. Папай.
ПАРА. За О. Бердником, подружжя,
об’єднане промінням РА. Його символом є
Сонце-Коло (кільце). Див. Коло, Ра.
ПАРАЛАТИ, парадати, парореати, перорати. Плем’я, засновником якого, за
Геродотом, був Колоксай: “Отже, як кажуть, від Ліпоксая походять ті скіфи,
плем’я яких називається авхатами, від
середнього брата, Арпоксая, ті, що
називаються катіарами і траспіями і,
нарешті, від молодшого брата походять
ті, що називаються паралатами, а всі
вони разом, як кажуть, називаються
сколотами, а ця назва була ім’ям їхнього
царя. Назву скіфи їм дали елліни” [30, ІV 6].
Найвірогідніше, мешканці Перірати, – як
ще називалася Скитія. У Плутарха – парали
[108, т. 1, с. 186]. За іранською етимологією,
“поставлені на чолі” або “створені

Воїн-скит зі
щитом. Глина.
Пантікапей,
ІІ ст. до н. е.

ПАНТОКРАТОР. Грец. Вседержитель,
походить з української: “пан то могутній Ор”. Синонім Ісуса Христа. Див. Ор.
ПАНЬКО. Давнє українське ім’я, похідне
від Пан. Див. Пан.
ПАПА. Так у дитячій мові українців
називається хліб.

Папай. Бронзове навершя. VІІ ст. до н. е.
Урочище Лиса Гора. Дніпропетровської обл.
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раніше”. Назви ”паралатів” і “сколотів”
мають однакову складову “лати”, що може
свідчити також про походження від них
імені латинян. Див. Колоксай, Перірата,

ПАРОРЕАТИ. Див. Паралати
ПАРТАТУА, Бартатуа. Цар скитів, він же
Татій, Прототій, батько царя скитів Мадія,
що завоював Мідію, також єгипетський Бог.

ПАРАСКА, Парася, Паруся, Руся. Жіноче
ім’я, що означає “пара Перуна” (його
дружина), п’ятниця. Див. Перун, П’ятниця.
ПАРДУС. Леопард, барс. А також одна з
назв мітичного грифона. Див. Грифон.
ПАРІЙ, Паріон. Місто в Трої. Див. Троя.
ПАРІС, Парій. 1. Той, хто парить, літає,
мабуть, він же Абаріс (Борус). Зважаючи
на те, що в давніх письменах рідко
використовували голосні, найвірогідніше,
воно передавалося як ПРС. Тому не
виключено, що Паріс – це також Персей (див.
Абаріс, Персей). 2. Друге ім’я Олександра,
сина троянського царя Пріама та цариці
Гекаби, який викрав у спартанського царя
Менелая його дружину Олену, що стало
причиною Троянської війни. Убив Ахілла.

ПАРТЕНОС, Партена, Парфенос. Прізвисько Атени (Афіни) Паллади, від
якої, за грецькою версією, пішла назва
головного афінського храму Парфенон.
Насправді, як засвідчує напис на ольвійському пам’ятнику (див. Клятва синів
Пертона), це місто Пертон (на карті Птоломея – Parthenium), що було розташоване
на Керченському півострові. Зображення
голови Афіни Партени на Колі в оточені
сови, коня, грифона і змії, підтверджує, що
це скитський образ. Див. Атена Паллада, Коло.
ПАРФЕНОН. Грецький храм, названий іменем Богині міста Пертон,
що розташовувалося на Керченському
півострові. Тлумачі Геродотових “Історій”
за нього видають м. Афіни. Пишуть,
нібито він був збудований у V ст. до н. е.,
хоча Геродот однозначно вказує, що Афіни
(направду Пертон) знаходилися в Криму і
що місто було дерев’яним, спаленим дотла
у тому ж V ст. до н. е. [30, ІХ 13]. Див. Афіни,

Сколоти.

Див. Ахілл, Троянська війна.

Див. Мідія, Татій.

Греція, Партенос.

Паріс і Олена. Скитський шолом, вказує до
якого етносу насправді належав Паріс

ПАРНАС. Син Посейдона та німфи
Клеодори. Засновник оракула Піфо, присвяченого згодом Аполлону. Його іменем
нібито названа гора Парнас, де жив Аполлон
із музами. Греки кажуть, що і ця гора була в
Греції. Однак якщо Парнас син Посейдона
(того, хто жив по сей бік Дону), то цією
горою насправді була Кам’яна Могила.
Див. Аполлон, Гелікон.

ПАСКА. Великодній здобний хліб “бабка”,
відрізняється від звичайного тим, що його
печуть із борошна найліпшої якості (з
додаванням цукру або меду, родзинок,
яєць), а також формою. Вважається,
що назва походить від єврейської назви
Великодня – Пасхи, однак зважаючи на те,
що колись такий хліб випікали оперезаною
смужкою тіста (паском), не виключено, що
його назва пішла від паска. Паску в Україні
здавна освячували, хоча християнство було
проти цього. Ось що писав митрополит
Іларіон (Іван Огієнко): “Українці паскою
звуть великодню булку, освячену в церкві по
великодній службі, що кінчається зо сходом
сонця. Патріарх Константинопольський
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Єремія, перебуваючи
в Україні, звернув
увагу на наш звичай
святити паски й
м’ясо на Великдень
і назвав його єретичним; із цього
приводу в 1591 р.
Паска з картини
цілий український
М. Пимоненка
єпископат випустив
“Пасхальна
був грамоту до заутреня” (1891 р.).
українського
народу”. Звичай забороняли, за непослух
проклинали, але українці продовжували
дотримуватися прадідівських традицій –
шанувати та освячувати великодній хліб,
що уособлював також весняне сонце, як
найвищу святиню. Незабаром єпископат
був змушений відмінити свої заборони.
ПАТ (піт, піф, пейт). Те саме, що й “бат”,
“батько”. Давньоукраїнська складова багатьох давніх імен, в т. ч. в індійській
мітології. Означає – цар, владика, отець.
До прикладу: Спаргапейт, Піфагор, Батий,
Батія; Пурвапаті – “перший батько” (владика
сходу), Мадапаті – “меду батько” (владика
меду), “Балапаті” (Білобог) – “Сонця батько”
(владика сили), Сурапаті – “зоряний батько”
(владика зірок), Урварапаті – “Урв святих
(ра) батько” (владика Урв). Див. Білобог,
Питаре, Піфагор, Спаргапейт, Урви.

ПАТЕРИЦЯ. Довга палиця, кий, жезл – як
символ державної або духовної влади. Див.
Навершя владики, Питаре, Символ.

ПАФЛАГОНІЯ. Область, яку видають за
таку, що знаходилася на півночі Передньої
Азії. Насправді, як стверджують найдавніші
джерела, зокрема Геродот і Амартола,
вона була на північному Кавказі. Ось що
писав Геродот, посилаючись на Арістагора:
“Кордоном між лідійською державою і
мідійською була ріка Галіс (нині Інгурі. – С.
П.), яка тече з вірменського нагір’я країною
кілікійців, згодом вона тече праворуч від
країни матіенів (ті самі лідійці. – С. П.), а з

лівого боку – країною фрігійців. Оминувши
Фрігію, вона завертає на північ і там
відмежовує сирійців-каппадокійців із лівого
боку від ПАФЛАГОНЦІВ. У такий спосіб
ріка Галіс перетинає майже всю долішню
частину Азії від моря насупроти Кіпру
(насправді – Каспійського моря. – С. П.) аж
до Понту Евксіну. Це найвужча частина
всієї цієї країни” [30, І 72]. Амартола
з-поміж народів північного (а не південного)
узбережжя Чорного моря також називав
Пафлагонію. Очевидно, що Пафлагонія була
десь на північному Кавказі. Див. Амартола,
Арістагор, Галіс, Лідія, Матіени, Передня Азія.

ПАЦІ. Гра, інші назви: “бабки”, “камінці”.
Як свідчить Геродот, вигадали лідійці під
час 18-річного голоду [30, І 94].
ПЕАН. Написання в давніх текстах ПΣН –
греки прочитали як пеан, євреї – псан/
псалом. Насправді це ПіСНя. В переносному
значенні – хвалебна пісня, гімн.
ПЕКЛО. 1. У багатьох релігіях – місце
для посмертного покарання за гріхи (перш
за все, безбожників). Змальовується як
підземне царство з котлом, в якому чорти
варять грішників у смолі (походить від
слова пекти). Спочатку, як писав І. Огієнко,
це була березова смола чи дьоготь, який
добували вогнем. В індуїзмі, буддизмі і
джайнізмі “пекло” – перехідна стадія у
прогресі душі, але християнство та іслам
вважають його вічним. В Україні це поняття
появилося із введенням християнства.
2. Назва урвища між хребтами Сивуля
і Тавпиширка, що в масиві Ґорґани
(українські Карпати). Розташоване на
межі Богородчанського і Надвірнянського
районів Івано-Франківської обл. та
Тячівського р-ну Закарпатської обл. на
висоті 1441 м над рівнем моря, неподалік
від витоку річки Бистриці Солотвинської.
ПЕКТОРАЛЬ (з лат. пектус – груди).
Шийна прикраса, що закривала груди,
часом і плечі. Найвідоміший зразок –
скитська золота пектораль із зображенням
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нібито названі мешканці Греції. Натомість
Есхіл (драма “Прометей закутий”) вка-зував
Землю Пеласга на українській території.
Геродот писав, що пеласги жили “на землі,
що нині називається Фессалією” [30, І 57].
А мітичним володарем Фессалії (отже, і
пеласгів) був Алев. За свідченням Геродота,
пеласги уславилися тим, що дали імена
Богам і навчили еллінів мистецтву робити
скульптури [30,ІІ 50-52], називалися також
кранаями [30,VІІІ 44] – може від імені бога
Крона, або від окрів. Плутарх згадує версію,
що Рим отримав своє ім’я від пеласгів, які
обійшли ледь не весь світ. Пізніше, нібито,
пеласги поступилися своєю могутністю
тірсенам, хоча низка античних авторів
вважала, що відбулася просто зміна імені. О.
Скитська пектораль. ІV ст. до н. е.
Знойко чи не першим вказав, що “Трипільці
світу людей і тварин (верхня дуга), на Дніпрі були пеласгами” [51, с. 15]. А
світу стихій (нижня), що творять життя отже, це ті самі пали-поляни. Див. Алев,
(середня). Центральною сценою є фігурки Еллада, Есхіл, Крона, Окри, Пали, Пеласга
двох волхвів, що вишивають на одязі з земля, Фессалія
овечої шкіри священні символи. Знайдена ПЕЛЕЙ (Пал, Ал, Ол). Цар Фессалії,
в Товстій Могилі 1971 р. видатним батько Ахілла. Найвірогідніше, поетичне
українським археологом Б. Мозолевським. ім’я Алева. Див. Алев, Фессалія.
ПЕЛОП. Син Тантала і Діони, цар Лідії та
Див. Вишивання, Товста Могила.
ПЕЛАСГ, Пелазг, Пал. 1. Син Посейдона, Фрігії. За словами Ксеркса, раб його батьків
мітичний
родоначальник
племені (тобто, раніше був підданий їм), який так
поневолив Пелопоннес, “що й дотепер ці
пеласгів, які від часів неоліту заселяли
люди (елліни. – С. П.) та їхня країна мають
Україну. 2. Один із багатьох героїв
ім’я того, хто їх поневолив” [30, VІІ 11].
Аргосу, який пропагував культ Деметри і Див. Ксеркс, Лідія, Пелопоннес.
вважався першим хліборобом. Див. Алев, ПЕЛОПОННЕС, Пеленія, ОльвіополеАргос, Деметра, Пеласга земля.

понт. Видозмінена назва колонії Ольвії,
ПЕЛАСГА ЗЕМЛЯ. Територія, що її що знаходилася в Криму. Пізніше теризгадував Есхіл у драмі “Прометей закутий” торія переважно північного Криму, В
(в “Благальниці” – “край пеласгів”).
Найвірогідніше, та сама Земля Молоська
і вище неї, а також правобережні землі
України. Див. Молоська земля.
ПЕЛАСГИ, пелазги, пали. Ім’я, яким
грецькі історики та географи іменували
догрецький народ, що населяв Елладу.
Прабатьком пелазгів вважається Пеласг –
мітичний цар Арголіди, за іменем якого
Монета володаря Ольвіополепонта
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часи завоювань прилеглих земель так
само називали Малу Азію (Тамань)
і землі сучасної Херсонської обл. За
мітами, названа іменем Пелопа. Хоча,
як свідчать деякі ольвійські написи і
монети, правильно цей регіон називався
“Поле”, або “Полеп” – “Поле Понта”. За
“Літописом руським”, інша назва Пеленія
[76, с. 1]. Грецька назва “Пелопоннес”
появилася значно пізніше в результаті
фальсифікацій, де грекам приписано
велику частину історії Криму. Див. Греція,

вони помилкові. Бо Геродот зауважує,
що Олександр Македонський (прадід
Олександра Великого) жив приблизно в
його час, а “Пердікка” – на сім поколінь
раніше, а це десь 280 літ. Тобто роки
проживання “Пердікки” припадають на
початок VІІ ст. до н. е. Див. Аероп, Династія
Македонських, Діка, Покоління, Темен.

ПЕРЕБИ. Див. Перребів край.
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ. Історична частина
території Азії, що омивається з півдня
і сходу Середземним та Егейським
Клятва синів Пертона.
морями, а з півночі – Чорним морем.
ПЕЛОПОННЕСЬКІ ВІЙНИ. Війни Помилково називається Малою Азією.
на півночі сучасного Криму, або біля Див. Азія, Мала Азія.
нього. Грецькі історики приписали їх до ПЕРЕКОП, Перекопський вал, або
Балканського Пелопоннесу.
канал. Фортифікаційна споруда, що роз
ПЕНІЛОПА, Панілопа. Дружина Одіс- ташована на перешийку, який з’єднує
сея, можливо, “пані Опа”, або “пані Ол Крим із материковою Україною. Пролягає
Опа”. Див. Апол Ол.
від Каркінітської затоки Чорного моря
ПЕРГАМЕНТ. Матеріал для письма, до затоки Сиваш Азовського моря на
спеціально виготовлений зі шкір овець, 8475 м, в основі його ширина становить
кіз тощо. Назва, певно, пов’язана з понад 15 м, висота від дна рову – 18–20 м.
іменем Бога Перуна, який вважався також Кримськотатарською мовою – Ор Капу,
покровителем знань. Див. Перун.
хоча, як бачимо, це те саме “Ор-пер, КапПЕРДІККА, пер Дік. За Геродотом,
нащадок Темена з Аргосу, брат Гавана й
Аеропа, предок царя Олександра – сина
Амінта [30, VІІІ 139]. Найвірогідніше,
іменем тут є друга частина – “Діка”, що й
підтверджує оракул Бакіда [30, VIIІ 77], а
“пер” – це титул: перша особа, цар. Деякі
історичні довідники вказують його роки
царювання – 440-413 рр. до н. е. Однак

Перекоп у наш час

Монета пера Діка

коп”. У давніх історичних і літературних
джерелах – Істм. У Геродота [30, І 174]
йдеться про те, що його почали копати
кнідійці, щоб зробити свою країну
островом. Це відбувалося тоді, коли Гарпаг
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Перекопське укріплення з древнього малюнка

підкорював Іонію. Есхіл називає його побачили світ у Києві та Санкт-Петербурзі.
Істмом, “воротами приморськими”. Див. Втім пам’ятки, розкопані на Перепетовому
Гарпаг, Іонія, Істм, Кінурійці.
полі (насамперед Переп’ятиха), не були
ПЕРЕП’ЯТИХА.
Скитський
курган ретельно проаналізовані, а також не
біля села Мар’янівка Васильківського були визначені хронологічно в історикор-ну Київської обл. VІІ ст. до н. е. Сюжет культурному сенсі. Це зроблено значно
про курган входить у місцеву легенду пізніше, зокрема завдяки працям О. Спі
про князя Переп’ята та його дружину. цина та М. Ростовцева, які визначили
Яке насправді ім’я людини, що тут була Переп’ятиху як пам’ятку скитської доби.
похована, і чиїм ім’ям названа могила – У 1990 р. реконструкцію кургану виконав
невідомо. Однак не виключено, що це С. Скорий. Він відтворив величну споруду
міг бути якийсь “пер п’ятий” (цар п’ятий, кургану, в якій простежено продуману
або пер Атей), може, тут було поховано та насичену сакральними елементами
самого Періандра (див. Періандр), роки традицію скитської степової культури,
життя якого також припадають на VІІ
ст. до н. е. Курган Переп’ятиха розкопав
влітку 1845 р. професор Київського
університету М. Іванишев. Саме це
поклало початок польовим дослідженням
старожитнос-тей скитської культури на
території українського лісостепу. Роботи
були здійснені за дорученням Київської
археографічної комісії. У них брав участь
Т. Шевченко, який перебував на той час в
Археографічній комісії на посаді маляра.
У 1846 році матеріали про пам’ятку були
Курган Переп’ятиха.
опубліковані у двох виданнях Тимчасової
с. Мар’янівка на Київщині.
комісії для розгляду давніх актів, які Мал. О. СенчилаСтефановського, 1846 р.

відновлено риси поховального ритуалу з
людськими жертвоприношеннями, зброєю,
кінським спорядженням, багатим вбранням
центрального поховання, виокремлено
деякі риси, які відбивають також і місцеву
своєрідність пам’ятки. Все це дозволило
поставити курган Переп’ятиху поряд із
видатними пам’ятками археології, такими
як Куль-Оба, Солоха й іншими царськими
курганами – всесвітньо відомими пам’ятками скитської культури. Курган мав
форму овала з діаметрами зі сходу на захід
– близько 31 м, північ-південь – 22 м із
кільцевим валом навколо. Висота кургану
на час розкопок становила близько 11 м.
Співвідношення розмірів і стрімкість схилів
по відношенню до горизонтальної поверхні
(77–80°) виключали технічну можливість
існування звичайного земляного насипу.
Стіни кургану складалися із земляних
валиків надзвичайної твердості, а поховальна камера площею 180 м² (209 м) та
висотою 5–7 м мала дерев’яне пере-криття,
точний тип якого встановити не вдалося.
Гробниця також була у вигляді овальної
западини орієнтованої зі сходу на захід. Була
завалена великою кількістю необроблених
гранітних брил, під якими знаходилася
дерев’яна підлога з 16 ямами для стовпів.
На дні поховальної камери (вздовж стін)
виявлено 14 тілопокладень у дерев’яних
трунах: 4 з яких мали речовий супровід, 3
– великі поховальні урни з прахом спалених
тіл. Центрального поховання не було, що
може свідчити про пограбування могили.
Основний інвентар був зосереджений у
південній частині поховальної камери.
Поховання супроводжувалися металевими
кружка-ми, бронзовими вістрями стріл,
залізним молотом, бронзовими шпильками,
намистом із кістки, глини, скла й агату.
Біля одного зі скелетів лежали складені
докупи кінські кістки. Також у могилі було
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знайдено шліфувальний камінь, уламки
різного посуду (в тому числі горщики з
прахом), кам’яні блюда, бронзові сережки,
бурштинова пластина, уламки залізних
предметів і 24 золоті бляшки-аплікації у
вигляді грифонів. Поховальна конструкція
кургану свідчить про високу будівельну
кваліфікацію тих, хто його будував. Див.
Курган, Овал.

ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ. Француз
Ґ. Ру в праці “Давній Ірак” (Roux G. Ancient Iraq. – Penguin Books, England, 1964)
писав, що Індоєвропейське переселення
відбувалося в різних формах, в різні
країни та в різні часи. Проходило поступово упродовж десятиліть і століть. Воно
почалося десь в кінці третього тисячоліття до нашої ери і відбувалося в різних
напрямках із України. До цього треба
додати, що найбільший міграційний рух
відбувся в ІІ–І ст. до н. е. після зникнення з
давньоукраїнської землі імперії Олександра
Македонського та царства Антигонідів.
Саме цьому рухові найбільше підходить
термін “експансія «народів моря» – носіїв
культури курганних полів” [111, с. 166], в
результаті якого багато племен і народів
українського Причорномор’я та Криму
перемістилися за Дунай, на Балкани,
Апенніни, Кавказ, Передню Азію, Ближній
Схід та до Північної Африки. Очевидно,
наприклад, що назву річки Алазань (схід
Грузії) принесли алазони, назву гір Тавр
(схід Туреччини) – таврійці, назву озера
Тиверіади (Сирія) – тиври тощо. Див.
Алазони, Народи моря, Олександр ІІІ, Таври,
Тиври.

ПЕРЕСІЧЕНЬ. Місто уличів, що знаходилося в Прибужжі, князеві Ігорю вдалося
завоювати його лише після трирічної
облоги. За “Сказаннями Захарихи”, “було
перехрестям для багатьох шляхів із Русі у
Волощину й Грецьколань і тому називався
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Пересічень-градом”. Можливо, це інша
назва столиці уличів Голуні. Див. Голунь.
ПЕРІАНДР. Один із семи мудреців
античності, тиран нібито грецького
Коринфа. Однак, зважаючи на те, що
Греції на той час ще не було, очевидно, що
ця постать походить з української землі,
тим паче, що він вважається засновником
Істмійських ігор, а Істм – це Перекопський
канал (Коринф видавався за Карію). Жив
приблизно в 627–586 рр. до н. е. За його
правління країна, якою він керував, досягла
найбільшого процвітання в торгівлі,
ремеслах, керамічному виробництві. Найбідніших селян було наділено землею, люди
були забезпечені роботою, заборонено
займатися работоргівлею, введено закон на
розкіш, забезпечено підтримку мистецтва
та науки. Періандр також створив сильний
флот. Див. Греція, Істм, Карія.
ПЕРІКЛ (прибл. 495–429 рр. до н. е.).
Стратег, за Геродотом, син стратега
Ксантиппа (хоча не зрозуміло, чому першу
літеру в другому слові на пам’ятнику
читають КС, яку передавали літерою Σ або
Ξ? Не виключено, що цей знак насправді є
“Ґ”). Один із найбільших нібито афінських
діячів. Проте на пам’ятнику написано:
ПЕРІКЛНС ҐАНТІППОВ АТГНАІОС.
Ймовірно, це мало б розшифровуватися як
ПЕР – “імператор”, КЛНС – “Коланський”,
ҐАНТІППОВ (ім’я по батькові), АТГ
НАІОС – “Атен Нойс” (власне ім’я). Колань
натомість розташовувалася на території
Скитії. По материнській лінії Перікл був
із роду Алкмеонідів (матір’ю Геракла
також була Алкмена). Стверджується,
що політична влада Перікла формально
базувалася на посаді стратега, яку він
обіймав після 443 р. 15 разів, хоча в
дійсності він був главою держави. Для цієї
ролі Перікл володів багатьма здібностями,
особливо ораторським мистецтвом. Епоха

його діяльності називалася найблискучішою. Перікл задовольнив вимоги середніх і бідних громадян, щоб залучити їх
до реального управління державою (оплата
посад). Він наділяв збіднілих громадян
землею. За Перікла морський флот був дуже
сильним. Слід Перікла зафіксовано також
у центрі стародавньої Руськолані. В 1895
р. між селами Петриківка та Ромейківка
(нині Катеринопільського р-ну Черкаської
обл.) місцевим поміщиком була розкопана
могила, висота якої сягала 6 аршинів.
Під час розкопок були знайдені шолом і
набедреники з корінфської міді. “Ці речі, на
думку знавців, відносяться до часів правління
Перікла, шолом і набедреники знаходяться
у Варшаві в зібраннях Потоцьких”, –
зазначає автор книги “Курганы и случайные

Пам’ятник Періклу і шолом із Петриківки

археологические находки вблизи местечка
Смелы” Г. Бобринський (Петербург,
1894, с. 484). Привертає увагу схожість
Петриківського шолому із Перікловим.
Тому можна припустити, що могила біля
Петриківки належала самому Періклові.
Див. Геракл, Колань, Клятва синів Пертона.

ПЕРІРАТА. Назва країни, згадувана у
написі на одному з ольвійських пам’ятників. Див. Клятва синів Пертона, Оратта.
ПЕРІРБІДІВ ЗЕМЛЯ. Територія, зафіксована К. Птоломеєм, на Восьмій карті
Европи на півночі України – Perierbidi gens
magna (Перірбідів земля). Див. Перребів край,
Птоломей.

ПЕРІСАД I. Цар Боспорського царства
(прибл. 344–310 рр. до н. е.), син Левкона I
з династії Спартокідів. Після смерті батька
старший брат Спарток II став правити
Босфорським царством, а Перісадові
дісталася Феодосія. Після смерті Спартока
II Перісад став на чолі Босфорського
царства. За його правління царство досягло
найвищого розквіту. Він підпорядкував
Босфору плем’я фатеїв, став першим царем,
який мав титул “царя всіх меотів”. Близько
328 р. до н. е. вів війну проти колишніх
союзників царства – скитів. Перед смертю
призначив своїм наступником сина Сатира
II. Після смерті його зарахували до сонму
Богів. Див. Спартокіди.
ПЕРНАЧ. Давньоукраїнський знак влади
у вигляді древка та металевої, золотої,
срібної (ще раніше кам’яної) фігури на
кінці, яка символізувала святенницьке
розуміння простору (в т. ч. часового), над
яким володіють Боги. Слово походить від
двох складників – перший і начало (перший
начальник).
ПЕРРЕБІВ КРАЙ. Згадується в драмі
Есхіла “Благальниці”. За Геродотом, країна
перрайбів, розташовувалася біля міста
Гоннос над Македонією [30, VІІ 173].
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“Переби” згадуються також в “Іліаді”, які
на чолі з Гунею брали участь у Троянській
війні [34, ІІ 748]. К. Птоломей на восьмій
карті Европи на півночі України зафіксував
Perierbidi gens magna (Перірбідів земля).
Найімовірніше, це те
саме що й Перірата. Див.
Есхіл, Македонія, Перірата.

ПЕРС. 1. Титанід(а), син
(або донька) Океана. 2.
Персонаж поеми Гесіода
“Діла і дні”, зі змісту якої
Пернач
вважають братом поета,
хоча, можливо, так він називає царя персів,
який окупував його країну. 3. За Геродотом,
спільний предок персів і аргів’ян, син
Персея та Андромеди, дочки Кефея [30, VІІ
150]. Див. Персей.
ПЕРСЕЙ (можливо, також Абаріс). Син
аргоської царівни Данаї та Зевса, онук
Акрисія, брат Атени Паллади. За мітами,
отримав від німф у подарунок шапкуневидимку, чарівну сумку на плече і крилаті
сандалі для заволодіння головою горгони
Медузи. За допомогою крилатих сандалів
він побував на самому краю землі. Як
випливає з “Історій” Геродота [30, VІ 53–
54], кожна народність хотіла привласнити
його собі: одні казали, що він – еллін, інші
– єгиптянин, перси стверджували, що він
асирієць. Див. Абаріс, Акрисій, Аргос, Елліни,
Медуза Горгона.

ПЕРСИ. За “Словником античності”:
“перси – це індоєвропейський народ, названий по місцевості Персіда (Pasua) в
Південно-Західному Ірані після повалення
мідійського панування і завоювання
Вавілона (539 р. до н. е.)”. Однак сам
перський цар Ксеркс говорив, що перси є
нащадками аргосців і що їхнім спільним
предком був Перс: “Ми гадаємо, що
нашим предком був Перс, син Персея,
сина Данаї, і Андромахи, дочки Кефея.
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Отже, ми все ж таки ваші нащадки”
[30, VІІ 150]. А Геродот писав, що “за
давніх часів елліни називали персів
кефенами, а вони самі себе та сусідні з
ними народи називали їх артайцями” [30,
VІІ 61]. Тобто, вони походили з країни
Орати. Геродот називає персів також
фінікійцями. Див. Аргос, Артайці, Ксеркс,
Ората, Перс, Персія, Фінікійці.

ПЕРСЬКА ДЕРЖАВА. Старанно замовчуванна та перебріхана грецькою історією.
Заснована в VІ ст. до н. е. правнуком
скитсько-мідійського царя Кия, царем Мідії
Кіром ІІ шляхом завоювання ним Вавилону
та Лідії. Її кордони простягалися від
Афганістану, Індії, Єгипту, Перської затоки,
Передньої Азії і аж до Дніпра. Натомість
наука помилково вважає, що кордони Персії
охоплювали Македонію (Балканську),
Єгипет, Індію, Афганістан та Кавказ.
Греки безпідставно приписували нібито
свої держави Іонію, Карію, Лідію, Фрігію,
Троаду до Передньої Азії – території, яка
насправді належала Персії. Столицею
були Сузи. Див. Елам, Енума Еліш, Кір, Лідія,
Македонія.

Олена (Гелона), якого згадує Геродот під
іменем Перон і Терон. Саме з цього містадержави греки зробили Спарту. Пліній,
описуючи північне Причорномор’я, називає
в Криму Партеній як мис і місто таврів (ІV
26, 86), Птоломей на своїй карті на березі
Азовського моря Керченського півострова
вказує місто Parthenium, а над Азовським
морем плем’я Rosolani pertonim. Місто мало
власні гроші, зразки яких не збереглися,
оскільки виготовляли їх із заліза. Причому
після вогню ці монети опускали в оцет, а
після такого гартування метал не можна
було повторно кувати, бо він ставав дуже
ламким, і, звісно, піддавався корозії. Від
назви цього міста римляни створили собі
Бога-охоронця вхідних дверей, а також
гавані під іменем Портун. Див. Партенос,
Поле.

ПЕРУН, Перунь, Перунько, Парунь. Син
Дажбога, внук Сваргора; громовержець,
Бог боріння, покровитель дощових днів,
переможець засухи. Той, хто очищає і
оживляє землю. Це про нього казали,
коли гриміло: “Бозя калачі везе”. Адже
за громом приходив дощ, який ніс життєдайну вологу і щедрий урожай хліба.
За Велесовою Книгою, він також Інтра й
Ондере, “Потятич на ворогів”, і той, хто
“живих явищ Кола крутить в Яві”. Його
змальовують “златоусим”, але насправді
він “златоустий”, бо громи та дощі пускав

Наскельне зображення з Передньої Азії,
зроблене на честь підкорення персами
скитів. 1-ша пол. І тис. до н. е.

ПЕРТОН, Партеній. Місто-держава з
Тильний бік царського перстня з Великого
Поля, згадується у написі на Ольвійському
Рижанівського кургану (Черкаська обл).
пам’ятнику ІV до н. е. (див. Клятва синів Крилата істота зі списом у зубах, ймовірно,
Пертона). Названа, ймовірно, на честь брата
є уявним зображенням Бога Перуна

устами, а не вусами. Золотовусим був
Велес як покровитель женців і пастухів.
Перун – також покровитель знань, адже
автор книги Ілар Хоругин називає його
провідником русів по Стезі Прави, яку
треба розуміти як науку Богів. Саме
Перун послав людям із неба перші
письмові знаки – руни, про що свідчить
його ім’я: “той, хто передав руни”.
Недарма він і златорунний [54, д. 11Б],
недарма його також ототожнюють з
Інтрою, який “Веди знає” [54, д. 31]. Та й
в основі слова “пергамент” бачимо його
ім’я. “Слово и откровение св. апостол”,
називає Перуна янголом та еллінським
старцем, тобто, очевидно, підказує,
що він є ще відтоді, відколи наших
предків називали еллінами: “Два ангела
громная есть: елленскій старец Перунь
і Хорс”. Бог Перун є доволі давнім –
під іменем космічного велетня Пуруші
він згадується у “Рігведі”. Старі історії
(легенди) в індуїзмі також називають
за його іменем – пурани. Ймовірно, що
Перун згадується також в імені мітичного
Гіперіона. Та й саме ім’я “Перун” означає
“ПЕРший”. Вшановували Перуна вже
після жнив, під сівбу озимих – десь 8–15
серпня за нинішнім стилем. Цей період
у календарі наших предків називався
громичем. Етнофілософ В. Шаян вважав
Днем Перуна 2 серпня, а Б. Рибаков – 20
липня. Цей період у календарі наших
предків називався громичем. Днем Перуна
є четвер, дерево – дуб. Донині в Україні
можна почути співаночки, присвячені
Перунові-громовержцю (по дідові –
Сварожич) і його батькові Дажбогу (в
співаночці також – Сурилов, бо цілющий
напій сура готувалася на сонці), як ось цю,
що записана в с. Чорний Потік на ІваноФранківщині від Василя Юращука:
Пере Перун-громовицев,
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Дощем поливає,
Ходить Іван понад Камінь
На сопілці грає.
Пасе овець, несе дровець
Хоче ватру класти,
Бо голодний та й негоден
Білі вівці пасти.
– Поможи ти нам, Дажбоже,
Ватру запалити,
Поможи, Сурилове,
Ти суру зварити.
Не свари мене Свароже,
Що голодні вівці,
Я заграю, заспіваю
Тобі на сопілці.
Див. Гіперіон, Дажбог, Елліни, Пергамент,
Сварг, Свята народні, Сурина.

ПЕРУНИЦЯ. Дружина Перуна, за Велесовою Книгою, Мати-Слава. Див. МатиСлава.

ПЕРУНІВ БАТІГ. Рослина, те саме, що
й Петрів батіг.
ПЕРУНОВЕ ДЕРЕВО. Див. Дуб.
ПЕСТИНА. Українське ім’я – “пестлива”.
ПЕТРО. 1. Давньоукраїнське ім’я, що
означає “батько”, “син Ра” (див. Питаре, Ра),
з грецької – “камінь, скеля”. 2. Галілеянин,
апостол, син Йони з роду киттів (Кифи),
старший брат Андрія Первозваного. Інше
ім’я – Симон. Улюблений, найвідданіший
і найстійкіший учень Христа – “скеля”, на
якому Ісус хотів “будувати Церкву Свою
і сили адові не переможуть її”, і кому дав
ключі від Царства Небесного (Мт. 16:18–19).
Воїн, захисник Ісуса. Коли арештовували
Христа, Петро вихопив меча і відтяв вухо
одному із слуг “первосвященика” (Ів.
18:10). Проповідував в т. ч. на українській
землі – в Приазов’ї (Лідії). Припускається,
що останні роки також проповідував і навіть
помер у Римі, хоча в своїх посланнях ніде не
згадує про Рим. За Рим, натомість, видають
його згадки про Вавилон. Апостол Павло
писав, що Петрові була поручена Євангелія
для обрізаних (Гал. 2:7) і звинувачував
його в поганстві (Гал. 2:11–15). На честь
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Петра 12 липня встановлено свято, до вода звідти стікає по східній стороні
якого пізніше Церква додала ще й Павла пам’ятки на великий камінь, під яким, за
– Петра і Павла. Див. Андрій Первозваний, легендами, похований мудрий володар
Китти, Лідія, Павло.
Світу. Окремі “чаші” використовували
ПЕЧЕРИ, печури. В давнину були для ритуального вогню, про що свідчать
місцем для переховування від ворога, сліди випалення у них. Поміж “чашами”
проживання, а також як святилища. і довкола них є понад 30 символічних
Д. Гуменна називала їх храмами- малюнків-петрогліфів. Деякі з них
святилищами, а Я. Парандовський писав: повторюють древні орнаменти, що нині
“Містерії, які відбуваються в таємничих використовують у вишиванні. Саме тому
печерах, утверджують віру в безсмертя камінь називається Писаним. Див. Апол.
душі і воскресіння тіла”. Печери – ПИТАРЕ, патер. 1. Те саме, що й батько.
також сприятливе місце для відновлення Згадується у Велесовій Книзі [54, д. 19, 29,
духовних сил людини. Див. Льох.
30], похідним від нього також є Юпітер.
ПИСАНИЙ КАМІНЬ. Сучасна назва Див. Велесова Книга. 2. В давньоіндійській
святилища тих, хто поклонявся сонцю, мітології – отці, обожнені покійні предки,
що сходить. Розташоване в Карпатах що перебувають на третьому небі. Див.
(поблизу с. Буковець, Верховинського Юпітер.
р-ну, Івано-Франківської обл.) на горі ПИШАЧІ (ті, що пищать). В давньоКапілаш (1165 м), яке носило ім’я Апола, індійські мітології – злісні та шкідливі
про що свідчить назва “кАПІЛаш”.
Це нагромадження (гряда) величезних
кам’яних брил висотою місцями до 10 м і
довжиною до 100 м, що лежать із півночі
на південь, з майданчиком із західної
сторони для молитов, де головним
об’єктом поклоніння був напівкруглий (на
знімку третій зліва) камінь-Сонце. Верх
каменів утворює горизонтальну площину.
На ній видовбано дев’ять круглих “чаш”
для збирання дощової (Живої) води,
Чаші Писаного каменя
деякі з них з’єднанні жолобками, зайва

Писаний Камінь. Ліворуч, напроти шостої смереки півкруглий (вівтарний) камінь-Сонце

Піфагор 265
демони, що насилають хвороби, нападають на людей і п’ють їхню кров.
ПІВЕНЬ, кур. Самець куроподібних,
назва походить від слова “співень”
(той, хто співає). Найдавніший символ
пробудження, пильності, вісник світанку
та закличник до бою. Охоронець
нічного часу, оберіг від нечистої сили.
Символізував сонце та стихію вогню
(гребінь). З головою півня уявляли БогаТворця Сварга. Символ справжнього
чоловіка, господаря. Серед ватиканських
скарбів є стародавня бронзова статуя
півня з чоловічим торсом і головкою
пеніса замість голови. На постаменті
написано: “Спаситель світу”. В Україні
зображеннями півня донині прикрашають
дахи жител (коньки і димарі), вишивки
тощо. Див. Сварг.
ПІВНІЧНЕ МОРЕ. Одна з давніх назв
Азовського моря (озера Меотиди), яка
зустрічається зокрема і в Геродота.
Дехто його називав і Льодовитим
океаном. Наприклад, римський історик
Амміан Марцеллін, пишучи про гунів,
які мешкали біля Дніпра, стверджував,
що “Гуни живуть за Меотичним
озером поблизу Льодовитого океану”
[20], переплутавши Північне море, як
називалося інакше Меотидське озеро,
із Льодовитим океаном. Див. Амміан,

гетитське божество, зображувалося на
коні. Можливо, той самий Перун. Див.
Гетити.

ПІФАГОР, Патагор. Легендарна особистість, напівбог, першосвятитель, філософ,
релігійний і політичний реформатор,
жив приблизно в 580–500 рр. до н. е.
Справжнє ім’я Патагор (Пата Гор –
“Батько Великий”), що підтверджує
давня монета з його зображенням.
Народився у місті Самів, що в Малій Азії,
тобто на Таманському півострові, а не на
острові Самос у Греції, як пишуть грецькі
історики. Піфагора важко відокремити
від легенд, що представляють його
як досконалого та величного мудреця
посвяченого в усі таїнства давнини.
Однак Геродот згадує про нього не
лише як про мудреця, а й управителя
Мілету. Давньоруський письменник
Славомисл (ХІІ–ХІІІ ст.), який мав змогу
читати джерела, що не дійшли до нас,
бо їх знищила Москва та грецькі попи,
у “Пісні про побиття іудейської Хазарії
Святославом Хоробрим” [111, с. 165]
писав, що Піфагор – син доньки росичів

Меотида.

ПІЕРІДИ. Найімовірніше, правильно
періди, або періти, – танцівниці та
співачки з Перірати. Див. Музи, Перірата.
ПІЕРІЙСЬКІ ПИСАННЯ. Згадуються
у драмі Евріпіда “Іфігенія в Авліді”
(ряд. 791). Припускається, що так могли
називатися поетичні писання, хоча, найвірогідніше, це назва писемного послання
якоїсь першої особи, можливо, Отця
(царя) Перірати. Див. Еврипід, Перірата.
ПІРВА, Перва, Парва. Малодосліджене

На монеті написано: ПТОАГОР НС САМІВ
N, тобто: Патагор господар Самів Новий
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провісниці Дніпрової, піфії (жриці)
дельфійського святилища Оракул, а це
святилище насправді було розташоване
в дельті Дніпра на острові, що нині
зветься Березань. Отже, Піфагор, за
Славомислом, – це син піфії, його ім’я
Ор Дельфійський, або – пата Ор (батько
Ор). Натомість Е. Шуре стверджував, що
Піфагор – син іонійки, а Іонія, знаходилася в північному Приазов’ї (див. Іонія).
Не виключено, що Піфагор це той самий
персонаж, що й Орфей, або його духовне
продовження. Тобто це Отець Орій (Гор),
який, за Велесовою Книгою, “час од часу
народжується серед нас”. Найбільшим
доказом того, що Піфагор – син давньої
української землі, є його філософська та
політична доктрини. Вони дуже подібні до
мудрості давньоукраїнських філософів,
що її виклав волхв і вчитель Ілар
Хоругин. Навіть у тому вигляді, в якому
вони дійшли після опрацювання греками,
основні положення Піфагора-Патагора
(узагальнені Е. Шуре) дуже збігаються
із Влескнижними. Наприклад, учення
Піфагора починалося із божественної
Тріади (Трійці), вона в нього творить закон
речей та є істинним джерелом життя. І
Хоругин з першої дощечки розкриває
суть світотворчого Триглава: Нави, Яви,
Прави. І в того, і в іншого наскрізно
проходять ідеї любові до Батьківщини,
до батьків, шанування своїх Богів і
збереження пам’яті про минуле. Для
обох жінка – божество: “Віддамо честь
жінці на землі і на небесах”, – говорив
Піфагор. Ілар Хоругин називає її Мати
Слава Небесна, Мати Птиця, Зоря Ясная
тощо. Піфагор – автор книги “Священне
слово”, яка була знищена, а її перекази у
вільному трактуванні передавали грецькі
письменники та поети, за Е. Шуре –
Лізій, Філолаїс, Архит і, за Платоном, у

“Тімеї”, яка заключає в собі космогонію
Піфагора, тощо. За деякими джерелами,
вперше був одружений у 60-річному віці
на молодій, закоханій в нього дівчині Ані
(Теані). Мав з нею двох синів і доньку.
Див. Березань, Мілет, Орфей.

ПІФОН. За грецьким розумінням,
страшний змій, народжений землею
(Геєю). Насправді це мітичний змій, що
охороняв древні святилища, в т. ч. Богині
Геї. Див. Гея, Змія, Полоз.
ПЛАВУЧІ ОСТРОВИ. Див. Кіанейські
плавучі скелі.
ПЛАНИДА. 1. Планета. 2. Доля, визначена планетою, під якою народилася
людина.
ПЛАТЕЇ. Місто в Приазов’ї, біля якого
було розбито останній перський заслін
Ксерса під командуванням Мардонія.
Точне місцезнаходження невідоме. Див.
Ксеркс, Мардоній.

ПЛАТОН, Арістей або Арістокл (427–
347 рр. до н. е.). Мислитель, основоположник європейської філософії. При
народженні названий на честь діда Арис
токлом. Закінчення в імені “кл” у давнину
означало приналежність людини до
племені та країни Коланської, що була на
території України. Прізвисько “Платон”
отримав уже в зрілому віці, що тлумачиться
як “широкий” (плато), “великий”. До нас
дійшло 36 творів Платона. Найвідоміший
із них – “Діалоги”. Див. Колань.
ПЛАЧИНДА Сергій Петрович (18.
06.1928 – 8.ІХ.2013). Український
письменник, автор “Словника давньоукраїнської міфології”, монографічнопошукових книг “Міфи і легенди Давньої
України”, “Лебедія”, “Як і коли виникла
Україна”, якими автор доводить, що
історія українського народу починається
від часів Мізинської стоянки (XX–XV
тис. до н. е.).
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ПЛІНІЙ СТАРШИЙ (23–79 рр. н. е.).
Римський державний діяч, історик,
письменник, написав “Натуральну історію” в 37 книгах. У 4-й кн. розповідається про скитські та кримські землі.
Аналізуючи її, читач може переконатися,
що грецька історична наука багато
чого перебрехала про історію давніх
українських земель, чимало приписавши
іншим народам.
ПЛУГ. Знаряддя для обробітку землі.
Вважається, що його викував сам БогТворець Сварг і скинув із неба скитам,
які шанували його як божество. За
Геродотом, плуг був із гарячого золота,
і взяти його вдалося лише Колоксаю –
меншому синові Таргітая. У давнину на
Коляду, коли вшановували Колоксая, в
Україні був обряд “кликати плуг”. Його
самого, або леміш від нього, заносили до
хати і ставили під святковий стіл, що, на
думку селян, мало сприяти успішному
хліборобському року. На початку ІІ
тис. н. е. Церква заборонила “кликати
плуга”, оскільки вважала це язичницьким
обрядом. На честь плуга українці назвали
також одне з найяскравіших південних
сузір’їв, яке пізніше, з врахуванням ще
кількох зірок, стали називати Оріоном.
Див. Таргітай, Колоксай, Оріон, Сварг.

ПЛУТАРХ (прибл. 46–120 рр. н. е.). Ста
родавній письменник, історик і філософмораліст, якого також приписують давній
Греції, хоча він до цієї країни не мав
ніякого відношення. Автор знаменитих
“Порівняльних
життєписів”
нібито
грецьких і римських полководців, але
більшість з яких належали до української
та кримської землі, як-от: Лісандр, Красс,
Лікург, Сулла тощо. Усі життєписи
перекручені та підлаштовані до грецьких
й італійських територій. Див. Красс,
Лісандр, Спартак, Сулла.

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ. Літописне
зведення, складене в Києві на початку ХІІ
ст. Оригінал не дійшов до нас. Збереглися
лише пізніші списки. Під “списком”
розуміють “переписування” (“списування”)
з іншого джерела. Найдавніші з них –
Лаврентіївський, переписаний 1377 р., що
охоплює події до 1110 р., та Іпатіївський
(Іпатський), переписаний на початку XV
ст. з доведенням розповіді до 1117 р. Відомі
три редакції “Повісті минулих літ”: перша –
складена
ченцем
Києво-Печерського
монастиря Нестором із літописних зведень
поч. XII ст. з доведенням розповіді до
1113 р.; друга – ігуменом Видубицького
монастиря Сильвестром у 1116 р.; третя –
складена у Видубицькому монастирі в 1118
р. для Мстислава – сина Володимира II
Мономаха. Див. Літопис руський.
ПОГАНСТВО. Лайлива назва народних
вірувань. Вважається, що це слово
похідне від латинського “paganus”.
Воно нібито спочатку визначало тільки
мешканця села, селянина – “pagus”, бо
християнство, як писав І. Огієнко, “ширилося найперше по великих містах,
а села, паґи, позоставалися при своїй
старій вірі, тому скоро слово “селянин –
paganus” стало одночасно визначати і
неохрещеного, цебто нехристиянина”.
Поганська віра, писав той самий автор, не
мала якихось своїх непохитних догматів,
а тому з плином часу легко змінювалася
й географічно. Проте головне в ній було
незмінним: природа жива, нею керують
Боги, що допомагають або шкодять
людині, але тоді їх можна вмилостивити
[82, с. 16]. За І. Франком, “поганин”–
культурна людина (“Данте Алігієрі”).
Див. Коло, Язичництво.

ПОДІЛЛЯ. Історичний край, в багатьох
давніх джерелах – країна, що займала
територію лівобережжя рік Дністер,
Кодима, обидва береги Південного Бугу
до Синюхи (нинішні Тернопільська,
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Хмельницька, Вінницька, північ Одеської
та захід Кіровоградської областей). Є кілька
версій походження: 1. Земля, що відділяє від
татарських земель основні володіння Литви
чи Польщі. 2. Територія, що розташована
нижче, порівняно з височинами Червоної
Русі (Прикарпаття), – Пониззя. Не можна
також забувати іншого значення слова “діл”
– долівка (основа). Професор М. Петров
згадує ще одну назву цього краю – Рай
[175, с. 1]. Зважаючи на це та на численні
тутешні давні пам’ятки, скельні монастирі,
родючі землі й сприятливі погодні умови,
найвірогідніше, саме тут закладалися
духовні та матеріальні основи давнього
українського роду. Герб Поділля, як писав
О. Гваньїні, має сонце з дванадцятьма
променями на білому полі. Див. Гваньїні,
Коні білі.
ПОЕЗІЯ. За твердженням древніх, мова
Богів. Вже саме слово “поезія” підтверджує
це, бо, як писав Е. Шуре, друга частина
походить від слова “Ос”, що означає з
коптської – “Бог” [152, с. 179]. Натомість
перший складник “по” – український
прийменник, що разом зі словом
“Ос” означає “по-божому”. Істинною
батьківщиною поезії вважалася Фракія. Див.
Фракія.

ПОЕМА АРІМАСПЕЙСЬКА. Поема
давнього скитського поета Арістея, її згадує
в “Історіях” Геродот. Судячи з назви, вона
описувала життя та подвиги арімаспів. Див.
Арімаспи, Арістей.

ПОКОЛІННЯ. Середній вік людини, коли
її зростання і становлення досягають межі.
У давнину обчислювався сорока роками.
Це підтверджує зокрема біблійна легенда,
згідно якої Мойсей водив єврейський
народ сорок років пустелею, щоб вимерло
покоління рабів.
ПОКОН. “Кон” – це центр чогось, основа
або закон. Отже, “покон” – це триматися
основ, жити “ПО заКОНАх” роду.
“ПОКРОВА АБО ТЕНЕТА ДУШ”. Книга
про мистецтво містерій та храмових обрядів,
нібито втрачена, авторство приписують
Орфеєві [152, с. 187]. Див. Орфей.
ПОЛБА. Так звані плівчасті пшениці –
однозернянка і двозернянка. Високоякісна
поживна білкова їжа. Вважається, що
з᾿явилася ще до Трипільської цивілізації.
Див. Трипілля.

ПОЛЕ. 1. Лан, у давнину також місто, острів,
територія. 2. Держава в Криму, згадується в
написі на ольвійському пам’ятнику ІV ст. до
н. е. Див. Клятва синів Пертона, Пелопоннес.
ПОЛЕВА. Донька батька Богумира та
матері Слави [54, д. 9А], мабуть, мітична
засновниця роду полян. Див. Поляни.
ПОЛІЕЙ. Одне з імен Зевса. Покровитель
влади поліса [2, с. 110-111]. Див. Зевс.
ПОЛОВЦІ. Досі точно не встановлене
походження цього народу. Зважаючи на
те, що мешкали вони на території України
і що в Іпатіївському літописі його названо
“руськими половцями”, а також на те,
що прізвища воєвод були українського
походження – Білук, Білюкович, Елдечук, –
можливо, це одне з давніх українських
племен, що згадані у Велесовій Книзі як
еліци. Однак у “Слові про похід Ігорів”
серед половців згадуються готські
дівчата: “Заспівали Готські діви красні
на березі синього моря, Руським золотом
видзвонюючи. Згадують часи Бусові,
леліють помсту Шароканю”, що може

Попередження римлянам 269
свідчити і про їх готське походження. Див. (новатор); день по неділі (після неділі),
наголос мав би бути на другому складі.
Бус, Еліци.
ПОЛОЗ, жовтобрюх. Найбільший в Україні ПОНТ ЕВКСИНСЬКИЙ (за Плінієм,
вид неотруйних змій родини вужевих. Оксинський). Чорне море, перше відоме
Найвірогідніше, саме він послужив море, що його народила Гея, воно було
прообразом мітичної напівжінки-напівзмії, Оком землі. Як пише Страбон, давні люди
що стала дружиною Геракла і народила уявляли Понт Евксинський Океаном, отже,
синів Агатирса, Гелона та Скита. Певно, найвірогідніше, Оксин скорочена назва
також його іменем називалася Земля Пелаз Океану Синього. Автор Велесової Книги,
до речі, називав Чорне море Синім. Слово
га. Див. Деметра, Земля Пелазга, Змія.
ПОЛОТЕНЦЕ (полотно це). Відріз Понт походить від “Пана” – пан то. І саме
про нього співається в українській колядці:
полотна для утирання. Див. Рушник.
Ой коли було з нащадка Світу,
ПОЛЬЩА, Поляща, Поляха. Країна на захід
Тоді не було неба і землі,
від України, в давнину заселена вихідцями
Ано (Паном – С. П.) було Синєє море.
з території України, що називалися
ПОНТІЙ
ПІЛАТ. Нібито римський
ляхами (в оригінальних текстах Велесової
префект
Юдеї
з 26 по 36 рр. н. е., за
Книги “ляхове”). Розділена та посварена
джерелами
–
прокуратор.
з матірною землею християнством, що іншими
Однак
ім’я
Понтія
Пілата
вказує
на його
зауважив ще Тарас Шевченко:
причорноморсько-скитське
походження
–з
...іменем Христа
Понту Евксинського Пал. Згідно з Новим
Прийшли ксьондзи і запалили
Завітом, під час суду тричі відмовлявся
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
віддати на смерть Ісуса Христа, в чому
А сирот іменем Христовим
був зацікавлений синедріон на чолі з
Замордували, розп’яли...
першосвящеником Кайяфою. Див. Пали,
ПОЛЯНИ. Давньоукраїнське плем’я. За Христос.
І. Огієнком, були “кроткі й тихі”, мали ПОНТІЙСЬКЕ
ЦАРСТВО,
Понт.
усталений шлюб, забороняли одружуватися Стародавня держава в Криму та в Малій
з кровною ріднею, релігійні вірування у Азії (Тамань), яку фальсифікатори історії
них були більш розвинені й чеснотні, ніж у розташували на північному сході Передньої
народів лісових. Див. Пали.
Азії, видаючи її за Малу Азію. По суті,
ПОМПЕЙ ВЕЛИКИЙ (29. 06. 106 – те саме, що й Босфорське царство. Див.
28. 09. 48 рр. до н. е.). Плебей (тобто Босфорське царство, Мала Азія.
той, хто не належав до царського роду), ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИМЛЯНАМ. Наримський полководець і державний діяч, пис давньороською мовою, яким волхви
йому приписується перемога над царем попереджали римлян, аби ті не йшли на
Митридатом VІ Евпатором і створення в південний берег Криму, бо йде Рибиця
Передній Азії кількох провінцій та кількох (епоха Риб), за якою мають прийти
невеликих царств. Натомість, за Пріском північні орди: “Повернулися ходаки наші
Панійським,
Митридата
перемогли од Риму. Намагалися втихомирити тих,
скитські полководці Васий і Крас. Див. Крас, пояснюючи зірками, щоб не торкали
мечами полуденний край моря. Рибиця іде.
Митридат, Рим, Цезар.
ПОНЕДІЛОК. Перший день тижня Лихо многим. Люди країни полуночі, як
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саранча хижа, переповнять країни наші,
доки не прийде Водицелія. Не встигли
велеречиві волхви наші”. Як зазначає
О. Іванченко, напис зроблено не пізніше
70 р. до н. е. Однак, найвірогідніше,
це було вже після перемоги над
Митридатом VІ (помер у 63 р. до н.
е.), коли Красс збирався завойовувати
Парфію. Ймовірно, саме про це йдеться
у розповіді Плутарха “Нікій і Красс”
[198, c. 104], де народний трибун Атей
всіляко намагався перешкодити походу,
“вважаючи неприпустимим, аби будьхто йшов війною на тих, що не вчинили
римлянам ніякої кривди, до того ж
зв’язаних з Римом мирним договором”.
Див. Красс, Митридат VІ, Рим.

Портуна своєю чергою походить ім’я Богині
вдачі Фортуни. Див. Орт, Пертон.
ПОСВЯЧЕНІ. Див. Втаємничені.
ПОСЕЙДОН, Нептун. Бог морів, джерел
і річок. Однак він управляв не лише
водними стихіями, а й підземними, бо міг
викликати своїм тризубцем землетруси.
За Гомером, разом із Аполлоном він
побудував наймогутніше і найвеличніше
свого часу місто Іліон. Отже, Посейдон –
ще й будівничий. А якщо Посейдон з
Аполлоном побудували Іліон в Аполлонії,
то очевидно, що обидва дбали про одну й ту
саму державу: Аполлон був покровителем
тогочасної правобережної України, а
Посейдон – лівобережної, тобто території
по сей бік Дону (до Дніпра). Це саме
підтверджує ще одна назва Посейдона –
Геліконій, що утворилося від назви гори
Гелікон, що розташована “по сей бік Дону”.
Інша назва Нептун – той, хто “не потоне”.
Див. Апол Ол, Гелікон, Іліон.
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ПОПРИЩЕ. Місце бою; там, де
відбувалася “пря”. Див. Пря.
ПОРА. За Олесем Бердником, по-Ра,
після Ра (час після сходу Ра (сонця),
коли людина зобов’язана встати до
праці. Пізніше слово “пора” стало
універсальним, говорять навіть “нічна
пора”, а це неможливо по суті слова:
ПОРА – лише сонячний ранок. Ось чому
“на порі” – це означає в розквіті сил,
радості, творчості, життя. Див. Ра.
ПОРТУН. У римлян Бог-охоронець вхід
них дверей, а також гавані. Ім’я, певно,
походить від імені мітичного охоронця
Орта, або від назви міста Пертон. Від

ПОСЛАННЯ ОРІЯН ХАЗАРАМ. Див.
Рукопис Войнича
ПРА. Найдревніший, найдавніший. За
Олесем Бердником, той, що “почався ще в
епоху Ра – першосвітла”. Див. Ра.
ПРАВА. Небесний світ Богів-Праотців –
мужів Правих, найвища істина, правдивий
світ та абсолютний закон. За Велесовою
Книгою, “Права незримо уложена
Дажбом, а по ній, як пряжа, тече Ява”
[54, д. 1]. У Літописі руському згадується
царювання якогось Проба, найвірогідніше,
це є неправильно прочитана Права. Досі
натрапляємо в мові українців: “Боже
Правий”, “їй-право”. Пантелеймон Куліш
писав: ”Ой наш рід ведеться здавна; Наша
слава здавна славна; Наша правда здавна
ПРАВА, – Чиста, славна наша слава!”
Праві відповідає жовтий (золотий) колір. Її
графічним знаком є “Х”. У Біблії підмінена
на “право”. Від Прави походять слова
“правда”, “правильний”, “справедивість”,
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“правило” тощо. Див. Їй-право, Нава, Х, Ява.
ПРАВДА. “ПРА” – найдавніший, “ВДА” –
“веда”, знання, розуміння. Тобто, це
знання, накопичені з прадавніх часів – від
сотворення світу. Те, що відповідає дійсності,
правильне та справедливе. Єдиновірна
непереможна категорія: “Правда зразу всім
гірка, та все таки згодом вона скрізь бере
верх і стає спасителькою людства” (Іван
Франко), Для Тараса Шевченка Правда – це
синонім Бога:“Молітесь правді на землі, а
більше на землі нікому не поклонітесь”. В
Біблії зауважується, що Бог кохає правду
(Пс. 11:17). Ісус Христос каже: “правда
вас вільними зробить”. Есхіл згадує про
існування в давнину скрижалей Правди
[201, 704-709]. Див. Есхіл, “Руська Правда”,
Христос.

ПРАВЕДНИЙ. Той, хто дотримується
законів Прави. Див. Права.
ПРАВО. Система вибудуваних віками
народом, затверджених і санкціонованих
державою та суспільством загальнообов’язкових правил і норм поведінки.
Походить від Прави. Див. Права.
ПРАВОСЛАВ’Я,
Правуслав’я
(від
Праву славити). 1. Служіння Праві,
Правді, Справедливості та Духовності
(моральним і душевним якостям, що є
основою Орійської релігійної традиції).
2. Східне відгалуження християнства,
один із трьох (поряд з католицизмом і
протестантизмом) його головних напря
мів. Див. Християнство.
ПРАЗНИК. Народне свято, присвячене
якійсь знаковій події чи героєві: пра –
стародавній; зник – знак.
ПРАКСИТЕЛЬ, Опраксій. Визначний
скульптор ІV cт. до н. е., один із перших
створив прекрасні зразки жіночої та
чоловічої скульптур: “Афродіта Кнідська”,
“Гермес
Олімпійський”,
“Аполлон,
що вбиває ящірку” тощо. Називається
давньогрецьким, але Павсаній згадує ще
один його твір – дерев’яну скульптуру

“Артеміди Таврійської”, яку свого часу
вивезли з Таврії до Греції. Отже Прак
ситель, найвірогідніше, скитський чи
кримський скульптор. Зважаючи на
те, що на сьогодні твори Праксителя
відомі лише за римськими мармуровими
копіями, варто вважати, що всі його
скульптури були з дерева і через свою
недовговічність пропали. Справжнє його
ім’я, ймовірно, Опраксій.
ПРАПОР. В основі слова лежить “Права”,
другий компонент “пор” означає “пер” –
Перун, перший. Тобто це те, що йде на
чолі. Див. Права.
ПРАПОР КОЗАЦЬКИЙ. Див. Козацький
прапор.
ПРАПОР УКРАЇНИ. Нині двоколірний –
синій (угорі) і жовтий (внизу).
В давнину наші достойники, зокрема
Аттила, Святослав Хоробрий і його
син Володимир, ходили в походи під
триколірним: голубе тло, по діагоналі
жовті смуги, а посередині – восьмипромінне червоне сонце – Дажбог.
Червоний колір також використовувався в
козацьких прапорах та УПА. Див. Голубий,
Жовтий, Святослав, Червоний.

ПРАЩУР. П-РА-ЩУР, ПРА-ЧУР – сонячний предок (О. Бердник). Див. Щур.
ПРЕЛАТ. З латині (praelatus) буквально:
“найкращий”, “найвищий” церковнослужитель; у католицькій, англіканській,
лютеранській церквах – почесний титул
представника
вищого
духівництва
(кардинала,
архієпископа,
єпископа
тощо). Походить від імені племені
паралатів. Див. Паралати.
ПРЕПЕНТЕ. За Велесовою Книгою, або
місце впадіння Прип’яті в Дніпро, або
Припин-то – місце, де зупинилися (припи
нили рух) переселенці [54, д. 5А].
ПРЕСВІТЕР. Старійшина, голова релігійної громади християн. У православній і
католицькій церквах – священик, почесний
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титул священика. Слово, найвірогідніше,
походить від українського “просвітитель”.
ПРЕСЛАВ, Велікі-Преслав (у давньоруських літописах – Переяславець). Давнє
місто за 3 км на південь від сучасного
села Преслава Шуменського округу в
Болгарії, у 893–971 рр. – столиця Першого
Болгарського царства. У 968 р. Преслав
здобув великий князь київський Святослав
Ігорович. Розкопками, що провадять із кінця
ХІХ ст., відкрито руїни монументального
палацу, круглого храму, оздобленого 12
мармуровими колонами з різьбленими
капітелями, архітектура яких свідчить про
те, що його будували сонцепоклонники.
Див. Дванадцять, Святослав Ігорович.

ПРЕСТОЛ МИТРОПОЛИТА У СОФІЇ
КИЇВСЬКІЙ. Також, можливо, князівський
трон. Виконаний у стилі сонцепоклонників:
вище – дуга, це Сонце, що сходить; нижче
– кола в русі, розташовані не за символом
християнської церкви, знаком темноти і
смерті – “” (хрестом), а за знаком неба
і світла – “”. Подібний знак у Мексиці
називається “Квіткою Сонця”. Див. Софія
Київська, Тонанцин, Х, Хрест прямий, Хрест
андрієвський.

ПРЕФІКС, притик. “Прикріплений спереду”, те, що поставлено в “притик”. В
українській мовознавчій літературі до 1937
року – приросток, частина слова, що стоїть
перед коренем слова. Вважається, що це
латинське слово. Насправді, літеру Т у
ньому (притик) підмінили на Ф і видали за
латинське.
ПРИНЦИП СОКРАТА. Див. Сократів
принцип.
ПРИРОДА. Зважаючи на те, що Богами і
божествами в давнину були природні стихії,
сонце, місяць, земля, небо, вода, поля,
гаї, дерева, звірі тощо слово “природа”,
ймовірно, утворене від “пра рід”, якому
люди завдячували своєму народженню та
життю. Див. Пра.
ПРИСТАНЬ БОРИСТЕНІТІВ. Пристань
скитів-бористенітів, про яку згадує Геродот:
“Від пристані бористенітів – вона є
середньою з-поміж надморських пристаней
Скитії” [30, IV 17]. Найвірогідніше, тут
ідеться про Ольвію.
ПРІАМ. За Гомером, володар Трої, перше
ім’я – Подарк, молодший син Лаомедонта
та Стрімо, чоловік Гекаби, батько
численних дітей, серед яких Гектор, Паріс
(Олександр), Кассандра, Троїл, Поліксен.
Зважаючи на те, що “Іліада” є епічним, а не
документальним твором, не виключено, що
імена героїв підмінені на інші, багато серед
них героїв – вигадані дійові особи. Прото
типом Пріама, ймовірно, став пер Амінт
(що й відображено в імені ПріАМ), життя
якого також припадає на VІІ ст. до н. е. За
владарювання Пріама почалася Троянська
війна. В “Іліаді” він змальований як батько
– патріарх великої родини. В античності
його вважали уособленням побожності
та батьківської любові. Див. Амінт, Паріс,
Троянська війна.

Престол митрополита Софії Київської

ПРІЗВИЩЕ. Частина власної назви особи
її повного імені, що ідентифікує її родову
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приналежність і передається від покоління
до покоління та вказує на спорідненість.
Слово походить або від “пра з вище”, або
“ПРИзвані З ВИЩЕ”. Тобто воно вказує на
те, що наші предки вважали себе синами
Богів. Див. Бог, Вишні, Пра.
ПРІСК ПАНІЙСЬКИЙ. Візантійський
дипломат, історик і письменник V ст.
У 448 р. брав участь у дипломатичній місії
до Аттили, автор книжки “Візантійська
історія і діла Аттили”, яку знищили,
найвірогідніше, через те, що описувала
Аттилу у невигідному для Візантії та Риму
світлі. Збереглися тільки окремі фрагменти,
що їх переповіли інші автори. Див. Аттила.
ПРОКОПІЙ КЕСАРІЙСЬКИЙ (500–
562 рр. н. е). Візантійський історик, автор
“Війн”. Також описував життя і побут
племен, що мешкали на українській
землі: “Ці племена, слов’яни і анти, не
підкоряються одній людині, а з давніх-давен
живуть у демократії; тому про все, що для
них корисне чи шкідливе, вони міркують
спільно. І майже в усьо-му іншому обидва
варварські народи здавна живуть однаково.
Єдиного Бога, громовержця, вони визнають
владикою всього світу і в жертву йому
приносять биків і всякого роду священних
тварин. Долі вони зовсім не знають і не
приписують їй ніякого впливу на людей…
Будинки у них не кам’яні, а з дерева і глини,
з гостроверхими солом’яними дахами, що
нагадують курені... Щити у воїнів з бичачої
шкіри, легкі, і вся зброя легка – списи з
міцного дерева, якому вони розпарюванням
і гнуттям вміють надавати прямизну,
луки звичайні, а сагайдаки для стріл
плетуть із ремінців, що не намокають,
мечі завдовжки в лікоть і короткі ножі, а
також піхви для них роблять майстерно
... Залізо дзвінке і таке, що наш меч може
рубати, але саме не зазубриться... Проти
ворогів, що нападають, в довгих закритих

сагайдаках не плетених із ремінців, а
шкіряних, вони зберігають стріли, отруєні
такою сильною отрутою, що якщо стріла
поранить і вухо, з життям не встигнеш
попрощатися... Самим нападати на інших,
щоб заволодіти їхнім майном і людьми,
закони їм забороняють так само, як і
торгувати людьми. Тому рабів вони не
мають, а працюють всі не зважаючи
на посади і становище... Полонені, якщо
захочуть залишитися у них, одружуються,
користуються такою ж рівноправністю,
а інших відпускають і забезпечують усім
на дорогу... Не відрізняються вони одні
від одних і зовнішнім виглядом. Усі ці
люди високі на зріст і надзвичайно сильні.
Підступності чи лукавства в них зовсім
мало, але при всій їх простоті вдача у них
гунська. І ім’я слов’янам та антам було
споконвіку одне: тих і других в давнину
називали оборами... ”. Див. Обори.
ПРОКСЕН (грец.). Громадянин якогось
полісу (міста), що офіційно представляв
інтереси іншого полісу та його громадян
у себе на Батьківщині. Проксеном був
Олександр ІІ Македонський. Див. Олександр
ІІ.

ПРОМЕТЕЙ. Мітичний герой, титан, син
Асії та Феміди (варіант: Япета і Клімени),
брат Атланта, Менетія й Епітемея. Викрав
у Богів вогонь і передав його людям, за
що Зевс наказав Гефестові прикувати
Прометея – за версією одного з мітів, на
краю скитської землі до скелі на Кавказі,
за Гесіодом (“Теогонії”) – до середньої
колони без зазначення місця, а за Есхілом
(“Прометей закутий”) – на захід від Кавказу
на Океан-ріці. Потім прилітав в образі орла
і клював його печінку. Символ вірності
людству і нескореності. Найвірогідніше,
прототипом Прометея був Першосвятитель
Рама, бо Прометей (Праматей), як і Рама,
був вихідцем зі Скитії. Як і Рама, він дав
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Геракл вбиває із лука орла (Зевса), що терзає груди Прометея. За Гераклом стоїть Атена,
щоб нагородити його за подвиг вінком слави. Праворуч від орла Деметра отримує від
Посейдона гривню, яку буде вручено Прометею за його страждання в ім’я людства

людям знання, навчив їх мистецтву, лічбі,
читанню і письму. Прометей підкорив бика
та одягнув йому ярмо, першим запряг коня
у воза й відкрив людям силу ліків, тобто
зробив те саме, що й Рама: навчив усьому,
що полегшує життя людини. Див. Рама.
ПРОРОЦТВО
НОСТРАДАМУСА
ПРО УКРАЇНУ. Див. Нострадамус.
ПРОСВІТЛЕНІ. Див. Втаємничені.
ПРОСИЦЬ. Дев’ятий місяць року, за
Велесовою Книгою, назва, яку варто було
розуміти, що попереду довга зима, треба
стримувати свої апетити та переходити
(після щедрого Овсениця) на просо
(християнство цей період постить). Не
виключено, що це вкорочене “Просинець” –
місяць, коли просинається сонце. Його суть:
“страниць-святиць”, “спасиць-листвеверзиць”. Див. Коло Дажбоже, Овсениць.
ПРОТЕСІЛАЙ. Нібито фессалійський
володар, син Іфікла з Елаюнта на Херсонесі,
де в священній окрузі була його могила з
великим скарбами: золоті та срібні келихи,
бронзові речі, одяг і ще різні приношення,
які викрав і привласнив призначений
Ксерксом тиран Артаікт [30, ІХ 116]. Див.
Херсонес.

ПРОТОГЕНА НАПИС.
уславлення Кия.

Див.

ПРОТОТІЙ. Див. Партатуа.
ПРЯ. Бій, війна, боротьба за ПРАве діло.
ПРЯМОКУТНИК. Див. Квадрат.
ПСАЛОМ. Хвалебна пісня. В давніх
текстах це слово писалося ПΣН (пісня) –
греки прочитали його як “пеан”, а євреї –
“псалом”.
ПСАММЕТІХ. Один із дванадцяти царів
Єгипту. “Був вигнаний із Єгипту ефіопом
Сабакосом, який убив його батька Неко, і
перебував на вигнанні в Сирії” [30, ІІ 152].
Після приходу скитів за допомогою царя
Кия, став володарем усього Єгипту, був
у нього в васальній залежності. Скитам
(в Геродота “іонійцям та карійцям”), які
надали йому допомогу, “Псамметіх дав
ділянки, щоб вони там мешкали одні
навпроти одних на обох берегах Нілу. Це
місце одержало назву Табори. І не лише
він дав їм ці ділянки, але і виконав всі інші
обіцянки, що їм дав. Він доручив їм також
виховувати єгипетських дітей, щоб вони
навчили їх еллінської мови, і від цих дітей
походять теперішні тлумачі, що є в Єгипті.
Іонійці та карійці протягом тривалого
часу жили на тих місцях, розташованих
недалеко від моря, трохи нижче від міста
Напис Бубастія, на розтоці Нілу, що називається
Пелусійським гирлом. За деякий час їх

Псих 275
переселив звідти цар Амасій і розмістив
у Мемфісі й використав їх як охоронців,
надавши їм перевагу перед єгиптянами”
[30, ІІ 154]. Правив приблизно 664-610 до н.
е. Див. Елліни, Єгипет, Іонія, Карія, Кий, Киян.
ПСИХ (о). Наука помилково стверджує,
що це грецьке слово, яке означає “душа”.
Насправді греки запозичили його в русів у
значенні “душа”, а походить воно від слова
“пес”, буквально: той, що кидається, як
псина, – неврівноважена і зла людина.
ПТОЛЕМЕЙ I Сотер (367–283 рр. до н. е.).
Син Лаги, родоначальник династії Птоле
меїв. Воєначальник Олександра Македон
ського, отримав Єгипет в управління у 323
р. до н. е. під час поділу імперії. Засновник
м. Александрія.
ПТОЛОМЕЙ (Толомео) Клавдій (бл. 87–
165 рр. н. е.). Стародавній астроном, географ,
його твори мали великий вплив на розвиток
астрономії, географії та оптики. Дані про
життя Птоломея мізерні. Припускається,
що народився він і жив у Єгипті, однак
найдокладнішими є його карти Європи та
Азії, особливо в частині Криму і Тамані, а
карти Єгипту його роботи взагалі відсутні.
Вперше його карти побачили світ у ХVІ ст.
у редакції пізніших географів з великими
відмінностями одна від одної. У праці
“Географія” Птоломей подав географічні
відомості античного світу. Користувався
переважно руським письмом. На одній із
його карт назву міста, де знаходиться Київ,
було прочитано як Аzagarium (див. с. 276),
хоча найвірогідніше в оригіналі було
Фрагмент карти
Птоломея із
написом “ЦеГер
Кіїv”

написано “ЦеГер Кіїv”.
ПУРУ. Одне з п’яти, найдоблесніших і
найчеснотніших племен, що згадуються
в індійських Ведах, можливо, “уру” (орії).
Зважаючи на те, що в давніх мовах “Р”,
часто підмінювати “Л”, це могло бути також
плем’я палів. Див. Орії, Пали.
ПУРУРАВАС. В індуській ведичній
культурі, започаткованій на українській
землі, – син Іли та Будхи, перший цар
Місячної династії. Буквально: Пур (Пер) –
перший, Ур (Ора) – отець, Вас – цар, тобто
Пуруравас – перший отець-цар. Див. Іл,
Перун.

ПУТЕНЬ ПРАВИЙ. За Велесовою
Книгою, одна з назв Молочного шляху. [54,
д. 8/2]. Див. Молоко небесне.
ПУШКІН
Олександр
Сергійович
(6.06.1799 – 10.02.1837). Російський
поет, автор “Песни о вещем Олеге” – про
Київського князя Олега, а також мітичної
поеми “Руслан и Людмила”, в основу якої
покладено билини Київської землі і в якій
згадується Лель. Див. Волхв, Леле.
ПУЧАЙ-РІКА, Почай-ріка. Билинна назва річки Почайни, що протікає в Києві.
П’ЯТНИЦЯ. П’ятий день тижня, жіночий.
Пара четвергу, дню Перуна. Колись, як
писав Іван Нечуй-Левицький, в Україні її
відзначали як неділю. В духовних віршах
описана у вигляді жінки зі свічкою, що
заповідає постити в свій день. Цьому
дню присвячувалися жіночі імена Петка і
Параска. Див. Четверг.
П’ЯДЬ. Невелика частина, як стопа і навіть
п’ята, або така, що її можна взяти в п’ятірню
(руку).
П’ЯТЬ. 1. Число Світовида – формула: 1
(центр, мудрість) + 4 (чотири сторони світу,
порядок). 2. Число людини – формула: 1
(Сонце, мудрість) + 4 (Земля, порядок).

К. Птоломей, Восьма карта Європи. 1513 р. видання, Страсбург
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Р
Р, р. Двадцять перша літера абетки:
небесний посланець, Божий син. Орійці
використовували як пароль, бо інші
народи не вимовляли її. В давнину часто
підмінювалася літерою “Л” (наприклад,
Ора-Ола), про що писав також академік
І. Підоплічко.
РА. Сонце, Бог Сонця, першосвітло, світова
мудрість. Уявлявся в образі людино-птиці із
сонцем на голові або навколо голови.

Бог Ра. Давній Єгипет

РАВА. За “Сказаннями Захарихи” те саме,
що й Права. Слово трапляється в назвах
географічних об’єктів слов’янських країн:
місто Рава-Руська і село Равське (Україна),
місто Рава-Мазовецька і річка Равка
(Польща), річка Орава (Словаччина), острів
Рава (Хорватія), а також Равенна (Італія),
куди занесли цю назву з української землі
тірсени. Має священні складники: Ра
(Бог Сонця) і Ава, що давалося вищим
засновничим силам (ПРАВА, ЯВА, НАВА).
Слово є також основою словенського

“нарава” – природа (дерево, трава),
українського “орава” – великий гурт людей,
юдейського “раввин” – великий, учитель
тощо. Див. Ов, Права, Сказання Захарихи,
Тірсени.
РАГОР, Ригір. Ім’я, що буквально означає
“сонячний”.
РАДА, радити. “Ра дає”, тобто те, що
“підказує Сонце”, просвітлює, відкриває
шлях. Див. Ра.
РАДАМАНТ. Той, хто правив раду. Брат
Міноса та Сарпедона, один із перших
законодавців. За мітами найсправедливіший
із суддів, який казав, що будь-хто, кого
ударять, може відповісти ударом на удар.
[52, с. 152] Див. Мінос.
РАДАН. Ім’я, Богом Ра даний.
РАДА СТАРІЙШИН. Дорадчий орган
у давній Україні-Русі, про існування якої
згадується у Велесовій Книзі: “Вибирали
князів від усього полюддя” [54, д. 2А], а над
ними були старотці. “Так Віче вирішило
вслід за Отцями”, зазначається на д.
32, а в наступній дощечці зауважується:
„У той давній час багато родів зібрали
отці. Вони мали старших і Віче” [54, д.
33]. Тобто, спершу питання розглядали
на раді старійшин, а потім виносили на
Віче. Рада старійшин також була при
гетьмані в ХVІІ-ХVІІІ ст., до неї входила
вся генеральна старшина. Див. Віче.
РАДІСТЬ, радіти, радіє. “Ра дія” –
сонячний вплив. Як свідчить Біблія,
Ісус Христос також славив Ра. Після
свого воскресіння при зустрічі з Марією
Магдалиною та іншою Марією він сказав
їм: “Радійте!” (Мат. 28:9). У примітці
зазначається, що так віталися при
зустрічі. Тобто Ісус сказав: “за Ра дійте!”,
або “з Богом будьте!” Див. Христос.
РАДОГОЩ. За Велесовою Книгою,
покровитель над місяцями Зраниць та
Овсениць. Період після завершення
хліборобського року, місяці достатку
(буквально: раді гостям). Див. Коло Дажбоже.
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РАДУВАННЯ, Радуниця. Нарада, що
відбувалася в давній Україні біля могил
великих праотців з одночасним вшануванням їх: “На старе кладовище пішли
ми і помислили, як дихають Пращури наші
під травою зеленою. Там бачити стали, як
бути і куди йти” [54, д. 8/27].
РАЗ. Початок лічби. Природно бере початок
від Сонця. Кожен бачить ЄДИНЕ джерело
буття щоденного, “тому звук Ра законно
«очолює» число” (Олесь Бердник). Під час
лічби відповідає мізинцю.
РАЙ. 1. Одна з давніх назв Поділля (див.
Поділля). 2. Позаземний світ добра, спокою
і достатку (див. Ірій).
РАЙ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ. Так у Велесовій
Книзі автор називає річний календар [54,
д. 11Б], що також був для наших пращурів
їхньою релігійною системою. Див. Велесова
Книга, Коло Дажбоже.

РАЙДУГА. Небесне явище, різнокольорова дуга, буквально: до раю дорога. За
Велесовою Книгою, одяг Мати-Слави
Небесної Птиці: “і всяке перо в неї красне
– червоне, синє, блакитне, жовте і срібне,
золоте і біле. Сяє вона, як сонце царює,
і пасмами йде сімома красотами, як
заповідано од Богів наших” [54, д. 7Е]. Див.

від якого загориться духовне світло всіх
орійських народів”. Жив Рама, на думку
Е. Шуре, приблизно 5 тис. років до н. е.
Ще за життя його вважали напівбогом. Він
дав людям потрібні для виживання знання,
врятував білу расу від чуми, що прийшла
від людей чорної раси. Скасував поширене
на той час людське жертвоприношення,
звільнив жінку від рабства чоловічого, склав
перший календар, навчив народи обробляти
землю тощо. Коли його нововведення
викликали супротив, щоб не допустити
війни між спорідненими племенами,
бо це лише зміцнювало б зло і вело б
до винищення білої раси, він закликав
своїх прихильників покинути Скитію та
вирушив з ними в Індію, “де був головний
центр Чорних, давніх переможців червоної
і жовтої рас”. Рама звільнив від чорної
раси Кавказ, Іран, збудував там, за словами
Заратуштри, розкішне місто Вір і підкорив
Індію. Завдяки своїй духовній силі, генію
та доброті, за свідченнями древніх книг
Сходу, став розпорядником Індії і духовним
батьком Землі: “Учні його понесли в Єгипет

Мати-Слава.

РАЙ-РІКА (або Ра-ріка). За Велесовою
Книгою, велика ріка, що відділяє “нас
від інших людей, тече в море Фасісте”.
Вважають за Волгу, що впадає в море
Хвастливе (Каспійське), хоча це міг бути і
Дон, адже саме по Дону проходила межа
“від інших людей” – між Європою та Азією,
і саме Азовське море було “Фасісте”, до
якого він впадає. Див. Фасісте.
РАМА. Першосвятитель, за Е. Шуре,
творець орійської релігії: “виступав з
лісів давньої Скитії в подвійній тіарі
завойовника і Посвяченого, що ніс у руці
містичний вогонь, той священний вогонь,

Зевс і о. Рама
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і до самої Окситанії священний вогонь,
символ божественного єднання речей, і
роги Овна, емблему орійської релігії. Ці
роги зробилися знаками святості, а потім
і священицької та царської влади” [152, с.
41]. Ймовірно, став прототипом біблійного
Авраама, а також бога Гермеса. Див. Авраам,
Зороастра, Овен, Ріг.

РАМЕНО. Палиця, на якій носили голову
Овена – тотем Рами. Біблія закликає ламати
рамено поганину і стверджує, що воно йому
не допомогло (Пс. 10:15, 16 і 44:4). Див.
Овен, Рама.

РАМЗЕС. Ім’я кількох фараонів давньо
го Єгипту. Найвідоміші з них – Рамзес II
Великий, який, як вважають, правив
у 1279–1213 рр. і Рамзес ІІІ – у 1185–
1153 рр. до н. е. Але оскільки вони мали
батьків з аналогічними іменами – Рамзес ІІ
– син Сета і Туйї, Рамзес ІІІ – син Сетнахту
і цариці Тейе, найімовірніше, це одна
й та сама особа. Окрім того, Іммунаїл
Великовський доводить, що традиційна
хронологія древніх цивілізацій, заснована
на помилках ранніх єгиптологів, міс
тить двічі повторений період приблизно в
600 років, внаслідок чого історичні події
та постаті виступають двічі під різними
іменами. Так, до прикладу, фараон Рамзес
ІІІ жив насправді не у ХІІ, а в VІІ-VІ ст. Під
іменем Сесостріс Рамзес відомий як такий,
що завоював Скитію. Див. Сесостріс.
РАСЕНИ (росени). Див. Тірсени.
РАСПРЯ. Одна з темних сил розбрату,
підозр і ворожнечі [54, д. 8].
РАТАЙ. 1. Плугатар, орач. 2. Воїн, оз-броє
ний ратищем.
РАХМАНИ, раймани. Покійні старотці, що
живуть в раю, за І. Огієнком, вони живуть
“на південному Сході в далекій країні” [82,
с. 242].
РЕГАЛІЇ. Вважається словом латинського
походження і означає “те, що належить

правителю”. Насправді в його основі
лежить українське слово “ріг”, один з
найперших символів влади скитських
царів. Див. Ріг.
РЕҐІЯ. Регіон (може, й місто) на Керченському півострові, який наука наполегливо переносить на південь Італії (див.
Спартак). На нижньому картуші карти
Бористену зокрема зауважується, що
до “Regio” ходили походами “Черкаси”
та “Волинь”, які ставали козаками, щоб
звільняти з полону своїх побратимів із
рабства. Зрозуміло, що тут ідеться не про
південь Апеннін. Назва, найвірогідніше,
походить від того, що край півострова
нагадує ріг тварини. Див. Бористену карта, Ріг.
РЕКС. Латинське: “верховний керівник”,
“цар”. Слово, що його прочитали рим-ляни
із монограми ольвійської монети приблизно
І ст. н. е., в якій поєднуються літери “РХ”,
що означало “ОР Хор” (батько небесний,
святий). Цю монограму також запозичило
християнство для позначання імені Ісуса
Христа. Див. Ор, Орел ольвійський, Рим, Хор,
Християнство.

Ольвійська монета. З літер “Р”, що
пересікає “Х”, римляни створили слово на
позначання царської величності – “рекс”

РЕМЕТАЛК. Див. Римнталков.
РИБАКОВ Борис Олександрович (1908
– 2001). Радянський археолог та історик,
автор багатьох праць з історії давньої
української землі, серед них: “Старовини
Чернігова”, “Стародавня Русь. Оповіді.
Билини. Літописи”, “Слово про полк Ігорів і
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його сучасники”, “Київська Русь і російські
князівства XII–XIII століть”.
РИЖАНІВСЬКИЙ ВЕЛИКИЙ КУРГАН. Найбільший із дванадцяти курганів, розташованих біля с. Рижанівка
Звенигородського р-ну на Черкащині.
Під час археологічних розкопок у 1887 і
1995 рр. виявлено царські жіноче та
чоловіче поховання приблизно ІV ст.
до н. е. Чоловіча похоронна камера з
“будуаром”, очевидно, була імітацією
житлового приміщення досить великої
площі заввишки по центру не менше 2 м.
У ній була піч, бронзовий і срібний посуд,
на шиї померлого – золота лита гривна
у вигляді прута, згорнутого в півтора
оборота, із фігурками лежачих левів на
кінцях – ознака високого соціального
статусу похованого. Небіжчикові було
приблизно 30 років, його зріст – не менше
1,80 м, фізично дуже сильний. Коло нього
виявлено багато зброї, а також залишки
жіночого парадного головного убору
на твердій основі та покривала, на яких
було нашито 140 золотих аплікацій із
зображенням рослин, тварин і людських
облич. Знахідка жіночого парадного
головного убору в чоловічій могилі
без будь-яких слідів самого жіночого
поховання свідчить про символічне
поховання жінки – дружини або
наложниці знатного воїна. Див. Курган.
РИМ, Рома. Місто, столиця Італії,
що, як вважається, було засноване у
VІІІ ст. до н. е. За однією із версій,
його засновником був троянець Еней
(див. Еней). За іншою – його заснував
мітичний Ромул, якого разом із братом
Ремом нібито вигодувала капітолійська
вовчиця. У Римі навіть є скульптура
вовчиці з немовлятами-братами, які
ссуть у неї молоко. Скульптура, наче,
відлита тірсенами з бронзи ще в V ст.

до н. е. Однак останні дослідження
довели, що відлита вона не пізніше ХІІІ
ст. н. е. Відомо також, що на ім’я Ромул
був лише один імператор, при якому
настав кінець імперії – 475–476 рр. н. е.
Зважаючи на те, що до заснування Риму
мають стосунок теукри (див. Тевкри) і що
воно розташоване на річці з українською
назвою Тибр (Тивр), очевидно, що й
“Рим” українська назва: “РИМ – кільце,
укріплене в стінці набережної для
причалювання суден” [177]. Іменем Рима
названо імперію, що начебто проіснувала
з 27 р. до н. е. по 476 р. н. е. Геродот, до речі,
не згадує Рим зовсім, а Римської імперії
немає на жодній давній карті, в т. ч. К.
Птоломея. У той же час Гераклід Понтій
ський писав, що Рим “лежить десь на
Великому морі” [108, І 263], а “Велике
море” – це Понтійське (Чорне). Той самий
Птоломей на Восьмій карті Європи на
правому березі Дніпра показував місто
Serimum (се Рим). Приблизно там, де
розташовано м. Верхньодніпровськ, біля
якого донині зберігся Римський ліс, а
на карті Верхньодніпровського повіту,
яку склав 1900 р. земський землемір
Денисенко, приблизно за 6 верств від
гирла річки Самоткань позначено містечко
Рим, яке пізніше, мабуть, увійшло в межі
Верхньодніпровська. Неподалік позначені
Римські хутори. Андрій Первозванний
також шукав Рим на Дніпрі [76, с. 3].
Окрім того, багато героїв давнини, як-от
Спартак і Красс, штучно приписані до
Рима. Не може також не дивувати факт про
нібито перенесення резиденції римських
імператорів із Рима до Константинополя
в 330 р. н. е. Чому, наприклад, не до
сусідньої і дружньої Греції, а аж до
витоків Чорного моря, де чатували загрози
з боку ворожих християнству арабів?
Чи не був цей Рим насправді Крим?

Зважаючи на ці та низку інших фактів,
маємо всі підстави стверджувати, що
сучасному Риму набагато менше років,
ніж йому дають фальсифікатори історії.

Див. Август, Андрій Первозванний, Вергілій,
Ганнібал, Еней, Капітолійська вовчиця,
Красс, Римнталков, Римська імперія, Римські
історики, Сімферополь, Спартак.

РИМНТАЛКОВ. Частина напису на
босфорській монеті, в якому, як вважа
ється, закарбовано ім’я тамтешнього
царя Реметалка (31–13 рр. до н. е.). Однак
суцільним текстом тут насправді написано:
ВАСІЛЕWСРІОМНТАЛКОV. Ті, хто побачив тут Реметалка, поєднання “ІО”
прочитали як “Е”, хоча насправді це “И”.

Римнталков

Вони також не захотіли помітити літеру “Н”
і закінчення “ОV”. Отож після поділу тексту
на слова його треба читати так: ВАСІЛЕВС
РИМ Н ТАЛК ОВ: “Василевс Риму”,
літера “Н” розшифровувалася як “новий”
у значенні “чистий, світлий” (пізніше на
деяких монетах так і писали латиною
NIVST), ОВ – “божественний”, а ім’я цього
царя римського – “Талков” (ЦАР РИМУ
НОВИЙ ТАЛК БОЖЕСТВЕННИЙ). Хоча
Плутарх називає його фракійським царем
[108, І 70]. Див. Ов, Рим.
РИМОВ. Руське місто-застава, що згадується у “Слові про похід Ігорів”, в
“Поученії Володимира Мономаха” та в
Іпатіївському літописі під 1185 р. Нині,
можливо, м. Ромни Сумської обл.
РИМСЬКА ІМПЕРІЯ. Вигадана захід-

Ріг 281

ними істориками наддержава із центром
в апеннінському Римі. В основу вигадки
покладено велику частину історії Скитії
та Криму періоду VІ ст. до н. е. – V ст. н. е.
Див. Август, Еней, Красс, Рим, Спартак, Цезар.

РИМСЬКІ ІСТОРИКИ. Рим приписав
собі чимало істориків. Проте Мавро
Орбіні серед багатьох, хто описав “діла
римські і всієї Італії”, називає лише
Аріспіда, Мілезія, Теотіма, Клетоніма,
Неарка, Феофіла, Дорофея, Арістоклея,
Екрісіпа [164, с. 2]. Див. Грецькі історики,
Орбіні Мавро, Слов’янські історики.

РИНДЗІВКА. Сумна обрядова пісня,
що виконували переважно на похоронах,
назва походить від слова “риндзяти”
(плакати).
РИТОРИКА. Мистецтво говорити, слово походить від давньоукраїнського: “рот”,
“ратувати”, “ректи”.
РІГ. 1. Кістковий наріст на голові деяких
ссавців. Люди здавна використовували їх
як символ могутності та влади. Наприклад,
роги оленя ототожнювали із кроною дере
ва. Роги Овена були символом царської
влади (див. Арес). Ріг – це твердість і сила,
його дав своєму народові – скитам – Бог
Таргітай, але творці Біблії приписують
його народу Ізраїлю (Пс. 148:14). Деякі
племена одягали собі на голову роги
тварин як знак Божого покровительства.
Роги волів, корів були знаком знатності
та слави роду, використовували як чашу
благополуччя та достатку, а також як
трубу для сигналу. У Велесовій Книзі
згадується як ріг слави [54, д. 8/3]. В
одному із Каратепських написів має назву
конкретної особи – “Ріг Лема – вища
віра” [202, с. 388]. Див. Таргітай. 2. Затока
в Чорному морі, де нині знаходиться
місто Керч. Це про неї писав Страбон:
“Від мису, що утворює п’ятистадієву
протоку, до гавані, що носить назву «Під
смоківницею», всього 35 стадій. Звідси
ж до Рогу візантійців 5 стадій. Ріг – це
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затока, що примикає до стіни візантійців,
яка своєю чергою тягнеться приблизно в
західному напрямку на 60 стадій подібно
Оленячому рогу. Він розгалужується на
безліч маленьких бухт, як би на гілки.
Сюди потрапляють пеламиди, ловля
яких полегшується їх величезною масою,
сильною течією, що зганяє рибу в купу, і
вузькістю заток; у цій тісноті їх можна
ловити навіть голими руками. Ця риба
нереститься в болотах Меотиди”. Ріг
цей фальсифікатори історії намагаються
приписати до фракійського Босфору, хоча
Меотида межує із кримським Босфором.
Це є також та сама Регія, до якої, за
даними карти Бористену 1643 р., ходили
походами Черкаси та Волинь, але яку
хитромудрі римські історики перенесли

аж на Апенніни. Див. Бористену карта,
Меотида, Реґія, Спартак.

РІТОН, рігтон. Труба для подачі
сигналу (тону) у вигляді рогу з отвором
у нижньому вузькому місці, закривши
який, також використовували для пиття
священних напоїв. Вилучивши літеру
“г”, греки назвали це слово грецьким.
Див. Ріг, Сварг.

Бог Сварг в образі Сонця передає
скитському воїну рітон, поруч також
Богиня в образі Місяця і один з праотців (чи
героїв), що вознісся на небо.
Прибл. ІV ст. до н. е. Теракота, Крим

РІҐВЕДА. Стародавній збірник релігійних гімнів, написаний ведичним санскритом. Радянський археолог Б. Рибаков
писав, що “Рігведа” зародилася на
берегах Дніпра. А. Кондратьєв вважає, що
слово походить від давньоукраїнського
“ректи Веди” (Риквіда). Проте, не
можна виключати, що назва пов’язана із
священним рогом або племенем ругів.
Див. Веди, Кондратьєв, Рибаков, Ріг, Руги.

Кам’яна статуя або скитської богині, або
молодого царя з рогом у руці

РІД, родина (Бога Ра дання). 1. Спільнота,
об’єднана єдиним кровним походженням.
2. Низка поколінь, що походять від одного
предка. В українській мові відображається
також зв’язком споріднених архетипів
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– ід, ат, ин-он: рІД – дІД і баба, вони ж
– бАТьки: тАТо і мАТи своїм дітям; їхні
діти їм: сИН і дОНя; діти сина і доньки
для діда і баби – ОНуки.
РІД РОЖАНИЦЬ, Рожаниці. Згадується
у Велесовій Книзі [54, д. 15А і д. 28], найвірогідніше, мається на увазі доньки Бога
Роду Сварга. Див. Сварг.
РІЗДВО. Див. Роджество.
РІПЕЙСЬКІ ГОРИ. Як стверджують
наукові видання, це точно не визначені
мітичні гори на півночі. Геродот про них
не згадує зовсім. Зважаючи на основи
(ріп-ніп), найвірогідніше, так називали
Ніперські (Дніпровські) гори – царські
могили (кургани) або ж Дніпровські
пороги (рифи) та острови. Див. Бористену
карта, Царська країна.

Ріпейські гори. Біля с. Трахтемирів,
Черкащина. Мал. ХVІ ст.

РОД. Див. Сварг.
РОДЕНЬ. Давнє місто, що, як припускається, розташовувалося біля сучасного
міста Каніва. Очевидно, родове місто
якогось із великих князів України-Русі.
РОДЖЕСТВО (родження-творення нового). Найсвятіше та найтаємничіше зі
свят. Інша назва – свято Великого засіву
або Великдень. За Едуардом Шуре,
запровадив це свято Першосвятитель
Рама, присвятивши його одночасно і
новонародженим дітям – плодам любові,
зачатим навесні, та душам померлих

Предків. Символ єднання видимого з
невидимим. Це релігійне торжество було
одночасно й прощанням із душами, що
вознеслись, і містичним привітанням тим
душам, які повертаються на землю, щоб,
втілившись у матерів, знову відродитися
в їх дітях. У святу ніч стародавні орійці
з’єднувалися у святилищах-гаях. Вогнями
і співами святкували відновлення земного
та сонячного року, відродження природи в
надрах зими, тріпотіння життя в глибинах
смерті. Вони оспівували животворчий
поцілунок неба, що дається землі, і
переможне зачаття нового сонця великою
Матір’ю-Ніччю [152, с. 39]. Відзначали
всередині місяця Білояра (за нинішнім
стилем приблизно 4-7 квітня), хоча свято
зазвичай тривало сім днів. Глава роду до
цього дня забивав ягницю і жертвував її всій
громаді на пам’ять про покійних праотців.
Супроводжувалося свято веселощами, величальними піснями, щедрівками, гаївками, починалася сівба ярих культур. До
Роджества належало справити і вишити
нову сорочку хоча б одному членові сім’ї,
пекли колачі, варили кутю, красили яйця
птиці. Християнство перенесло свято на
період зимового сонцестояння, підміняючи
ним язичницьку Коляду і присвятивши його
народженню Ісуса Христа. Натомість на
його місце поставило Пасху. Див. Великдень,
Білояр, Калач, Кутя, Рама, Шуре, Язичництво.

РОДИНА. Див. Рід (2).
РОЗГІРЧЕ. Село Стрийського р-ну,
Львівської обл. Розташоване в долині
річки Стрий. На південно-східній околиці
села збереглася пам’ятка будівельного
мистецтва, так званий скельний монастир,
перші згадки про який відносять до ІІ пол.
XV ст. Припускається, що його розбудували
в XIII–XIV ст., хоча різноманітні сліди та
знаки на скелях, а також виявлене тут у 1990
р. землеробське поселення на городищі
VIII–VII ст. до н. е. свідчать про значно
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давніший вік його розбудови. У товщі
основного скельного масиву вибито три
печери, які розташовані на двох рівнях. На
першому – два приміщення, а на другому
(до якого ведуть сходи) – одне. Дослідники
вважають нижню велику печеру житловою
кімнатою, до якої примикала комора, а
верхню печеру – монастирською церквою.
РОЗСОХУВАТЕЦЬ. Село Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл., (за
іншою версією Розсохуватка Черкаської
обл.), біля якого в одному із розкопаних
кур-ганів було знайдено глиняну модель
дворівневого житла орійців (наземну та
підземну), ІV тис. до н. е.

РОКСОЛАНА, Росолана. Жіноче ім’я, що
означає “Україна”, “Русь”.
РОКСОЛАНА, Росса. Лісовська Анастасія (або Олександра) Гаврилівна (тур.
Hürrem Haseki Sultan) – роки життя прибл.
1504–1563, улюблена дружина султана
Османської імперії Сулеймана І Пишно
го, за однією версією – донька священика з
міста Рогатин Івано-Франківської області,
за іншою – з містечка Чемерівці Хмель
ницької області. У 1518 р. під час нападу на
місто її захопили в полон кримські татари.
Згодом потрапила до султанського гарему.
Як дружина Сулеймана І Пишного мала
великий вплив на чоловіка й на політику
Османської держави, посприяла сходженню
на турецький престол свого сина Селіма II.
З ім’ям Роксолани пов’язано спорудження
в Стамбулі багатьох історичних пам’яток,
а її життя та діяльність привернули увагу
численних митців, зокрема письменників
та живописців, які присвятили їй чимало
творів. Називали її також за національним
походженням – Роса. Див. Роси.
РОКСОЛАНИ. 1. Одна з назв росів/
русів, неправильно прочитані РОΣОЛАНИ
(див. Руськолань). 2. Село на лівому березі
Дністра Овідіопільського р-ну Одеської
обл., біля якого було знайдено литі мідні
монети Скіла. Див. Росолани, Скіл.
РОМАРИ. Плем’я, що згадується у написі
на ольвійському пам’ятнику ІV ст. до н.
е. Можливо, що це пізніші римляни. Див.
Клятва синів Пертона.

РОМАШКИ. Село на Київщині, де було
знайдено глечик із графічним зображенням
річного календаря, поч. н. е.
РОЗТОРГАВИЦЯ. За Велесовою Кни- РОМБ. Кінець, знак, яким у давнину
гою, ворожнеча між руськими племенами завершували написи. Те саме, що й хрест.
[54, д. 3Б]. Див. Велесова Книга.
Ромб поділений на чотири поля і з крапками
РОЗУМ (разум). Поєднання Ра (Сонце) і в них означав запліднення. Див. Напис із
Ум (Бога Ума), що дає людину мислячу, Приазов’я, Узор, Хрест трипільський.
творчу і яка є продовженням сонячного РОМЕЇ. Плем’я, що згадується у Велесовій Книзі, можливо, ті самі ромари та
світла на землі.
Розсуховатець. Модель
дворівневого житла
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Глечик із с. Ромашки (фото, малюнок і
розгортка календаря)

римляни. Див. Рим, Ромари.
РОСИ. Давньоукраїнське плем’я, що
мешкало на берегах річок. Назва походить
від обожнюваної народом “роси-води”.
Цьому свідчення побажання добра “з росиводи”, освячування водою нової справи,
поливання (переливання) шляху нареченим,
щоб їхня життєва дорога була плідною і
чистою тощо. Інша назва – руси. Див. Вода,
Росолани.

РОСИ-РОГОВЦІ. Плем’я, згадане в написі
на ольвійському пам’ятнику (див. Клятва
синів Пертона). Очевидно, руси, що мали за
свій символ ріг. Див. Ріг, Роси, Руги.
РОСІЄГРАД. За Велесовою Книгою, місто
на Дніпрі і на Чорному морі [54, д. 33].
Найвірогідніше, це інша назва Ольвії, адже
його володарем був Кий-рос (див. Киярос).
Воно також є додатковим свідченням
того, що назва країни “Росія” запозичена з
української історії. Див. Ольвія
РОСІЙСЬКА МОВА, “русскій язик”.
Альтернативна мова, що утворилася на
основі української (руської). Російсь
кий історик Василь Ключевський писав:
“Говоры великорусского наречия сложились

путем порчи первоначального русского
говора... Древняя фонетика Киевской Руси
особенно заметно изменялась в северовосточном направлении, т. е. в направлении
русской
колонизации,
образовавшей
великорусское племя слиянием русского
населения с финским”. В. Даль свій
знаменитий словник спочатку назвав
“Толковый словарь великорусского наречия
русского языка” (1840 р.). Це доказ того,
що “великорусский” є “наречієм” руського
“языка”, яким була українська мова.
Цензура змусила переназвати словник, і
Даль найменував його “Толковым словарем
живого великорусского языка”. Однак і
тут не обійшлося без таємного “умисла”
видатного мовознавця, бо “вєліко” мусив
мати попередника “мало”, а це також
вказувало на вторинність “язика”. Див. Даль,
Українська мова.

РОСІЯ, Російська Федерація. Назва
сучасної сусідньої з Україною країни,
що постала замість назви “Московія” за
повелінням Петра І в 1721 р. І назву, і
велику частину історії було вкрадено в
Русі. Тривале її існування в першу чергу
обумовлене колонізацією українських
земель і українського народу, що були
і досі залишаються донором для Росії.
Російський філософ Іван Ільїн дав Росії
таку характеристику: “Россия – самая
паскудная, до блевоты мерзкая страна во
всей мировой истории. Методом селекции
там вывели чудовищных моральных уродов,
у которых само понятие Добра и Зла
вывернуто наизнанку. Всю свою историю
эта нация барахтается в дерьме и при
этом желает потопить в нем весь мир”.
Див. Кацапи, Московія, Росієград, Русь.

РОСОЛАНИ ПЕРТОН, за К. Птоломеєм
Rosolani pertonim. Плем’я, що мешкало над
Таганрозькою затокою Азовського моря.
На деяких картах позначаються без “рос”:
“алани”, у “Сказаннях Захарихи” вони –
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“яруслани/єруслани” [208]. Див. Пертон, міста Бурдигала. Саме від них в німецькій
Птоломей.
мові появилося слово Ruhm (слава). Див.
РОСОМОНИ, росомани. Назва племені, Бурдигала, Ріг, Роси-роговці, Слав’яни.
зафіксована тільки в Йордана і лише один РУГІЯ. Острів у Балтійському морі (нині
раз. Цікаво, що вона згадується поруч із Рюген), де мешкали слав’яни-руги, що
гунами, отже, не виключено, що це одне поклонялися Святовіту. Див. Аркона, Руги,
й те саме. Б. Рибаков (у тезисах доповіді Святовіт.
“До питання про створення давньоруської РУКОПИС ВОЙНИЧА, Послання оріян
народності”) надає великого значення хазарам, Рукопис Ора, Листи до Ока Божого.
племені росомонів, із ним він пов’язує “ядро Ілюстрований рукопис, що його написав
майбутньої руської народності” і приписує на пергаменті невідомий автор невідомою
йому область Середнього Подніпров’я “в мовою. Він зберігався у фраскатській школі
басейні річки Рось, на південній окраїні єзуїтів “Мондраган”, успадкований нею
великої території розповсюдження «полів з правлячого дому Парми (Італія). При
поховань» антів”. Див. Йордан, Роси.
манускрипті був лист від 19 серпня 1666 р.
РОСТИСЛАВ. Українське ім’я – “рос то ректора Празького університету Й. Марчі
славний”. Див. Роси.
до А. Кірхера з проханням декодувати
РОСТОВ. Давній торговельний центр текст. На жаль, цього не вдалося зробити
росів у гирлі Дону, назва походить від двох ні в XVII, ні в І пол. XX ст., коли букініст
складників “росів товар”. Саме від них В. Войнич придбав цей манускрипт у
походить російське слово “ростовщик”. Див.
ченців. За результатами радіовуглецевого
Роси.
аналізу чотирьох зразків манускрипту,
РОСТОВЦЕВ Михайло Іванович (нар.
29. 10. 1870 р. в м. Київ, помер в США який проводила в 2011 р. група вчених
20. 10. 1952 р.). Історик, філолог та археолог, університету Аризони (США), встановлено,
визнавав, що “Південна Росія (тобто що рукопис був створений між 1404 і 1438
Україна. – С. П.) була споконвіку заселена роками. Однак американський мовознавець
автохтонним народом, якого володарі Дж. Стойко, звернувши увагу на українізми
мінялися, але сам він лишився незмінним аж в тексті, спромігся прочитати (звісно, з
до наших часів”. Трипільську культуру він неточностями) і кваліфікувати його як
духовний документ язичницької культури
пропонував називати “праукраїнською”.
РОСЬ. Річка, права притока Дніпра, русів, що сягає корінням у VII–VI ст. до н. е.
протікає в Київській і Черкаській областях. Порівняння Рукопису з іншими тогочасними
У давнину також назва країни – Рось-Русь. текстами (див. Стела уславлення Кия),
Згадується в Геродота як Геррос, у Біблії – де також згадується Кий Ора як Господь
Рош (Єз. 38), у Каратепських написах – Рось. Понту і події, пов’язані з ним, підтверджує,
Див. Геррос, Каратепські написи, Руськолань.
що рукопис міг бути написаний за життя
РУГА. За Велесовою Книгою, данина, Кия, до того, як він завоював Мідію.
пожертва: “Маємо князів своїх і ругу їм Напрошуються деякі паралелі і з Велесовою
даємо, і даватимемо до кінця” [54, д. 29].
Книгою: у Рукописі хазари турбувалися
РУГИ. Cлав’янське плем’я, що згадується про свою волю: “Питання волі: питали ви
у низці джерел, зокрема в Мавро Орбіні, Русь?” і у Велесовій: “Казали ті (хазари. –
як ругяни. Ругами також було кельтське С. П.): “Куди підемо від них (русів. – С. П.)?
плем’я бітуругів, яке мешкало в районі Де життя вільне знайдемо?” [54, д. 4Б].
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Щоправда, викликають сумнів згадки про
хазарів і про Божого сина Суса (Ісуса), які
нібито мали б належати до дещо пізнішого
часу. Див. Христос, Кий.
РУНА. Те саме, що й луна. Голос неба,
голос Перуна. Див. Перун.
РУНИ. Писемні знаки, літери, письмена.
Див. Золоті руни.

РУС. Один із руських волхвів, якого з
багатьма іншими полонив і вбив готський
цар Германаріх [54, д. 32].
РУСАЛІЇ. За Велесовою Книгою, весняне
свято. Див. Велесова Книга.
РУС ВАН, Rusas (680–645 рр. до н. е.).
За ассирійськими джерелами, цар кімрів
(кімерійців). У першій половині VІІ ст.
до н. е. завоював Ассирію. Див. Кімерійці.
РУС ГЕРЕМІЙ, Ієремій Русянин або
Ієремій Руський. Давньоруський історик,
праці якого були в бібліотеці італійського князя Дурбіно Пезарського і якими
користувався під час написання своєї історії
слов’ян Мавро Орбіні. Роки життя невідомі,
невідомо також, де нині його твори. Див.
Орбіні Мавро.

РУСИ. Мешканці України-Русі, або
Руськолані, вони ж русини, рутени,
руснаки, українці. За Велесовою Книгою,
внуки окрів: “А тоді, будучи окра-венці
і скити-анти, роси-борусень і сурожці,
стали діди русове” [54, д. 7Є]. Ілар Хоругин
стверджував, що саме руси, а не гуни,
розтрощили готів. Див. Окри, Роси, Русь,
Руський.

Русь обіймала спочатку всю Скандинавію,
всі острова Балтійского моря, півострів
Сербський (Chersonesus Cimbrica), і
венедську землю (Vinland, Vandalorum terra) між Ельбою і Віслою. У той же час
відома вже була і Русь Холмоградська,
надалі Біла, і Русь Киянська або Kиївська,
яка розповсюджувалась на всю Волинь та
Україну до Дону і далі”. 2. Русь Біла – землі
на північ від Русі, можливо, називалася так
тому, що у ній носили білий одяг, або тому,
що там триваліша зима. 3. Русь Велика,
– землі, віддалені від центру, від Малої
серцевинної Русі – Росія. 4. Русь Мала – землі
переважно нинішньої України, називалася
так для розрізнення від Великої. 5. Русь
Червона – нинішня Галичина, ймовірно,
тому що там любили прикрашатися і в одязі
використовували багато червоного кольору.
6. Русь Чорна – Полісся й Брестщина,
називалася так, певно, через те, що хати
поліщуків були не мазані, не білені, а
дерев’яні, отже, чорні. 7. О. Вельтман
писав, що слово “Русь” для чужоземців
здавалось невизначеним, бо в Слав’янському
світі воно означало “і царство, і царську
дружину, було і приватним, і загальним
прізвиськом військового прошарку”. Див.
Росія, Рось, Руськолань.

РУСЬ ІСПАНСЬКА. За О. Вельтманом,
заснована вандалами, свевами і аланами
в 409 р. після переможного вступу
слов’янських військ до Іспанії, яку вони
очищають від римлян, “засновують
воєводства Галицьке та Лужицьке і велике
князівство Вандальське, або власне Русь”
[20. с. 8]. Див. Вельтман.
РУСЬКЕ ПИСЬМО. Так, як свідчив
О. Гваньїні, називалося письмо, що нині
називається “кирилиця” [29, с. 53]. Зразки
цього письма зустрічаються задовго
до життя нібито творців кирилиці на
каменях Ольвії, на карті Птоломея тощо.

РУСИНИ. Див. Руси.
РУСЛАН, Руслана. Ім’я, що означає “русів
лан”, тобто Україна.
РУСЬ, Рось, Роша, Русь Київська,
Мала Русь. 1. Від часів Кия одна з назв
української землі. Останнім, хто називав
себе “держателем землі Руської”, був Богдан
Хмельницький. О. Вельтман писав, що “за Див. Гваньїні, Єронім, Кирилиця.
народними переказами, стародавня Велика РУСЬКА ПРАВДА. Збірка стародавнього

288 Руський
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руського права, складена в Київській
державі XI–XII ст. на основі звичаєвого
права, що формувалося упродовж ба-гатьох
столітть. Див. Скрижалі Правди.
РУСЬКИЙ. Приналежний до РусіУкраїни. Російський письменник Н. Лєсков
в оповіданні “Эпопея о Вишневском и его
сродниках” писав: “Слово “русський”, в
смысле малороссийский или южнорусский,
тогда здесь резко противопоставлялось
“московскому” или великороссийскому,
северному. Московское и “русськое” –
это были два разные понятия и на небе и
на земле. Земные различия всякому были
видимы телесными очами, а расчисления,
относимые к небесам, познавались верою”
(журнал “Новь”, 1885 р.).
РУСЬКОЛАНИ. Люд, що населяв
Руськолань, мешкали на півдні Русі:
“Руськолани, яких роздирали смути,
порядкували на півдні, а боруси на півночі”
[54, д. 6В]. Від них походили: “поляни,
свередзі і деревляни – всі руські, од
руськоланів походячи” [54, д. 4Б] і багато
інших племен. Див. Руськолань.

РУСЬКОЛАНЬ, Колань, Голунь. За
Велесовою Книгою, одна з перших назв
давньоукраїнської держави, засновниками
якої були брати Кий, Щек і Хорів (VІІ ст.
до н. е.): “Коли Щек пішов до заходу Сонця
з воями своїми, а Хорват забрав своїх
воїв, то інша частина Щекова лишалася
з русами. І так, не ділячи землі, утворили
разом з ними Руськолань. Кий бо усівся в
Києві, і йому ми підлеглі, з ним будуємо
Русь” [54, д. 7З]. Автор вказує, що лежала
вона на “святій Седмиці рік наших, де
наші отці гради мали… І мали ми тоді
державу за древнім іменем Колань нашу”
[54, д.19]. Найімовірніше, ця свята Седмиця
рік складалася з Дніпра, Південного Бугу,
Інгулу, Синюхи, Синиці, Ятрані та Росі, де,
за Геродотом, також був священний край
скитів Ексампай (Святі дороги) і де, по суті,
був центр Трипілля. Свідчення про місце
розташування Руськолані саме в Прибужжі
зафіксувала також клятва синів Пертона,
яка збереглася у написі на Ольвійському
пам’ятнику ІV ст. до н. е., де згадана
країна Колань (КЛН). Геродот називає її
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Коліадою, хоча коментатори його “Історій”
приписують її до інших земель. Ймовірно,
що за назвою “Калне в землі Шінеар”
(Колань на землі синів Ора) цю державу
згадано і в Біблії (Бут. 10). “Була Руськолань
сильна та міцна, бо мечі залізні і коні від
Перуна одержувала” [54, д. 6В]. Її столицею
було місто Голунь. З Колані вийшли:
Перікл (ПЕРІКЛНС – пер Коланський),
Геракл (ОРАКЛНС – Орій Коланський),
Софокл (СОВАКЛНС – Сова Коланський) і
чимало інших видатних людей, яких греки
приписали собі. Див. Голунь, Ексампей, Кий,
Клятва синів Пертона, Колань, Русь.

РУТЕНІЯ. Нав’язувана католиками назва
Руси (підміна літери “с” на “т”).
РУТЕНИ, русини. Мешканці України-Русі,
проживали також в інших частинах світу.
Див. також Гали, Черкаси.

РУШНИК. Відріз білої тканини, оздоблений вишитим орнаментом, або витканий
на верстаті. В українській традиції використовувався для прикрашання помешкання і сімейних урочистостей. Як оберіг
матір давала синові, що вирушав у далекий
похід. Молодим, які брали шлюб, стелили
під ноги, щоб їхній спільний життєвий
шлях був гарним і світлим. Можливо, назва
походить від слова “рушати”, або від “рука”
(ручної роботи). Див. також Полотенце.
РЮРИК, Ерик. За В. Паїком, походив із
роду босфорських або царсько-сколотських
царів і вважав себе володарем Скитії-Руси,
бо: “Олег, опікун малолітнього Ігоря, по
смерті Рюрика приїхав із Кримського
Новгороду під Київ, викликав місцевих
князів Аскольда та Діра (з роду Кия) та
знищив їх (насправді, Діра вбив Аскольд.
– див. Аскольд)... Не князі ви й не княжого
роду, а я князівського роду. А коли винесли
на руках Ігоря, промовив: «А ось він син
Рюриків»... і став Олег князювати в Києві”.
За Велесовою Книгою, “Рюрик не русич –
той бо лисом іде хитрувати до степу і б’є
купців іноземних, які йому довіряються”.
Московська наука називає його варягом, що
нібито прибув на Русь із Скандинавії. Див.
Боревлен, Варяги, Новгород, Паїк, Сколоти.

Рутени на європейській карті держав і племен на період І ст. н. е.
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лися човни русів, які спускалися Дніпром.
Див. Самбатас, Човен сабатинівський.

С
С, с. Двадцять друга літера абетки:
світло небесне і сила свята, а також: стихія,
непередбачуваність і самовіддача. У деяких
випадках підмінювали на “т” (русини –
рутени). Див. Ц.
САБАТИНІВКА. Село, розташоване в
місці злиття річок Синиця та Південний
Буг на території Голованівського р-ну
Кіровоградської обл. Враховуючи те,
що саме біля берегів цього села було
знайдено найдавніший в Європі човен,
найвірогідніше, тут був порт – са (сеце) бат (бот-човен) – місце човнів, аналогічно польському Сопоту та київській
фортеці Самбатас (Сабат), де, за свідченням Констянтина Багрянородного (“Про
керування державою”, X ст. н. е.), збира-

Сабатинівська
культура. 1. Жінка з
макогоном за роботою –
глиняна скульптурка; 2.
Глечик у вигляді жіночих
грудей. 3.Замальовка
сабатинівського
культового приміщення,
яке розкопав археолог
М. Макаревич

САБАТИНІВСЬКА КУЛЬТУРА. Археологічна культура бронзової доби (ХVІ–ІХ ст.
до н. е.), формувалася на основі попередніх
Мізинської та Трипільської культур.
Походить від села Сабатинівка, біля якого
було розкопане двошарове поселення,
нижній шар якого належить до Трипільської
культури, а верхній – до пізнього періоду
бронзового віку. Культура поширювалася на
території від Приазов’я до пониззя Дунаю.
Центр знаходився між річками Південний
Буг та Інгул. Представлена залишками
численних короткочасних поселень (Сабатинівка, Пересацівка, Болград тощо),
похованнями,
знахідками
бронзових
знарядь і зброї (Інгульська, Коблевська
тощо),
бронзоливарних
майстерень.
Поселення були розташовані групами
на відстані кількох кілометрів одне від
одного, забудовані кам’яними та глиняними
житлами з одно- чи двосхилою покрівлею,
кам’яними та глиняними черенями для
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вогнищ. Для поселень характерні насипи,
що складаються з попелу, вугілля, кісток
тварин, фрагментів глиняного посуду та
культових речей. Вважається, що вони
свідчать про існування культу домашнього
вогнища. Поховання переважно групові.
У кам’яних могильниках, перекритих
деревиною, виявлено поховання з обрядом
трупопокладення з підігнутими ногами.
Інвентар поховань складався з одного-двох
горщиків із залишками жертовної їжі. Посуд
ліпний: банковидні горщики, прикрашені
наліпними валиками, сковорідки, чаші,
черпаки, глечики. Кам’яні знаряддя,
представлені зернотерками, молотами,
ливарними формами. Трапляються побутові
кістяні вироби, зокрема деталі до вуздечки
(т. зв. псалії). Племена Сабатинівської
культури займалися землеробством, скотарством, рибальством. Важливу роль
відігравало бронзоливарне виробництво
– знайдено різноманітні серпи, сокирикельти, наконечники списів, кинджали, з
прикрас – шпильки, підвіски, браслети.
Доведена участь сабатинівців у навалі
“народів моря”. Зброя причорноморського
типу (наконечники стріл і списів, кинджали, короткі дволезові мечі, круглі щити)
трапляється в археологічних шарах і
зображеннях у різних регіонах Середземномор’я. Існували тісні зв’язки племен
Сабатинівської культури із сусідніми фра
кійськими племенами, що жили в Приазов’ї
та в Криму. Вважається, що ця культура
подібна до Зрубної культури та Культури
багатопружкової кераміки. Див. Народи моря,

видозмінене ім’я Сварга. Див. Сва, Сварг.
САВІРИ. Певно, ті самі савромати. Див.
Савромати.

САВЛІЙ. Скитський цар VI ст. до н. е., син
Гнура, внук Ліка, правнук Спаргапейта,
брат Анахарсіса. Див. Гнур.
САВМАК. Керівник повстання кримських
скитів у Босфорській
державі 109–107 рр.
до н. е. Ймовірно,
представник правлячої
династії
кримських
скитів. Ім’я Савмака та
перебіг подій повстання
відомі за декретом Діофанта. Походить, певно,
із маків (Сава Мак). Див.
Декрет Діофанта, Маки.

САВРАНЬ.
Селище
Одеської обл., біля
Монета Савмака
якого виявлено стоянку
Буго-Дністровської культури. Розкопували
її у 1949 і 1954 роках. Виявлено залишки
двох наземних житлових комплексів і
сліди кількох колективних поховань. Одне
житло було споруджене з якогось легкого
матеріалу на кам’яному фундаменті, мало
каркасно-стовпову конструкцію (курінь) і
місце для вогнища. Віднайдені в поселенні
наконечники мотик із рогу (рогові мотикикайла, киркоподібні мотики, вироби з
кісток оленя та кабана), крем’яні ножі,
скребки, мікролітичні вироби, уламки
глиняного посуду з гострим і плоским дном
(плоскодонна кераміка), що був оздоблений
покресленим орнаментом. Назва селища,
Сабатинівка, Сабатинівський меч, Фракія.
можливо, походить від імені племені
САВА. Давньоукраїнське ім’я – мудрий, савроматів, яке тут мешкало. Див. Бугопоходить від сови.
Дністровська культура.
САВАОФ, Саваот. В юдаїзмі та христи САВРОМАТИ. Загальна назва споріднеянстві – одне з імен Бога-Отця. Оскільки них етнічних груп, що мешкали переважно
воїнством Саваофа називають сонце, місяць, по лівий берег Дніпра, за деякими припузірки та всі небесні сили, найвірогідніше, це щеннями, аж за Волгу. У союзі зі скитами,
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будинами та гелонами виступали війною
проти Дарія. Їх спорідненість полягала в
подібному способі життя, вірі та схожості
мов. Якою це була мова, дає відповідь
Геродот: “Савромати розмовляють скитською мовою, але розмовляють нею з давніх
часів погано, бо амазонки не навчилися їй як
слід” [30, ІV 117]. Це свідчить про те, що
савромати – нащадки скитів та амазонок.
Саме ці племена, найочевидніше, складали
основу населення Криму та нинішньої
Херсонської області. Тобто таври, ймовірно,
це ті самі саври. Див. Таври.
САГАРА. За Геродотом, так плем’я саків
називало “сокиру”. Найвірогідніше, слово
навмисне видозмінили грецькі редактори,
бо саки якраз і називалися тому так, що за
головну свою зброю мали СОКИру. Див.
Саки, Сократів принцип.

САДІАТТ. Лідійський володар, син
Ардія, батько Аліатта. За Геродотом,
царював 12 років. Майже щорічно ходив
із грабіжницькими походами на мілетян
[30, І 17–18]. Зважаючи на те, що воював із
Кияксаром [30, І 16], його володарювання
припадає на другу половину VІІ ст. до н. е.
Див. Лідія, Кий, Мілет.

САКАЛІБА. Арабська назва слов’ян. Див.
Саки.
САКАНДР. За твердженнями Л. Силенка,
скитський володар, який у VІІ ст. до н. е.
завоював Ассирію [115, с. 131]. Ймовірно,
це не ім’я, а його родове походження – сак.
Справжнє ж ім’я або Ван Рус, або Кий. Див.
Кий, Рус Ван, Саки.

САКИ. Згідно з книгою сьомою (гл. 64)
Геродотових “Історій”, це ті самі скити,
вони “мали на голові високі гостроверхі
капелюхи і були одягнені в штани, мали
луки, як у своїй країні, кинджали і ще
сокири, що називаються сагари. Вони
були аміргійськими скитами, їх називали
саками, бо перси всіх скитів називають

саками”. Див. Скити.
САЛАМІН. За грецькими джерелами,
нібито острів і місто біля берегів Греції
в Егейському морі. Однак, зважаючи на
те, що саме біля Саламіну під час свого
походу на Крим перський цар Ксеркс
(а він рухався в обхід Азовського моря)
зазнав нищівної поразки та намагався
перевести сухопутні війська до нього
насипом [108, т. 1. с. 230], очевидно,
що це був півострів, який знаходився у
сучасній Перекопській затоці Чорного
моря. В давнину існувала суперечка, куди
належить цей острів – до Пелопоннесу
(Крим) чи до Іонії (Південне узбережжя
України). Однак Солон, якому “допомогли
і деякі піфійські оракули”, сказав, що “Бог
назвав Саламін «Іонією»” [108, т. 1. с. 166].
Отже, Саламін не має ніякого відношення
до Греції. Засновником міста був Тевкр –
син Теламона і троянської цариці Гесіони.
Певно, і назване воно на честь Теламона,
хоча, вірогідніше, його правильна назва
Оламін, і походить воно від Ола Міноса.
Есхіл у драмі “Прометей закутий” (ряд.
725) згадує Салмідеську затоку, назва якої,
мабуть, походить від Саламіна. Див. Есхіл,
Іонія, Ксеркс, Мінос, Ол, Солон, Тевкр.

САМБАТАС. За Константином Багрянородним, київська фортеця, біля якої
на Дніпрі збиралися човни русів. Досі
науці не вдалося з’ясувати походження
та значення назви. Одні тлумачать її
як місце збору човнів – від варязького
“сам” – разом і “абат” – човен, від старослов’янського “соводь” (свод) – місце
злиття двох рік, бо знаходилося воно там,
де річка Почайна впадала в Дніпро. Інші
заявляють, що це татарська назва давньої
столиці України. О. Знойко проводить
дуже складні лексичні дослідження, щоб
довести, що ця назва походить від слова
“субота”. Натомість, найвірогідніше,
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К. Багрянородний помилково записав
Самбатас. На таку думку наводить назва
села Сабатинівка, яке також розташоване
в місці злиття двох річок і означає “місце
човнів”. Якщо забрати в слові “Самбатас”
“м”, то воно також може тлумачитися як:
“са” (се-це) “бат” (бот-човен)”. Це саме,
до речі, стосується і відомого польського
міста-порта Сопота (Собот). Див. Київ,
Сабатинівка.

САМОГУБСТВО. Есхіл, Софокл, Евріпід і Платон виправдовували самогубство,
коли його причиною була велика ганьба,
особисте нещастя, невиліковна хвороба.
Гесіод вбачав у самогубстві єдиний вихід
для бідняків, що дозволяло їм уникнути
мученицької смерті. Стоїки вважали самогубство обов’язковою мірою в тому
випадку, якщо доля людини нестерпна.
Рішуче не сприйняття самогубства характерне для неоплатоніків і християн.
САМОС, Самів. У давнину місто в Малій
Азії, де володарював Піфагор і народився
Езоп. Славомисл писав, що із Самосу
родом також Арістарх. Нині Самосом
називається острів в Егейському морі.
Див. Арістарх, Езоп, Мала Азія, Піфагор,
Славомисл.

САН. Шанований, святий.
САНСКРИТ. Священна мова давньої
Індії, утворена на основі праукраїнської,
інколи використовується і в наш час.
Професор Р. Латам ще в 1854 р. писав,
що вона європейського походження, а
в Азію прийшла внаслідок завоювання
Індії слов’яно-литовцями, або русами,
задовго “перед різдвом Христовим”
(R. G. Latham. “Еthnology of Europe”).
Див. Українська мова.

САРДИ (Сварди). Місто, столиця Лідії в
кінці ІІ тис. і першої половини І тис. до
н. е. Було розташоване, найімовірніше,
на місці сучасного міста Азов, яке при

готах називалося Асгард, зберігши ті
ж складники, що й були в назві Сард.
Можливо, отримало своє ймення від
імені царя Ардія (з додаванням літери
“С”), або ж це Сардім (царський дім,
вотчина царського роду). За персів
також називалося другими Сузами. Із
зруйнуванням цього міста в 498 р. до
н. е. почалося іонійське повстання. У
334 р. місто зайняв Олександр Маке
донський [121] і припинив гегемонію
персів на цій території Скитії. Донині
прийнято вважати, що місто лежало на
заході Передньої Азії, навіть попри заува
ження Ксеркса, що афіняни (насправді,
скити) спалили Сарди і напали на Азію
[30, VІІ, 11], що говорить про те, що воно
розташовувалося в Європі, або, щонайменше, на кордоні з Європою. Див. Іонія,
Ксеркс, Лідія, Олександр ІІІ, Скитія, Сузи,
Царський шлях.

САРКОФАГ ЯРОСЛАВА МУДРОГО.
Мармурова труна, яку приписують
Ярославові Мудрому, хоча насправді
може належати його батькові Володимиру
Великому. На ній викарбувані численні
символи сонцевірників. Зокрема, ліворуч
на світлині бокової частини саркофагу
в центрі на крищці на найвищому рівні
розміщено дохристиянський знак Яви
“шестикрилець”, нижче – хрест, знак
Нави: “з Нави вийшов у Наву й відійшов”.
Зверху саркофагу (див. малюнок с. 294)
зображено символи Прави (два квадрати)
і Нави (два хрести), вище символи, що,
найвірогідніше, розповідають про власне
життя покійного. Див. Квадрат, Права, Ява.
САРМАТИ, савромати. Група племен, що
мешкала переважно ліворуч від Дніпра
аж до Волги. Є версії (С. Плачинда та
автор цього словника), що названі вони
так, бо їхньою володаркою була жінка –
“цар мати”, про що й свідчать численні
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Саркофаг Ярослава Мудрого (або Володимира Великого)

зображення жінки на троні. О. Вельтман
припускав, що вони так називалися
“по сіроманству, або обітниці не
одружуватися – сарматами” [20, с. 53].
Не виключено також, що це видозмінена
назва савроматів. Див. Савромати.
САРМАТСЬКИЙ РОЗЛИВ. Так К.
Птоломей називав або Дніпро-Бузький
лиман, або Азовське море, за яким лежить
острів Скандій (Хортиця), де і була
легендарна країна гіпербореїв, кузня народів
світу. Офіційна наука помилково вважає, що
це Балтійське море. Див. Гіпербореї, Кузня
народів світу, Птоломей, Скандій.

СВА. За Велесовою Книгою, небо [54, д.
11Б і 13].
СВАРГ, Свар, Сварин, Сваржець, Сваргор
(буквально: “СВятий ОР ГОсподь”, високий,
небесний,
всеохопний,
життєтворче
середовище), Василиск, єгипетське його
ім’я Гефест [76, с. 174]. Бог-Творець, Бог
світла та вогню, ковальства і землеробства:
“Корінь хліба нашого – Сварг, що створив
світло” [54, д. 15А]. Вважається, що саме
він через скитів передав людству плуг,
ярмо, сокиру та ріг. Бог Прави, Яви і Нави,
яких “маємо за істину, і ця істина наша
переборює сили темряви і до блага веде”
[Там само]. Він уставив “Мовинства
та купалища, і вказав, що не сміємо їх
занапащати” [54, д. 26] та крутить “Кола до

нас” [54, д. 36А]. За “Сказанями Захарихи”,
Сварг – перший цар Оразької (Орової/
Роської) Землі, тридцять років також
управляв Єгипетською землею, бо “там
усе непорядно було” (можливо, під цим
іменем приховується Кий або його батько
Ор). Це, по суті, підтверджує й “Літопис
руський” [76, с. 173]. Також Бог шлюбу, Бог
Роду, бо це “перший Пращур” і джерело
“роду Рожаниць” [54, д.15А], “Дід Божий,
який тому Роду Божеському є началом і
всенькому Роду криниця (джерело. – С. П.)
вічна” [54, д. 11А]. Батько Дажбога, дід
Перуня. Зображували його з головою півня.
У т. зв. грецькій мітології відповідником
йому є Зевс, хоча, читаючи ім’я Зевс справа
наліво, бачимо те саме Сва. У деяких
пізніших джерелах – Сварог, але у Велесовій
Книзі читаємо переважно Сварг, Сварго
або Свар. Назви українських населених

Оберіг Бога-Творця Сварга на дитячій
колисці ХVІІІ ст. з музею Ю. Боберського,
с. Микуличине, Івано-Франківської обл.
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пунктів підтверджують правильність саме
такого прочитання: Сваричів, Сваркове,
Сваром’я, Свариж, Сварині, Сварицевичі;
прізвища – Сварин, Сваринюк, ім’я
Свирид. У жодному з них немає “ріг”.
В російській мові від імені Бога Сварга
збереглося слово “сварґаніть” (створити).
Індуська мітологія, яка бере початки з
українських земель, саме в значенні Неба
має Сварга. У Геродота він, найвірогідніше,
Таргітай. Сваргору присвячують свято
Різдва нового Сонця (25 грудня), бо він
Творець, той що світове Коло дає – Коляду,
недарма його ще називали Сонцеворотом.
Його графічним символом є свастика,
а також шестикрилець. Див. Василиск,

інволюції – рух від духу до матерії. Перші
зображення Свастики зафіксовані в
культурі Мізині (прибл. 15 тис. років до н.
е.). Див. Білобог, Мізинська стоянка, Сварг,
Шестикрилець.

Кий, Мовинства, Ор, Права, Ріг, Таргітай, Свастика із шестикрильцем стилізована під
Шестикрилець.
чотириголового грифона. Князівський знак,
придбано в 1910 р. в м. Софія (Болгарія),
СВАРГА. 1. Давньоіндійське “небо”, в
зараз
знаходиться у Британському музеї.
індуській мітології – “рай Індри”. 2. За
Срібло.

Велесовою Книгою, також “небо” в
священному розумінні.
СВАРГОВІ КОЛА. Згадуються у Велесовій Книзі: “Це Птиця-Мати Небесна
співає про дні ті і чекаємо на часи, які
крутити будуть Кола Сваргові до нас. А ті
часи завше йдуть до нас” [54, д. 36А]. Це
кола, що повертають до кращих часів, до
сонця і тепла. Див. Коло Дажбоже.
СВАРН, Шварн. Один із синів князя Данила
Галицького, ім’я, що давалося на честь Бога
Сварга. Див. Сварг.
СВАСТИКА, свастя. Знак неба, букваль
но: СВ – святе, АСТ – небо. Символ
влади, руху й обертання. За О. Знойко,
символ астрального “живого вогню”.
Правостороння – знак Білобога, лівостороння – Чорнобога, тому очевидно, що
свастика має пряме відношення до річного
кола. О. Братко-Кутинський вважає, що
лівостороння (пряма) свастика є символом
еволюції – рух-повернення від матерії до
духу; правостороння (обернена) є символом

СВАСТИЧНИЙ КАЛЕНДАР. Золоте свастя роботи скитських майстрів у вигляді
дванадцятиногого і чотирьохголового грифона. На кожній голові є гребінь на сім
виступів. Тобто вочевидь, дванадцять ніг
– це 12 місяців, сім виступів на чотирьох
головах вказує на кількість днів і тижнів
у місяці. Дванадцять міток (крапок), що
виходять із центрального (малого) свастя
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й закінчуються оком грифона, в сумі
на кожній перетинці складають 24 – це,
ймовірно, кількість годин в добі, над
дванадцятьма із яких панує Білобог, а над
іншими дванадцятьма – Чорнобог: “а з обох
боків їх Білобог і Чорнобог перетягуються,
але вони і Сварг тримають світ, аби не
бути йому повергнутому” [54, д. 11Б]. Див.

Приазов’я та в Криму, а пізніше було
викрадене та приписане Греції. Тексти
написані давньоукраїнською мовою [209,
с. 415]. Див. Молитва до покійного Кия.
СВИНЯ. Тварина, символ Богині Деметри. Див. Деметра.

Білобог, Чорнобог.

СВАТЬБА, весілля (свайба, свальба, сванейка). Давня українська назва церемоній і
обрядів укладання шлюбу. Назва пов’язана
з Богом-Творцем, Богом роду та шлюбу
Сваргором. Див. Сварг, Шлюб.
СВЕНЕЛЬД. Варяг, воєвода князя Святослава, який потім “продав його візантійцям,
щоб убили жадібні до грабунків печеніги”
[53, с. 151]. Див. Святослав.
СВЕНТОВЕНД. Інша назва Дажбога, за
Велесовою Книгою. Бог, що став Правою
і Явою, через нього наші предки пізнавали
світ, він оберігав їх від Нави [54, д. 11А]. Він
же Суронж/Сурож [54, д. 4Г і 31] і навіть
Зоребог, бо зірки утримує [54, д. 11А]. Тобто
очевидно, що під цією назвою приховується
син Сварга Дажбог, неспроста Свентовенд
та Перун “обоє удержані в Сварзі” [Там
само]. Більше відомий як Світовид. Див.

Свиня серед божественних осіб.
Мал. із давньої вази

СВИРИД, Свиридко, Свирко. Ім’я на честь
Бога Творця Сварга. Відзначали 25 грудня.
Див. Сварг.

СВІДОМІСТЬ. Слово, в основі якого
лежить слово “веди”, воно і за змістом
відповідає ведам. Це розуміння людиною
дійсності за рахунок здобутих знань
та вміння їх застосувати в психічній
діяльності. Можна також тлумачити як
“світомісце”, тобто розуміння свого місця
на землі. Див. Веди.
СВІТЛАНА. Ім’я: світла, правдива, ясна.
СВІТОВИД, Всевид. Див. Святовіт.
Дажбо, Сварг, Святовіт.
СВІТОВИД ЛЬВІВСЬКИЙ. Скульптура
СВЕРЕДЗЬ, Сверензь. Місцевість, що невідомого походження, вмурована 1903
згадується у Велесовій Книзі. Зважаючи р. в стіну будинку на вул. Харківській м.
на однакову основу, найвірогідніше, Львова. Скульптура на три лиця, два з них,
це землі біля Шведського-Варязького
(Балтійського) моря.
СВИНЦЕВІ ЛИСТИ. Листи на свин
цевих пластинах, що датуються приблиз
но VІІ–V ст. до н. е. Всього їх знайдено
п’ять – усі, крім одного, в Ольвії та
на острові Березань. Лише один – у
Греції. Це ще один доказ того, що все
так зване “давньогрецьке”, в т. ч. перші
письмові пам’ятки, насправді творилися
на території північного Причорномор’я,
Світовид львівський
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що дивляться в різні сторони, належать,
найвірогідніше, одній і тій самій жінці, а
одне, що дивиться на вулицю, – чоловікові.
Ймовірно, було і четверте лице – того самого
чоловіка, але воно замуроване в стіну.
Скульптура дуже давня, що засвідчують
скитка на голові чоловіка і діадема зі зміями
на жіночій голові. Ймовірно, стояла вона
на Світовидовому полі, яке розташоване
неподалік у ландшафтному парку Знесіння,
і врятована була таким чином від знищення,
коли 1869 р. поляки розгорнули тут
будівництво піраміди. Див. Знесіння, Святовіт.
СВІТОВИДА СТАТУЯ. Назва пам’ятника
Світовиду-Святовіту, що був у давнину
на горі Богит Гусятинського р-ну

Південна сторона

Східна сторона

Тернопільської обл. Знайдена 1848 р.
поблизу гори в річці Збруч. Нині зберігається
у Краківському археологічному музеї
(Польща). На статуї зафіксовано три яруси
буття: нижній як основа – світ предків
(Нава), де пращур стоїть на колінах (звісно,
лицем до сходу Сонця) і молиться за нас,
живих (на задній стороні проглядалося
колесо – символ життя та вічного руху
Сонця, або Руськоланська Сварга , яке,
на жаль, зараз не видно); середній – світ
живих (Ява), на ньому зображені люди
в повний зріст; верхній – світ Богів, або
світ Прави. Наші предки знали, що світ
не може існувати без Богів, а Боги,
як стверджує Велесова Книга, “суть

Північна сторона

Усі чотири сторони статуї Світовида

Західна сторона
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Пращури наші”. Отже, на самому верху
статуї зафіксовано образи Дія-Дива та Лади
під одним капелюхом: чоловіча голова
більша, жіноча менша. Символи, зображені
на пам’ятнику, підтверджують це: обручка
– поєднує чоловіка і жінку; ріг – достаток,
що дають Боги та батько з матір’ю; меч –
символ боротьби і волі; кінь – символ білого
світу. Тобто, статуя Світовида – це також
поєднання чоловіка та жінки, божої пари,
що творить любов, дає людині сили вірити,
перемагати і продовжувати життя. Див. Див,
Збручанське святилище, Лада, Руськолань,
Святовіт.

СВІТОНІЙ, Гай Світоній Транквілл
(близько 40–170 рр. н. е.). Нібито
римський письменник, насправді – давньоукраїнський. Збереглася лише одна
праця “Про життя цезарів”, що пізніше
неодноразово переробляли та підганяли під
історію західного світу.
СВІТОСЛАВ. Ім’я, “світла слава”,”світові
славний”.
СВІЧАДО, Коло, Сонце. Священний предмет із міді, золота чи срібла у формі диска,
символ світла. Волхви (царі та цариці) ним
вітали (освячували) народження нового
дня, народження дитини, нової сім’ї тощо
[171, с. 151]. Саме Свічадом-Колом Одісей
осліпив циклопа Поліфена, а не колОм
(кілком), як греки прочитали це в поемі
Гомера. Наука помилково називає його
дзеркалом (люстерком). Див. Коло, Коло Єви,
Колоксай.

СВОЛОК. Центральна балка, що тримала на собі стелю хати. Український народ
наділяв сволок священним значенням.
Це був символ міцності будови, міцності
сім’ї та доброго здоров’я всіх мешканців
житла. На сволоці робили орнаменти,
написи, наносили священні символи, до
нього чіпляли дитячу колиску.
СВЯТА ВОДА. У давній Греції такою

вважали воду, яка була зібрана в таз і в
якій гасили жертовний вогонь. Нею мили
руки перед культовими церемоніями [116].
У давній Україні святою водою вважали
дощову воду, воду набрану із річки чи
джерела до сходу сонця (непочата вода).
Нею мили руки, лице, очі, а також пили.
Вважалася цілющою. Див. Вода.
СВЯТА НАРОДНІ. Більшість народних
свят, що дійшли до нині, мають дуже
давнє походження. І. Огієнко писав:
“З дохристиянського часу ми мали свої
Свята, цебто дні, а правильніше пори
року, призначені на пошанування чи на
пам’ять того чи іншого свого Бога.
В глибоку давнину був у нас свій особливий
релігійний календар, досить великий і
широко розроблений. Його характерною
рисою було те, що він був міцно зв’язаний
з природою та хліборобством цілого року.
Складався цей календар головно в полян, що
з глибокої давнини були вже хліборобами.
Наші стародавні Свята – це наші
хліборобські обряди, яких у нас завжди
було дуже багато, і ось вони й склали наш
річний календар Свят. Точно усталеного
Свята в давнину ще не було, бо ж це були
Свята хліборобські: обряди справлялися в
залежності від погоди й часу хліборобських
зайнять, у залежності від сонцеобороту
та соняшної сили. І тільки Християнство
пізніше поприв’язувало їх до певних днів.
Звичайно, Свято тяглося кілька днів, а то
й тиждень, що полишилося й до нашого
часу. Усі Свята були пов’язані однією
спільною ідеєю: пошанування сонця й
соняшних Богів, боротьба літа з зимою,
тепла з холодом, а це є те, що становить
основу хліборобства” [82, с. 265]. Див. Коло
Дажбоже.

СВЯТИЛИЩЕ
СТАРОКИЇВСЬКЕ.
Святилище в м. Київ на Старокиївскій
горі, яке відкрив на початку ХХ ст. археолог Вікентій Хвойка. О. Знойко називав
його храмом Дажбога. Це споруда оваль
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Свічадо
ІV тис. до н. е.

Свічадо з
Перещепинського скарбу.
Кінець І тис. до н. е.

Ліворуч: Свічадо-Сонце,
що його тримає на рогах
Олень, поєднаний з Овеном
(нижня частина ручки).
Ольвія, Бронза,
VІ ст. до н. е.
Праворуч: Свічадо також
на рогах Оленя із птицею
в центрі та в оточені
крилатих волів. Оренбурзька
обл. Позолочене срібло.
ІІ ст. до н. е.
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ної форми з чотирма прибудованими
виступами в північно-східному, східнопівденному, південно-західному та за
хідно-північному напрямках, розміром
4,23,5 м. Овал символізував рух Сонця –
по колу, адже люди в давнину вважали,
що не Земля обертається навколо сонця, а
Сонце навколо землі. Виступи вказували
напрямок, звідки сходить і заходить
сонце в період найбільшого літнього
наближення та зимового віддалення.
Це був свого роду сонячний годинник.
Не виключено, що між виступами було
саме по 6 каменів, що в сумі складало
24 години доби. Спеціальний наглядач,
спостерігаючи на сонцем з певної точки,
міг визначати годину дня. Припускається,
що споруджена ця святиня десь у V–VІ ст.
н. е. Хоча знак “Х” (хор), закладений в
основу споруди, позначав Сонце багато
тисяч літ до нашої ери. Див. Овал, Х.

Древня святиня на Старокиївській горі
Сонце в період літнього сонцестояння
Захід

Схід

Дажбога. За Велесовою Книгою, Бог, що
став Правою і Явою, через нього наші
Предки пізнавали світ, він оберігав їх від
Нави [54, д. 11А]. Він же Суронж (Зоря)
– д. 4Г і 31 і Зоребог, бо зірки утримує (д.
11А). Тобто очевидно, що під цією назвою
приховується той самий Дажбог, недарма
Свентовенд і Перун “обоє удержані в
Сварзі”. Найвідоміші варіанти імені:
Святовид або Світовид, хоча, ймовірно,
правильним є Святовіт (Святий Вітець) чи
Світовіт (Світове віття – крона, згадаймо, що
Зевс був сином Крони). На честь Святовіта
будували пам’ятники, храми, називали
гори та гаї. Зокрема, в давньоруському
місті Вільно (нині Вільнюс), як свідчить
М. Аркас, був пагорб Свентірозі, на якому
стояла литовська святиня. “Тут у дубовій
пущі горів невгасимий вогонь «зніч», тут
тоді жив і найстарший жрець КривеКривейте” [4, с. 95]. Саме сюди переніс
свою столицю з Новгородка великий
литовський князь Ґедимін. У Львові в
ландшафтному парку Знесіння донині
збереглося невелике овальне (у формі яйця)
капище, яке називається Світовидове поле.
Мавро Орбіні в своїй історії слов’ян згадує
фортецю Святого Віта і навіть дає своє
тлумачення походженню назви: “Ім’я Віт
походить від поздоровлення найчастішого і
всенароднішого шанування ім’я Віто, прий
маючи приятелів, що прибувають здалеку
такими словами ВІТЕЙ, ВІТЕЙ (вітаю,
вітаю. – С. П.), показуючи цим радість і
бажаючи здоров’я іменем Святовіта”
[164, с. 62–66]. Відзначали Святого Віта 15
червня (за ст. стилем). Див. Віт, Голуб, Нава,
Сварг, Світовида статуя.

СВЯТООР (Святий Орій). “Був єдиним
князем, якого русичі вибрали на Руськолані. Він озброїв руськоланів і борусів”
Захід
Схід
і разом із Скотенем розбив готів: “То була
Сонце в період зимового сонцестояння
славна подія од приходу слов’янського
СВЯТОВІТ, Світовид, Світовіт, Свен- люду на Русь тисяча третього року, бо
товенд. Живе втілення Сваргора та нагліли і грабували готи, нападаючи на
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нас”. Сталося це біля Ворженця: “Було
там десять тем відібраних боянів кінних,
окрім піших… Січа була зла та коротка –
до вечора відшуміла і було по готах” [54,
д. 4Б]. Ймовірно, йдеться про Аттилу, бо
Ворженець, певно, та сама Ворниця, де він
вдруге одружився, взявши в дружини вдову
Сигурда Гримильду (Гримницю) [20]. Див.
Аттила, Ворженець, Сегеня, Скотень.

СВЯТОСЛАВ, Слава. Українське ім’я –
“святий у славі” (великий славою).
СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ (Хоробрий)
(бл. 939 – 972), Світослав. Великий князь,
правитель Русі (945 р., самостійно з 964
по 972 рр.). Син князя Ігоря Старого та
його дружини княгині Ольги. Батько
Ярополка, Олега, Володимира Великого,
дід Ярослава Мудрого. Проводив активну
зовнішню політику, значно розширивши
територію держави. Підкорив волзьких
булгар, аланів, радимичів, в’ятичів. Припинив гегемонію Хазарського каганату та
розбив Перше Болгарське царство, що
намагалося встановити свій диктат, примусив сплачувати данину Візантію. Гербом
його держави був знак у вигляді двозуба,
що міг вказувати на його володіння як
державною, так і духовною владою
в країні. Власним його символом був
12-промінник навколо Кола, що вийшов
із 8-промінника. Під 12-промінником розуміється пошана до Богів, що творять
життя (річне коло), під Колом – Дажбог,
під 8-промінником – збереження традиції,
коли його пращури шанували 8 Богів (див.
Боги скитів). Державним прапором було
квадратне полотнище блакитного кольору
із перехресними по діагоналі золотими
(жовтими) смугами та зображенням посередині червоного сонця із вісьмома
променями. Ось як змальовував Святослава
свідок його зустрічі з візантійським імператором Цимісхієм історик Лев Диякон: “Скоро показався і Святослав, який
переплив річку в скитському човні. Він

Уявний портрет
Святослава, його
державні знаки та
ймовірний прапор

сидів на веслах і гріб, як всі, нічим серед
інших не виділяючись. Зовнішність у нього
була така: середнього зросту, з густими
бровами, блакитними очима, прямим
носом, з голеною головою і з густими
довгими вусами. Голова в нього була зовсім
гола, і лише з однієї її сторони звисало
пасмо волосся, що було ознакою знатності
роду; шия потужна, плечі широкі, а вся
фігура сухорлява. Виглядав він похмурим
і суворим. В одному вусі висіла золота
сережка, прикрашена двома перлинами
з рубіном, вставленим між ними. Одяг
на ньому був білий, який нічим іншим,
крім помітної чистоти, не відрізнявся
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від одягу інших. Сидячи в човні на лаві
веслярів, він поговорив трохи з государем
(Цимісхієм – С. П.) про умови миру і
відплив... Государ з радістю прийняв
умови русів”. Загинув на Дніпрі під час
повернення з походу до Києва за однією
із версій внаслідок змови сина Ярополка
із печенігами. Див. Вісім, Дванадцять,
Диякон, Іду на вас, Коло Дажбоже, Ольга
Мудра, Свенельд, Титани, Хазари.

“СВЯЩЕННЕ СЛОВО”. Книга, яку
нібито написав Піфагор, і яка вважається
такою, що не дійшла до нашого часу. Див.
Піфагор.

СЕВЕРИН, Северинко, Сиверко. Давньоукраїнське ім’я. Див. Сєва.
СЕГЕНЯ. Під таким іменем у Велесовій
Книзі, найвірогідніше, згадується гуна
Аттила: “се геня – це гуна”. ”Болярин
Сегеня убив сина Єрманаріха і відігнав
Гуларіха од Ворженця” [54, д. 6Д]. Див.
Аттила, Болорев, Германаріх.

СЕГІЯ. Найвірогідніше, те саме, що й
Регія. Див. Регія.
СЕДМИЦЯ РІК. “Свята Седмиця рік
наших”, де знаходилася держава Колань
[54, д. 19]. Найімовірніше, до неї зараховували: Дніпро, Південний Буг, Інгул,
Синюху, Синицю, Ятрань і Рось. Можливо,
саме тут була справжня Месопотамія –
Аnt
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“межи потоками ми є”. На д. 9А цього
самого джерела йдеться про якесь інше
місце, мабуть, про Кубань: “Утворилися
ті роди біля семи рік, де ми проживали
за морем, у Краю Зеленому”. Див. Колань,
Месопотамія, Руськолань, Ятрань.

СЕЛЕВК.
Неправильно
прочитане
ім’я правителя Босфорського царства
Левка (СЕ ЛЕВК). Жив нібито в 2 пол.
V ст. до н. е. Згадується лише Діодором
Сицілійським. У зв’язку з тим, що
роки правління Селевка накладаються
на роки правління наступного царя
Сатира I, є припущення, що Селевк
виник у результаті помилки Діодора
або пізнього переписувача. В зв’язку з
цим ім’я Селевка не згадувалося під час
перелічування царів Босфору. Останнім
часом вчені схиляються до того, що
Селевк був співправителем Сатира I.
СЕЛЕВКІДИ (це левки). Царська
династія Левків, яка оголосила себе в
312 р. до н.е. спадкоємицею більшої
частини азіатської імперії Олександра
Македонського, її засновником був Селевк
І (насправді Левко І). В часи найбільшої
могутності їхня імперія, зокрема при
Антиохові ІІІ (див. Левко Окр), займала
територію від Індії до Кавказу й
Середземного моря. Володарювали нею
більше 100 років. Див. Левкіни, Левко І.
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Римська республіка, імперії Антигонідів, Селевкідів і Птолемея у 200 році до н. е.

СЕЛЕНА. В давньогрецькій мітології –
Богиня Місяця, донька Гіперіона й Тейї,
сестра Геліоса та Еос. Ім’я появилися
внаслідок неправильного прочитання
давніх письмен, що писалися суцільним
рядком і без голосних. СЛН – греки
переписали як СЕЛЕНА, хоче насправді
треба було читати СЕ (це) ЛУНА.
СЕЛА ОГНИЩАНСЬКІ. За Велесовою
Книгою, села, що мали будинки з піччю, з
вогнем. Див. Велесова Книга.
СЕЛО. “Се лоно”, місце осілості роду,
місце людських осель зі своїми звичаями
й традиціями. Часто з характерними лише
для них говірками. Польський письменник
Станіслав Жеромський писав: “Село
сотворив Бог, а місто – сатана”.
СЕМЕЛИНО. Згідно “Слова святого
Григорія, як погани кланялися ідолам”, Бог
грому і блискавок. Мабуть, помилкове ім’я
Семурга. Див. Семург.
СЕМИРЕГЛ. За Велесовою Книгою,
Семург та Огнебог. Див. Семург.
СЕМИРІЧЧЯ. Край, що згадується у
Велесовій Книзі: “Як Праотці, будемо
творити, пам’ятаючи, що принесли в
жертву коня білого і вийшли од краю
Семиріччя” [54, д 15А]. “А ми не глупці і
вірити не повинні, доки бачимо, що венеди
вертаються до земель наших, в степи
древні та глядять ще печери свої, як во дні
виходу із П’ятиріччя і Семиріччя, коли од
Сонця відділилися нашого” [54, д 36А]. За
“Сказаннями Захарихи”, це нібито земля
біля річки Самара [208]. Те саме, що й
Седмиця рік. Див. Седмиця рік, Сказання
Захарихи, Сонце.

СЕМИСВІЧНИК, Менора. Єврейський
релігійний атрибут, один із символів юдаїзму.
Зображення менори (разом із Зіркою
Давида) є найпоширенішою національною
та релігійною єврейською емблемою.
Менора зображена на гербі Держави
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Ізраїль. У Старому Завіті розповідається,
що Мойсей поставив культовий світильник
із золота всередині святилища ізраїльтян,
де той мав постійно горіти перед Богом
(Вих. 25, 31–40). Свічник переносився,
замінювався упродовж усіх тих нещасть,
що трап-лялися із Храмом. В Апокаліпсисі
золоті світильники символізують сім
церков Азії (Од. 1, 12). Утворений на основі
українського Триглава, до якого додали дві
додаткових дуги. Див. Триглав.
СЕМУРГ, Семирегл, Семярегель та Огне
бог. За Велесовою Книгою, земне втілення
Триглава (Сварга-Дажбога-Перуна) “Те все
освячує Огнебог Семерегль і віщує швидке
та чисте весняне відродження – і в тому
суть Триглава, який з неба іде до нас” [54,
д. 11Б]. Бог домашнього (сімейного) вогню,
адже це той, хто “гризе дерево і солому
та огнекуделицю розвіває вранці, вдень
і ввечері” і кому дякували “за сутворені
борошно і питво”. Його “єдиного” “збе
рігали в попелі, а тоді дули, щоб горіло,
прийшовши в домівки свої” [54, д. 31]. Див.
Триглав.

СЕРГІЙ. 1. Одне з найдавніших імен.
У Біблії це відомий прапраправнук Ноя
син Сима Серуга, де чітко простежуються
давньоукраїнські архетипи – се руга, це
данина, або представник ругів. У Велесовій
Книзі знаходимо Сереженя; расени надали
йому дещо іншого вигляду – Сервій.
Латиняни перетворили це ім’я на Сергіус,
французи – на Серж, в Україні воно
закріпилося як Сергій з варіантами, що
дуже нагадують його Влескнижну основу –
Серьожа (і біблійну – Серьога). У грузинів
– Серго. Мабуть, це також шумерський
Саргон (ІІ тис. до н. е.), ім’я якого наші
доісторичні предки витлумачили б як “царвисокий” або “швидкий” (див. Руги). За Б.
Грінченком, “сергій” – “нагайка” 2. Давня
назва Сіверського Донця.
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СЕРЕДА. Середній (третій) день тижня.
СЕРЕЖЕНЬ. Князь Русі, який правив після
Верена десять літ, “одержуючи перемоги
над ворогами” [54, д. 36Б].
СЕРЕЖКА, серга. Жіноча прикраса до вух.
Оскільки жінка асоціювалася із небесним
світилом Місяцем, вона переважно й носила
прикраси, що мали форму місяця з ріжками.
Отже, слово буквально тлумачиться як “се
ріжки”. Див. Жінка, Місяць.
СЕРПАНОК. Серпанок – особлива
“розріджена” тканина, легка і прозора.
Серпанкова тканина була завжди дуже
цінною, її могли дозволити собі знатні
панянки. Мистецтво ткати серпанок
практично зникло у першій третині ХХ ст.,
лише один центр в Україні, у Рівненській
області, зберіг безперервну традицію
серпанкового ткання.
СЕСОСТРІС. Цар Єгипту, який завоював
Скитію (від Кавказу до Дніпра), а потім
під тиском скитів (киттів), які видають в
історії за хеттів, змушений був відступити. Повертаючись, як розповідає Геродот,
Сесостріс “прибув до річки Фасія, а там
я вже не можу твердити, чи то сам

Сесостріс

Сесостріс відокремив від свого війська
якусь частину, байдуже яку саме, і залишив її там, щоб вони оселилися, чи деякі
його воїни, втомившись від безперервних
пересувань, залишилися там і оселилися при
річці Фасії” [30, ІІ 102–105]. Вважається,
що це народне ім’я фараона Рамзеса ІІ. Див.
Рамзес, Фасіс, Хетти.

СЕСТРА. Дівчина/жінка по відношенню
до іншої дитини (дітей), яка походить від
одних батьків. Сестра – ЦЕ СТРАдниця
і СТРАтниця, бо вона мусить покинути
рідну сім’ю (вийти замуж), терпіти болі
під час народження дітей і т. п. ЦЕ також
та, через кого родина вТРАчала частину
майна (придане). Див. Брат.
СЄВА. За Велесовою Книгою, син
Богумира, засновник роду сіверян [54, д.
9А]. Див. Сіверці.
СИЛА. 1. Сукупність фізичної, духовної
й розумової енергії для здійснення
якоїсь дії чи вчинку. Має ту саму основу,
що й слова “ціль” і “воля” – ИЛ-ОЛ. 2.
Давньоукраїнське ім’я.
СИЛАНТІЙ. Давньоукраїнське ім’я –
“сила антів”. Див. Анти.
СИЛЕНКО Лев Терентійович (27.09.
1927, с. Богоявленське (Ратьківка), Кіровоградська обл. – 25.11.2008, Канада).
Засновник Рідної Української Національної Віри (РУНВіри), великий гуманіст, мислитель, філософ, історик, письменник, поет, автор “Мага Віри”.
СИМВОЛ. Давньоукраїнське слово, що
розшифровується як “се мова Ола”. Знак
(цифра, літера, логотип, ідеограма) збірної
інформації і прихованого значення. Тобто,
символи – це священна мова, закодовані
виразники психотипу та історичних
надбань певного народу. Див. Ол.
СИМФОНІЯ. Музичний твір, названий
за українськими словами – сім і тон
(нота): сімтонія.
СИНДІЙСЬКА СКИТІЯ. Так Пліній
називає край у Прибужжі, певно, Синська

Земля. Див. Синська земля, Сіндська Скитія.
СИНЄ МОРЕ. Одна з давніх назв Чорного моря, фігурує у Велесовій Книзі,
“Слові про Ігорів похід”, фольклорі, у
творах Т. Шевченка, наприклад: “Як
понесе з України у Синєє море кров
ворожу...” (“Заповіт”). У давній назві
“Понт ЕвкСИНський” теж присутній
компонент “син”. Див. Чорне море.
СИНИ ПЕРУНА. Такими, за Велесовою
Книгою, були руси: “І повели русів Гори
міцні, як Отця нашого Перуна сини і
Дажба внуки” [54, д. 23]. Див. Гори, Перун.
СИНИЦЯ. Річка, що протікає на заході
Кіровоградської обл. Бере початок в
Уманському р-ні Черкаської обл., впадає
у Південний Буг біля с. Сабатинівка.
СИНІЙ (голубий, блакитний). Колір води
і неба, вечора. Символ пізнання світу,
чесності, порядності, слави, вірності і
тверезого розрахунку, колір хлопців-синів.
СИНІЙ ЛІС. Згадується в Іпатіївському
літописі. За К. Кудряшовим, ліс на річці
Самара. Див. Іпатіївський літопис.
СИНОПА, Сінопа. 1. Стародавнє місто в
Криму, на що однозначно вказував Геродот:
“Сінопа розташована навпроти того
місця, де Істр (Дунай. – С. П.) уливається
в море” [30, ІІ 34]. Тобто приблизно воно
знаходилося на місці сучасного Херсонесу.
Назва походить, можливо, від сина Опа
(див. Опа). Хоча, за словами Плутарха,
засновником міста був Автолік. 2. Місто в
Турції, засноване переселенцями з Криму
на початку нової ери. Див. Автолік.
СИНСЬКА ЗЕМЛЯ. Територія в межиріччі Синюха – Синиця, Південний Буг –
Рось. У Біблії (1М 10) згадується як Шінеар
(можливо, Земля синів Ора), в Книзі Ісаї
(49:12) –“Сінім”. Див. Ора, Синюха.
СИНЬСТЕ. Плем’я, що згадується у
Велесовій Книзі (д. 9Б). Найвірогідніше,
йдеться про синташтів, які мешкали за
Уралом.
СИНЮХА. Річка, що протікає на заході
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Черкаської та Кіровоградської областей, впадає в Південний Буг. У давніх історичних джерелах називається
Пантикапей (буквально: до Пана та
капає, Паном у давній Україні називали
Південний Буг/Бог, або ГіпПАНіс).
Французький інженер та картограф
Г. Боплан, який у XVII ст. на замовлення
польського уряду будував в Україні фортеці, на своїй генеральній карті називав
Синюху Царською річкою.
СИРІЯ. Давньоукраїнська назва південної країни: се – ірій (теплий край), куди
ходили походами давні руси [54, д. 6В].
Див. Ірій, Орій.

СИФ, насправді Скиф або Кит. Син
Адама, батько Еноша (Ана), дід Кенана (в
російському перекладі Біблії – Каинана).
Див. Адам.

СІВЕРЦІ, сіверяни. Певно, ті самі тиври.
За Велесовою Книгою, рід, що походить
від сина Богуміра Сєви. Див. Сєва, Тиври.
СІМ. Число сімейних цінностей, домашнє
число: се ми (сім’я – сім я). Складається з
5 (дітей) і з 2 (батько та мати), або з чисел
3 (розум, дух, душа) і 4 (земля, порядок).
Див. П’ять.

СІМ ПЕЧЕР. Печери в піщаній горі біля
м. Миколаїв, Львівської обл. Пам’ятка
прибл. ІІ тис. до н. е. Можливо, саме вони
згадуються в одному з ацтецьких переказів,
як про батьківщину ольмеків [216].
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СІМ’Я. Родина (батьки і діти), що мешкає
під одним дахом – сім я. У Т. Шевченка –
сем’я (се моя). Див. Рід, Сім.
СІМФЕРОПОЛЬ, Сімперополь. Зазвичай назву тлумачать з грецької мови,
як “місто збирач”. Але якщо “Ф” також
могла читатися як “П”, то це може
бути Сімперополь, тобто: сьомого пера
місто, царство семи міст; або місто, що
знаходиться на семи пагорбах.
СІНДСЬКА СКИТІЯ. Таку назву області
наводить Сергій Наливайко в “Етнічній
історії давньої України”, посилаючись
на не названих давніх авторів: “Сіндська
Скіфія (інакше – Стародавня, Архаїчна
Скіфія)” у пониззі Південного Бугу та
Дніпра. Розглядаючи етнонім назви сінди,
вчений пов’язує його з індоарійським sindhu – “ріка, потік”. Якщо це дійсно так, то
слово “сінди” має означати щось на зразок
“річкові”. Тому очевидно, що сінди були
вихідцями зі Скитії із басейну рік Синиця
та Синюха. За часів Геродота жили на
Тамані. Про дружні стосунки скитів і синдів
Геродот пише: “Море замерзає, а також і
ввесь Кімерійський Босфор. І скити, що
живуть по цей бік рову, переїжджають по
льоду цілими громадами на своїх возах через
протоку, до сіндів” [30, ІV 28]. Див. Синюха,
Скитія.

СІНАГОГА, синагога. “Сіни Гога”,
молитовний будинок юдеїв. Див. Гога, Сіни.
СІНИ. В ольвійських та українських будинках – коридор. Оскільки там і там двері
до будинку вставляли із сонячної сторони,
невелика прихожа до кімнат отримала назву
від “суна” (сонця). Див. також Сонце.
СІНИЦЬ (мабуть, правильно Сунець).
Четвертий місяць року за Велесовою
Книгою, сонячний місяць. Див. Коло
Дажбоже, Сонце.

льсифікатори “перенесли” на Сицилію.
Насправді воно було розташоване на території
України (нині Сірогози, Херсонської обл.),
саме тут скитський цар Гелон, розбив військо
Ксерксового воєначальника Гамількара [30,
VІІ 156]. Сіракузцем, як писав Славомисл,
був Архімед. Див. Архімед, Гамількар, Гелон,
Ксеркс, Сицилія, Славомисл.

СІЦІЛІЯ. Острів, що його згадує в “Історіях” Геродот, де в багатьох випадках цією
назвою підміняли інші острови, зокрема
Хортиця. Див. Хортиця.
СІЧЕНЬ. Перший місяць року, той, що січе
снігом, вітром і морозом. Називали також
Василь-місяць. Див. Василь.
СКАЗАННЯ ЗАХАРИХИ. Оповіді, що
доповнюють Велесову Книгу та заповнюють
окремі білі плями з історії давньої УкраїниРусі, записані Ю. Миролюбовим. Див.
Велесова Книга, Миролюбов.

СКАЛІГЕР Жозеф Жюст (Іосіф Юстус)
(5. 08. 1540 – 21.  01.  1609). Французький
філолог, історик, італієць за походженням,
видавець і коментатор античних текстів,
один із засновників сучасної наукової
історичної хронології та фальсифікатор
історії.
СКАМАНДРА. Див. Скаяндра.
СКАНДА. Давньоіндійський Бог війни,
мав шість голів і дванадцять рук. Стільки
само рук, як і Скілла, що свідчить про його
придніпровське походження; ім’я утворене
від однієї з назв острова Хортиці – Скандій.
СКАНДІЙ, Скандза. Острів воїнів, найвірогідніше, Хортиця. К. Птоломей писав у
“Географії”: “За Сарматським розливом
лежить величезний острів, який називають
Скандій, або Еритій. Це і є легендарна
країна наших предків гіпербореїв, горнило
народів, кузня народів світу”. Греки
назвали Скандієм місто на острові Кифера
в Егейському морі. Див. Гіперборея, Еритій,

СІРАКСЬКІ СКИТИ. Термін належить Плінію (ІV 26, 83), позначає, певно, Птоломей, Сарматський розлив, Сканда.
мешканців Сіракузів. Див. Сіракузи.
СКАЯНДРА. 1. Ім’я Бога Дніпра (й можСІРАКУЗИ. Давнє місто, яке греки-фа- лива назва річки), а також одна з назв

острова Хортиці (в грецьких джерелах
Скамандра). 2. Мітичний батько Тевкра,
засновника племені тевкрів (теукрів) і
троянського царського роду. Поєднання: С
КАЯ (Кий) ЯНДРА (Інтра). Див. Інтра, Кий,
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Клятва синів Пертона, Скандій, Тевкр.

СКЕЙСЬКА БРАМА. Головна брама
троянського міста Іліон, напевне, Кийська,
або Скитська.
СКИТ. Син Орія (Геракла)
і його змієногої дружини,
брат Гелона та Агатирса.
“Від цього Скита, сина
Геракла, походять скити,
що постійно царюють”,
– писав Геродот. Вважається патріархом
низки народів, оскільки під його орудуою
було багато племен. В одному із польських
джерел перераховуються: Алани, Гунни,
Ґоти, Болгари, Слави, Турки, Татари, Мосес
(можливо, массагети), Боруси. Його гербом
був півмісяць і з головою в нім (певно,
власний профіль Скита). Ім’я Пріск, що
означає патріарх, розшифровується як
ПеРший СКит. Див. Боруси, Василіск, Геракл,.
СКИТАЛО, за сказанням “Про сильного
царя” [208]. Винайдене скитами таємне
письмо, за допомогою якого передавали
важливі
повідомлення.
Брали
дві
однакової довжини та діаметра палиці
й одну передавали тому, хто відбуває в
далеку дорогу. Для того, щоб передати
повідомлення, вирізали довгу й вузьку
смугу пергаменту, намотували її на палицю,
не залишаючи на ній проміжків, так, щоб
уся поверхня палиці була обмотана цією
смужкою. Потім повздовж робили на ній
напис. Після цього знімали смужку з палиці
й передавали її з посланцем адресатові.
Адресат міг прочитати це повідомлення
тільки тоді, коли намотає таким самим
чином смужку послання на свою палицю.
Ця смужка-стрічка називалася “код”.
СКИТ-ЗОЛОТАР. Маловідоме зображення майстра з виготовлення золотого

Скит-золотар на ручці амфори

і срібного посуду на уламку амфорної
ручки прибл. ІV cт. до н. е., знайдене 1962
р. на березі Каховського моря, і передане
краєзнавцем із с. Кам’янка-Дніпровська
Інокентієм Грязновим до Запорізького
музею [185, с. 31]. На ньому зображений
скит за роботою. Зображення засвідчує,
що знамениті скитські вироби із золота
належать місцевим майстрам.
СКИТИ, китти, скіфи. Назва давніх
мешканців України, що походить нібито від
імені легендарного царя Скитії, Гераклового
сина Скита, хоча, найвірогідніше, вона
походить від Китта – сина богині Геї (у
Біблії згадуються саме під назвою “китти”).
Також можливе походження від слова “кут”,
що донині використовується в українській
мові: “мати свій куток”, “куток села”. В
низці областей України є населені пункти
– райцентр Кути, села Коржів Кут, Веселий
Кут, Тихий Кут. Очевидно, і слово “хутір”
є похідним від “кутів”. А перетворилося на
скитів як і у випадку зі сколотами: звідки
люди? – з кола (сколані), отже, з кута

Знатні скити. ІV ст. до н.е. Срібло.
Гайманова могила.
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(скутії-скитії). Геродот писав, що “скити” –
еллінська назва сколотів [30, ІV 6], що вони
ходили в Єгипет і володіли Азією [30, І 105
і 106]. Помпей Трог додавав, що “Скитське
плем’я завжди вважалося найдавнішим”.
Польський просвітитель Гуго Коллонтай
висував гіпотезу про “Скитів-Богів”, які
походили від предків уцілілого після потопу
сімейства. На його думку, мова скитів була
первісною майже для всього людства.
Словацький історик Ян Коллар вважав,
що в давнину скити залюднили майже всю
землю. Див. Боги скитів, Китта, Скит, Скитія,
Сколоти, Трог.

знову стільки ж стадій” [30, ІV 101]. У
сучасному розумінні, нижня лінія квадрата
пролягала приблизно від дельти річки Прут
до річки Молочної, а верхня трохи вище
міста Чернігова. Див. Гіперборея, Країна
Геракла, Парората, Скити.

СКИТОПІЛЬ. Місто, засноване скитами
в VІІ ст. до н. е., головне в так званому
Декаполі (10 міст), нині Бейт-Шеан
(Ізраїль). Розташоване на південь від озера
Кінерет, західніше річки Йордан.
СКИТСЬКА МОРАЛЬ. Деякі релігійні
і моральні постулати скитів можна знайти
в книзі нібито римського письменника
Квінта Курція Руфа про Олександра ІІІ.
Зокрема скитські мудреці повчали цього
царя: “Великі дерева довго ростуть,
а викорчовуються за одну годину”,
“Нічого немає настільки міцного, чому не
загрожувала б небезпека навіть від слабкої
істоти”, “З ким ти не будеш воювати, в
тих зможеш знайти вірних друзів”, “Між
паном і рабом не може бути дружби”,
“Хто не шанує людей, той обманює Богів”,
“Нікому не потрібен такий друг, у вірності
якого сумніваєшся”, “Не думай, що скити
скріплюють дружбу клятвою: для них
клятва у збереженні вірності”, “Це елліни
з обережності підписують договори і
закликають при цьому Богів; наша релігія
– в дотриманні вірності”, “Міцна дружба
буває між рівними, а рівними вважаються
тільки ті, хто не погрожував один одному
силою”. Див. Олександр ІІІ.
СКИТСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ШКОЛА.
Геродот писав: “Серед племен у припонтійських краях ми не можемо назвати
жодного, що було б відоме своєю мудрістю,
і не знаємо нікого, хто б уславився своїм
розумом, крім скитської народності та
Анахарсія” [30, ІV 46]. До Скитської філософської школи можна віднести багатьох
філософів, яких привласнили собі греки.

СКИТИ ВІЛЬНІ. Так Геродот називає
скитів, які мешкали на північному березі
Маєтидського (Азовського) моря в місті
Кремни. “Вільні” тому, що напряму підпорядковувалися царській владі Скитії, а не
владі автономії, що тут мала силу.
СКИТИ ЖОВТІ. Свідчення Велесової
Книги про те, що скитами могли називатися також представники іншої раси [54,
д. 6В]. Можливо, ними були китайці, про
що говорить подібність назви.
СКИТІЯ, Сколотія, Скіфія, Скутія, Скуфія;
на ольвійському пам’ятнику – СКАІТІ (див.
Клятва синів Пертона). Назва Парорати
та Гіпербореї; державне різноплемінне
утворення, що сягало в окремі часи від Дунаю
до Кавказу й Уральських гір. Її центром
була територія України (Мала Скитія), що
приблизно мала форму квадрата. Геродот
писав: “Скитія має вигляд чотирикутника,
що в двох місцях прилягає до моря; той бік,
що над морем, такий самий завдовжки, як
і той, що простягається у глибину краю.
Бо від Істра до Бористена десять днів
дороги, а від Бористена до озера Меотиди
ще десять; туди ж, у глибину краю, від
моря до меланхленів, що мешкають трохи
вище від скитів, двадцять днів дороги; день
дороги я приймаю за двісті стадій. Так,
отже, скісний бік Скитії складає сорок
тисяч стадій, а простий, у глибину краю, Див. Анаксагор, Анахарсій, Демокрит, Платон.
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Перстень Скіла
Монети Скіла.
На нижній написано: СКІЛО ОЛ АЗІЙ

СКИТСЬКИЙ КАЗАН. Див. Казан
Аріанта.
СКИТСЬКІ ВАЛИ. Див. Немирівське
городище.
СКІВ. За Велесовою Книгою, брат Славена, батько Бостара, дід Венда, володар
південних земель [54, 17А]. Мабуть, той
самий Скіл. Див. Скіл.
СКІЛ. Скитський володар, син скитського володаря Аріапейта. Офіційна наука
стверджує, що він жив у V ст. до н. е.
Однак, за Геродотом, він одержав владу
після того, як його батька підступно вбив
цар агатирсів Спаргапейт, хоча відомо, що
Спаргапейт персонаж VІІ ст. Отже, Скіл
жив не пізніше І пол. VІ ст. до н. е. Його
столицею (або літньою резиденцією) була
Ольвія, натомість греки оббрехали одного з
наших праотців, що наче він приїздив сюди,
щоб учитися їхніх звичаїв, і був нібито
вбитий власним братом Октамасадом за
це. Насправді Ольвія належала Скілу, про
що зокрема можна прочитати в Геродота
(кн. ІV, гл. 78): “щоразу коли Скіл приводив
скитське військо до міста бористенітів
(а таким була Ольвія. – С. П.), він залишав
своє військо в передмісті. Сам заходив у
місто і наказував зачинити брами, знімав

із себе скитський одяг, надягав еллінський
і в ньому походжав на агорі без почту і без
списоносців, і без усіх інших супутників”. Як
бачимо з цієї цитати, Скіл був господарем
Ольвії, а отже, не міг тут переймати чужі
звичаї. Напис на одній із його монет СКІЛО
ОЛ АЗІЙ (Скіл Ольвійський і Азії) вказує
на те, що він був також володарем азійської
частини Скитії – землі за Доном або за
Керченською протокою. Утім, бачимо,
що на монетах насправді викарбовано
ΣКΥЛЕ, де знак Υ читався як “у”, “в”, “ю” і
в деяких випадках “о”, але не “і”. Тобто, це
відповідає СКУЛЕ або СКОЛЕ, а не СКІЛ.
Не виключено, що напис треба ділити
на три частини: С КОЛ Е, що буквально
читалося як “се Коло є”. Можливо, це
монети царя Колоксая. Причому “Коло”
тут і ім’я, і назва країни (Колань), і герб –
інший бік монети із совою. Чотири ж спиці
з літерою В (Верх – Василевс) на ньому
підтверджують докази про священний знак
Х (кса), як знак небесного світла (Сонця) і
символ царської влади, і саме в поєднанні
з ним КОЛ могло читатися як “Колоксай”.
Підтвердженням цьому може бути і
перстень Скіла, де збоку по колу зроблено
напис: КЕЛЕОЕАРГОТАNПАР. Російський
історик Ю. Виноградов його перекладав
так: “Вели быть при Арготе”. Дехто
перекладає: “Оберігай Скіла”. Натомість
поділ напису на слова, найвірогідніше,
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має бути: КЕЛЕО Е АРГО ТАNПАР, що
означає “Коло є святе танпара” (кільце
святе воєводи: тан – війна, пар – перший).
На перстні також викарбовано ІАNЕ –
певно, це племінне походження царя: “І
ан(т) є”, а може ім’я – Ян (Ан), або ж, якщо
читати справа наліво, – Еней. Див. Азія, Арго,

дванадцять ніг – дванадцять місяців року,
шість голів – шість покровителів над ними,
три ряди зубів – три володарі, які мають
силу над шістьма покровителями місяців
(див. Коло Дажбоже). Греки видають
Скіллу й Харибду за Сицилійську протоку.

СКІЛЛА (латин. – Сцілла). Мітичне
страхіття, що підстерігало мореплавців
на крутій скелі в печері у вузькій протоці
(з іншого боку жило ще одне чудовисько
– Харибда). Мала дванадцять ніг і шість
голів (собачих), у яких по три ряди зубів
(найчастіше зображують у вигляді напів
жінки-напівзмії). Вона – донька морського
божества Форкія та Кратеїда (варіанти
Гекати, Єхидни). Насправді за Скіллою та
Харибдою приховуються конкретні імена
й географічні назви: Скілла – дружина
володаря правобережної Скитії царя
Скіла; Харибда – острів Хортиця (Хора
біда). Між Хортицею та протилежним
берегом, де знаходилася печера Скілли,
була суднохідна протока (з іншого боку
острова суднам не давали рухатися пороги).
І саме тут, у вузькому місці, нападали на
судна мешканці Хортиці та протилежної
сторони, якщо ті не давали відкуп. Опис
Скілли – це символічне Коло Дажбоже,
якому поклонялися племена, що жили тут:

н. е., можливо, намісник Криму. Відомий
за скульптурним зображенням разом
із сином Палаком. На місці невеликого
поселення в Криму він розбудував нову
столицю Неаполь Скитський (Новгород).
За Страбоном, також заснував фортеці
Палакій і Хаб. Див. Новгород, Палак.

Див. Змійова печера, Коло Дажбоже, Скіл.
Аріапейт, Еней, Колань, Коло, Колоксай, Ольвія,
СКІЛУР (Скіл Ор). Скитський цар ІІ ст. до
Спаргапейт, Х.

Скілла

Монета Скілура

СКІПЕТР, Скипетер. Укорочена патериця, пернач – символ влади, що її давав
скитський цар як знак влади своєму
представникові в певному регіоні. Див.
Патериця, Пернач.

СКІТ, Скіф. Якийсь із скитських царів (у
Геродота – цар Занкли), батько Кадма –
правителя острова Коси (можливо, Хор
тиці). Із плутаних свідчень Геродота
випливає, що він був у полоні, потім утік до
Гимери (Кимерії), звідки по якійсь причині
подався до Азії, і зокрема до Дарія І. “Цю
людину, – писав Геродот, – Дарій уважав за
найщирішу з усіх, хто приходив до нього з
Еллади, бо, будучи відпущеним Царем, він
поїхав до Сіцілії і потім повернувся з Сіцілії
до Царя і, нарешті, помер від старості
дуже багатий в Персії” [30 VІ 23, 24;VІІ
163]. Див. Дарій І, Сицилія.
СКЛАВІНИ. Плем’я, що, за Йорданом,
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мешкало на давньоукраїнській землі,
найвірогідніше, так помилково записані
славіни, слов’яни. Див. Йордан.
СКОЛОТИ. За Геродотом, плем’я, засновником якого був молодший син Таргітая,
цар Скитії Колоксай. Від його імені,
очевидно, й утворилася назва племені.
Самоназва скитів [30, ІV 6]. Див. Колоксай,
Скити.

СКОПАСІЙ. Цар савроматів, один із
тріади царів на чолі скитського війська, яке
відстоювало Скитію від нападу Дарія І. Див.
Дарієвий похід на Скитію, Ідантірс.

СКОПИЩЕ. Так в оригінальних текстах
Велесової Книги називається місто Кия, що
означає столиця [52, д. 33].
СКОТЕНЬ. За Велесовою Книгою, іро
нець, болярин, який не піддався хазарам і
допомагав русам у боротьбі з ними, а потім
допоміг Святоору розбити готів [54, д. 4А і
4Б]. Див. Іронці, Святоор.
СКРИЖАЛІ. Написи “з кряжу”, з гір (від
Бога) на кам’яних плитах тощо.
СКРИЖАЛІ ПРАВДИ. Про них у драмі
“Благальниці” згадує син скитсько-української землі Есхіл: “свій рід шанувать –
велить закон: третій він зайняв рядок на
скрижалях Правди” [201, 704-709]. Див.
Есхіл, Правда.

СКУЛЬПТУРА. Мистецтво творення
з глини, воску, каменю, металу, дерева,
кості та інших матеріалів зображення
живих істот в їхніх фізичних формах. Як
свідчить Геродот, першими почали робити
скульптури пеласги [30, ІІ 50-52]. Див.
Геродот, Пеласги.

СКУФІЯ (скитка). Головний убір православного духовенства чорного або фіолетового кольору, на зразок тих, що їх
носили скити (див. ілюстрацію Палак).
СЛАВА. Авторитет і шана, здобуті за
доблесні вчинки та героїзм в ім’я роду
і Батьківщини. Завжди була потребою
українського (руського) роду, від чого, як

зауважує Велесова Книга, він ще називався
слави, славуні.
СЛАВЕН. За Велесовою Книгою, князь,
брат Сківа, який перейшов із Дунаю на
північ і збудував своє місто [54, д. 17А]. Див.
Велесова Книга, Сків.

СЛАВЕР. Див. Лебедень.
СЛАВОМИСЛ. Руський язичницький
письменник, жив і творив на межі ХІІ–ХІІІ
ст., автор поеми “Пісня про побиття юдейської Хазарії Святославом Хоробрим”
[209, с. 389]. Твір правдиво описує погляди
Святослава Хороброго на політичну та
релігійну ситуацію, його відданість прадідівським заповітам і рідній вірі, ставлення
до хрещення, яке прийняла його мати
Ольга тощо. Поема відкриває правду на
низку донині невідомих історичних фактів.
Першу спробу показати твір світові здійснив
польський археолог Фадей Воланський
1847 р. у книжці “Пам’ятники слов’янської
писемності до Різдва Христового”. Однак
тираж книги був знищений як “надто
єретичної”. Див. Воланський Фадей.
СЛАВ’ЯНИ. Племена, що вийшли з
давньоукраїнських земель, близькі спо
рідненістю мов та історичним походжен
ням. За Іларом Хоругином, рід слав’ян
започаткований Орієм і його синами
Києм, Щеком та Хоривом [54, д. 38А], які
володарювали у VІІ ст. до н. е. “Від того ми
слав’яни, що славимо Богів, що Божі внуки і
Сварга нашого, і Дажбо, а також терплячі
до зла. Об’єднуючись, силу маємо велику від
того, і боремося завзято од нападів” [54,
д. 36Б]. Мавро Орбіні писав: “Слав’яни,
походячи від Яфета, завжди були при зброї,
хоробрі і начальствували над багатьма
людьми”. Див. Ілар Хоругин, Ор, Слов’яни.
СЛОВЕНЬ. Ім’я волхва, що згадується у
Велесовій Книзі [54, д. 25].
СЛОВО. Головна складова частина мови.
В давнину вважалося Богом. Зокрема ап.
Іван Богослов починає своє Євангеліє так:
“Споконвіку було Слово, а Слово в Бога
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було, і Бог було Слово. Воно в Бога було
споконвіку. Усе через нього постало, і
ніщо, що постало, не постало без Нього.
І життя було в Нім, а життя було
Світлом людей”. Справді, більшої сили за
Слово немає. Слово творить Богів, Слово
творить королів, президентів, героїв. Слово
творить велич народів і держав. Перед
Словом схиляють голови мудреці, перед
Ним тремтять нечестивці. Словом лікують,
Словом убивають. Хто володіє Словом і
вміло Ним користується, той володіє світом.
Того Слово переконливіше, хто справді
підносить Його до рівня Бога, хто є Його
вірним сином і помічником, хто несе Його
сміливо, несхитно і впевнено, хто вірує в
Нього і має Його за молитву. Ніякі ікони та
розп’яття не мають такої сили, як Слово. У
ньому той самий світотворчий корінь “оваава”, що й у словах Нава, Права, Ява, мова,
основа тощо. Див. Богослов Іван, Мова, Права.
СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ. Твір
невідомого автора ХІІ ст. про невдалий
похід Новгород-Сіверського князя Ігоря
Святославича проти половців навесні
1185 р. Автор відтворив його в епічноліричному плані, піднісши як найвищий
принцип долю Руської землі та засуджуючи
князів за їх розбрат, за те, що ставили
особисте над державним. До історичної
оповіді автор додав мотиви снів, плачів,
реакцію природи на долю героїв, монологи
князів, а також персонажів давньої віри:
Дажбога, Дива, Велеса тощо. На жаль, твір,
що був написаний київським діалектом
давньої української мови, дійшов до нас
в московському перекладі (першодрук
1800 р.) та має багато неточностей, а його
оригінал знищено.
СЛОВО СВЯТОГО ГРИГОРІЯ, ЯК
ПОГАНИ КЛАНЯЛИСЯ ІДОЛАМ
(“Слово святаго Григорья, како погани
кланялися ідолом”). Твір, як зазначав
І. Огієнко, скерований проти поганства та
двоєвір’я, основа його – грецьке “Слово

на Богоявлення” Григорія Богослова [82, с.
373] – відоме в Україні вже в ХІ ст. Важливе
для вивчення дохристиянських вірувань. Чи
не вперше в ньому згадуються “слов’яни”
(словене) та слово “украіна”. Цікаві й деякі
історичні повідомлення з цієї праці [173, с.
136]. Див. Богослов Григорій.
СЛОВ’ЯНИ. Група європейських наро
дів (серед них і українці), які розмовляють
подібними мовами, буквально: ті, хто дав
світові слово, люди слова. В Європі навіть є
дві країни, назви яких походять від “слова”
– Словенія та Словаччина. Див. також

Слав’яни.

СЛОВ’ЯНСЬКІ ІСТОРИКИ. Мавро
Орбіні перелічує 172 історика, працями
яких він користувався під час написання
“Історії слов’ян”. Див. Бібліотека Дурбіні,

Грецькі історики, Історія слов’ян, Орбіні Мавро,
Римські історики.

СМЕРЕКА. Дерево роду хвойних по-рід,
один із видів ялини (ялиці). Не виключено,
що отримала назву від того, що з її гілок
робили вінок на вшанування тих, кого
забрала смерть.
СМЕРТЬ, мерть. Припинення життєдіяльності організму. З давніх-давен смерть
за праве діло, за волю для українців була
як свято: “А як ворог іде, то беремо мечі
й, одержимі віщими словами Матері
Небесної, що майбутнє наше славне,
йдемо до смерті, як на свято” [54, д. 14];
“Натешься же, козацкая душа, в последний
раз! Гуляйте, хлопцы: пришел наш
праздник!” (М. Гоголь, “Страшная месть”).
Багато дружин героїв також накладали на
себе руки, оскільки вважали жити після
смерті мужа було непристойно.
СМЕРТЬ ПРАВА. Смерть за праведне
діло, гідна. Згадується у Велесовій Книзі:
“Маємо гордитися походом нашим і
триматися один одного приятелями до
смерті правої” [54, д. 8]. . Див. Права.
СМІРНА. Давнє іонійське місто, засноване мешканцями Колофона. Тлумачі
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“Історій” Геродота приписують це місто
до території, де сьогодні розташоване
турецьке місто Ізмір. Однак те, що воно
було саме в приазовській Іонії, неподалік
сучасного міста Мелітополь, свідчать такі
факти: у І книзі, гл. 14, 15 і 16 Геродот
пише: “Гіг, коли він почав владарювати,
напав із військом на Мілет і на Смірну
і захопив нижнє місто Колофона. Але
взагалі він не зробив нічого значного,
процарювавши тридцять вісім років.
Отже, ми, згадавши про це, більше не
приділятимемо йому уваги, а згадаємо
про Ардія, що царював після Гіга. Ардій
здобув Пріену і напав на Мілет. Під час
його владарювання в Сардах кіммерійці,
вигнані кочовиками скіфами з їхньої
країни, прийшли до Азії і захопили місто
Сарди, за винятком його акрополя. Після
Ардія, який царював сорок дев’ять років,
почав владарювати Садіатт, син Ардія,
і був царем упродовж дванадцяти років.
Він воював проти Кіаксара, нащадка
Деіока, і проти мідійців, вигнав з Азії
кіммерійців, здобув Смірну, засновану
мешканцями Колофона, напав на Клазомени”. Отже, якщо Гіг напав на Мілет
і Смірну, то очевидно, що це були сусідні
міста, а передньоазійська Смірна (нині
Ізмір) розташована дуже далеко від передньоазійського Мілета, що було розміщене
на південь від гирла річки Меандр. Під
час правління Ардія, як свідчить Геродот,
столицю Лідії – місто Сарди – захопили
кімерійці. А кімерійці, як відомо, мешкали на території сучасної України. Сарди ж були в Азії, за річкою Дон, на місці
сучасного міста Азов. Син Ардія Садіатт
вигнав кімерійців з Азії, тобто із Сардів,
і, окрилений успіхом, перейшов Дон в
Європу, захопив потім Смірну. Очевидно,
що ця розповідь Геродота ніяк не могла
стосуватися передньоазійської Смірни
(Ізміра). Адже події відбувалися недалеко
від кімерійських земель. Завоювати і

потім залишити Сарди, які за грецькою
наукою розташовувалися на заході
сучасної Туреччини, – доволі складно,
хоча б через те, що були вони за тисячі
кілометрів. Див. Іонія, Кімерійці, Сарди.
СНІДАНОК. Ранкове приймання їжі –
“сонця данок”.
СНІП. Божество сили, єдності та достатку: “То Велес учив Праотців наших
землю раяти і зерно сіяти, і жати вінавіночі на полях страдних, і ставити
Снопа до огнища (до хати, до святилища),
і шанувати його, як Отця Божого”
[54, д. 8/2]. Як і Дуб, символ Сваргора:
“Вогнище творили Дубу та Снопу, які
є суттю Сварга Пращура нашого” [54,
д. 15Б]. В гл. 33 4-ї книги Геродот пише,
що гіперборейці (скити) як естафету
передавали від одного роду до іншого
солому. Очевидно, це відбувалося на
знак вшанування спільного праотця. Див.
Дідух, Дуб, Сварг, Солома.

СНОПОРОД. Річка, що згадується в
Іпатіївському літописі. На думку Омеляна
Пріцака, це Самара. Див. Іпатіївський
літопис.

СОБОЛЕВСЬКИЙ Олексій Іванович
(7.01. 1857 р. – 24.05 1929). Російський
філолог-славіст, палеограф і фольклорист.
У праці “Русско-скифские этюды” (Известия отделения русского языка и
словесности АН. – Л., 1924. – т. XXVII)
виводив етимології засвідчених античними
авторами етнонімів, гідронімів, топонімів
та антропонімів і сучасних місцевих назв
та прізвищ (головно України й Східної
Європи) з мови скитів і сарматів. Зокрема
зауважував: “Якщо ми вбачатимемо в
предках кіммерійців і пов’язаних з ними
(на нашу думку) скитів-еллінів й особливо
гелонів-еллінів – древніх пеласгів, нам буде
зрозуміло багато що у розповідях Геродота
і Страбона”. Див. Гелони, Пеласги, Скити.
СОВА. Нічний птах – символ яснобачення
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і мудрості, першими на монетах її почали Сократа цікавило моральне виховання
чеканити скити та ольвійці. Див. Алкман, громадян. Він вважав, що філософія
покликана удосконалювати людину. Вона
Обола.
СОВІСТЬ. Епітет ведизму – розуміння й здатна зробити це, бо правильні вчинки
усвідомлення людиною своєї моральної обумовлюються істинними знаннями, а
відповідальності за свою поведінку та добродійність можна виховати. Передвчинки перед самим собою, перед людь умовою істинного знання є самопізнання,
розуміння власного незнання. Сократ прими і суспільством.
СОКИРА. Знаряддя, яке в золотому виг- мушував своїх співрозмовників шукати
ляді Бог-Творець Сварг подарував ски- істину, ставлячи запитання (майєвтика),
там. За Геродотом, його узяв найменший тим самим підводячи їх до самопізнання.
син царя Таргітая Колоксай [30, ІV 5]. Див. Ксенофонт, Платон.
Складова “кира” говорить про те, що СОКРАТІВ ПРИНЦИП. Записаний Пла
знаряддя призначалося для рубання тоном від Сократа. За ним творилася
дерев: коріння і кори. Використовувалася грецька мова: “Що стосується імен, то
тут перш за все треба мати на увазі,
також як зброя. Див. Колоксай, Скити.
що до того слова, яким ми хочемо щонебудь назвати ми часто добавляємо
одні літери, віднімаємо інші, а також
міняємо наголоси” (Платон, собр. соч.
В 4-х томах, т. 1, с. 632, М., 1990). Для
прикладу: з “Ольви” греки зробили
“Ольбію”, з “триста” – “тріакостію”, вставивши “ако” між “три” та “сто”, з “голос”
створили “логос” тощо. Див. Ольвія, Логос.
СОЛІДАРНИЙ. Буквально той, що сіль
дає (дарує, ділиться з іншим).
СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ. Маловідома билина київського циклу, низку
Скити зі священними дарунками Дарію
географічних назв з якої московські
(овали та сокири). Зображення на
тлумачі намагаються перенести за межі
Персепольському рельєфі (див. Овал)
української землі, зокрема на Балтику.
СОКІЛ, кречет, рарог. Птах, один із Місто Веденець із землі “Веденецької”
давніх тотемів українців. Донині матері вони видають за “Леденець” десь на пів
своїх синів називають соколами.
ночі, хоча так насправді могло називатися
СОКРАТ. Філософ V ст. до н. е., якого якесь князівство в Криму (або ж це зіпсо
приписують Греції, хоча насправді він ване “Венедець-Венедська”). Море Синє
належав до скитської або пелопоннеської і море Волинське (Дулібське) видають за
(кримської) філософської школи. Не Балтійське, острів Кодольський за острів
залишив після себе жодного письмового Готланд. Насправді це острів Долі (Бере
джерела. Його вчення відоме здебільшого зань), куди князь Володимир видавав заміж
завдяки свідченням послідовників, зокрема Путятичну – “ко Дольському”: “За синє
найвидатнішого його учня Платона, який море Волынское, Ко тому, ко острову, ко
виклав ідеї учителя в “Апології Сократа”, Дольскому” [Журн. “Всесвіт”, № 2, 1955].
а також від ще одного учня – Ксенофонта. Див. Березань, Венеди, Дулібське море.
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СОЛОДКИЙ КОРІНЬ, Скитський корінь. Ріс біля Меотиди (Азовського моря).
За Теофрастом, дуже важлива лікувальна
рослина, що її використовували від
задухи, сухого кашлю і загалом від
грудних хвороб; крім того, з медом
корисна від ран, також вгамовує спрагу,
якщо тримати її в роті. Пліній Старший
називав її скитською травою і писав, що
по всьому світу розвозять скитську траву:
“Від Меотійських боліт і ефорбійську – з
гори Атлант за Геракловими Стовпами”
(ХХVІІ, 2). Див. Атлант, Гераклові Стовпи.
СОЛОМА. Священний символ гіпербореїв (скитів). Як естафету, її (ймовірніше, необмолочений сніп) передавали
від одного роду до іншого [30, ІV 33]. Див.
Гіперборея, Дідух, Ол, Сніп.

Скит із пучком соломи. Золота пластинка

нібито в Х ст. до н. е. Проте в жодних інших
джерелах, в т. ч. в “Історіях” Геродота, який
описував історію земель навколо Чорного та
Середземного морів він не згадується, як не
згадується й Ізраїль. Тому, найвірогідніше,
ця особа є вигаданою. Соломонові
приписують авторство таких творів Біблії,
як Книга приповістей Соломонових,
Книга Еклезіястова, Пісня над піснями та
декількох псалмів, хоча насправді вони
належали, найімовірніше, Солонові. Див.
Соломонів жертовник, Солон.

СОЛОМОНІВ ЖЕРТОВНИК. Мідяний
жертовник, що нібито належав царю
Соломонові. За 1 Кн. Царів (7:23–30),
місткість його складає 2000 бат (близько
72800 літрів), за 2 Кн. Хронік (4:1–5) – 3000
бат (майже 110000 л.). Вигадане досягнення,
яким компілятори Біблії намагалися
перевершити відомий виріб скитського
царя Аріанта. Див. Кратер Аріанта, Соломон.
СОЛОН (прибл. 640–558 рр. до н. е.).
Син Ексекестида. Легендарна постать,
один із “семи мудреців”, елегійний поет,
якого, як і більшість інших, приписують
Греції. Натомість усі згадувані з ним події
пов’язані з територією України. Згідно з
поширеним в античному світі переказом,
Солон набув популярності завоюванням у
мегарян острова Саламін. А місто Мегара
було розташоване в Криму, острів Саламін
– між Кримом і материком. Геродот пише
про відвідування Солоном царя Лідії Креза
(див. Крез). Прообраз біблійного царя
Ізраїлю Соломона. Доказ тому прихову
ється у біблійній Книзі Еклезіяста, яку
приписують Соломонові. Ім’я його батька
Ексекестид має ті самі основи, що й
Еклезіяст. Тобто це друге (батьківське) ім’я
Солона. Своєю чергою, сам Солон це ніхто
інший як творець перших гімнів Олен. Див.

СОЛОМІЯ. 1. Давнє українське ім’я, що
означає “свята”. 2. Мати апостолів Якова та
Івана. Див. Богослов Іван.
СОЛОМОН. Згідно з біблійною 1-ю
Книгою Царів, цар Ізраїлю, один із най
могутніших, найрозумніших та найзамож Еклезіяст, Олен, Соломон.
ніших володарів світу. Жив і царював СОЛОХА. Одна з найбагатших скит-
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В давніх віруваннях найголовніше божество.
Автор Велесової Книги ототожнює з ним
віру, називає його Мати-Сонце та Коло. Він
переказує давнє уявлення людей про те, що
Сонце перевозили воли в супроводі вісника
на коні: “І вже чуємо, як вісник на коні
скаче до заходу Сонця, аби управити його
блискучий човен золотий до ночі, аби віз із

Солоха. Золотий гребінь (верхня частина)

ських т. зв. царських могил ІV ст. до
н. е., розташована на південний захід
від села Велика Знам’янка Кам’янськоДніпровського р-ну Запорізької обл., відкрив
і дослідив М. Веселовський. Об’єм насипу
– 52000 куб. м, висота – 18 м. Під насипом
виявлено два поховання. У центральному,
пограбованому, були знайдені кістки
покійника, амфора, бронзові вістря до стріл,
золоті бляшки, голка тощо. В пізнішому
впускному похованні виявлений кістяк царя
із золотими оздобами на шиї і руках, а біля
нього бронзовий шолом, бронзова булава,
шедевр золотарського мистецтва – золотий
гребінь, із зображенням бою знатних скитів,
серед яких один дуже схожий на Перікла. У
бічних нішах цієї другої комори знайдено
кістяки слуг і біля них вістря до списів та
стріл, меч і сагайдак зі стрілами, оздоблений
пластиною, на якій зображено сцену бою. З
боку входової ями виявлені кістяки п’ятьох
царських коней у вуздечках, оздоблених
золотом, сріблом та бронзою, і біля них –
конюх із залізним мечем. В окремих нішах
містилися казани з кістками, амфори,
черпаки тощо. Речі з “Солохи” зберігаються
в Ермітажі (Санкт-Петербург). В імені
“Солоха”, найвірогідніше, приховується
ім’я якогось із царів на ім’я Ола. Див. Ол,

Модель культового воза із сонячним диском.
Данія, І тис. н. е.

волами сумирними провезти степом синім”
[54, д. 7Ж]. У “Слові про похід Ігорів” 1187 р.
княгиня Ярославна зове його “Господинем”

Перікл.

СОНМ. У давнину – зібрання сонячних
синів (тих, хто поклонявся Сонцю).
СОНЦЕ, сонейко, солце, сун. Ліве Боже око.

Мати-Сонце (колона із Сонцем наверху і
Мати-Слава). Керч, ІІ ст. до н. е.

(Господом). Вважалося за гріх зустрічати
сонце в ліжку, Володимир Мономах повчав своїх дітей: “Щоб
не застало вас сонце
в постелі. Віддавши
ранішню похвалу Богові, а потім сходячому
сонцеві, й побачивши
сонце, прославте Бога
Знак язичницьких з радістю!”. Сонце –
хранів, який пізніше
видавали за хрест найбільша святиня, в
на християнських українській народній
церквах
поезії – воно святе,
чисте, праведне, Око Боже. Стародавні
перси поклонялися Сонцю і день відпочинку
називали днем Сонця. Наші предки обідню
пору дня (особливо влітку) називали “часом
Сонця”. У Велесовій Книзі називається
також Сун. Від імені Ола (Ол це) називали
також Солце. Зафіксоване в імені Самсон
(сам сонце). Графічними знаками його є
коло (О) і косий хрест. Див. Велесова Книга,
Коло, Ол, Ра, Косий хрест, Сун, Х.

СОПІЛКА. Музичний інструмент Бога
музики Опа Ола (Аполлона), про що й
говорять складники слова сОП-ІЛка. Див.
Апол Ол.

СОПІЛКА ГУЦУЛЬСЬКА. Музичний
інструмент із дерева на шість дірочок –
кожна з яких відповідала літерам, що
складали імена головних українських Богів:
Сварго, Дажбог, Перунь (а також Апол Ол),
про що свідчить російська назва “свірель”,
в основі якої бачимо ім’я Сварга. Сопілка
виконувала роль засобу для спілкування з
Богами, заклинання і відвернення біди від
людини та худоби. Див. Сопілка.
СОРАБИ, сараби (можливо, бессараби).
Слов’янське плем’я, з яким пов’язано
свідчення, звідки відбувалося заселення
Балкан (нині, певно, серби). Ось що писав
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про них Мавро Орбіні: “Слов’яни сараби
(ними тоді командував Звіздодраго капітан
славний) утримані під командою Білослава,
начальника їхнього… Ці сораби суть
частина древньої країни Трівалов Мізія
Верхня, які прийшли з півночі, зайняли велику
частину Далмації. Древнє ж мешкання
сорабів, як говорить Пліній, біля моря
Меотиса” [164, с. 55]. Під іменем Білослав
тут, ймовірно, приховується Аттила. Див.
Аттила, Меотида.

СОРОК. Вважається найзагадковішим
числом, оскільки незрозуміле його походження. Маємо чотири, чотирнадцять,
двадцять, тридцять, п’ятдесят тощо, але
чотири десятки раптом не чотиридцять, а
сорок. Причому нічого подібного в інших
мовах, крім слов’янських, немає. Чому
“сорок”? Своїм походженням воно має
завдячувати Богу Хорсу, яке наші пращури
відзначали в день весняного рівнодення. Це
був і перший день нового року, за нинішнім
стилем 22 березня. Як нині в християнстві,
так і в давнину перед ним тривав 40-денний
піст. Саме від дня Хорса (Хороса) в
зворотному напрямку руху часу відлічували
чотири десятки днів, щоб визначити його
початок. У зворотному напрямку від слова
Хорос і назвали те число, яким закінчувався
піст “сорох” (сорок). Не випадково ще
сьогодні можна почути в Україні назву
весняного рівнодення як Сорочин.
Християнство, щоб підлаштувати це
свято під себе, не вигадало нічого ліпшого
як назвати його днем “Сорока Святих”,
присвятивши вигаданим сорока мученикам
церкви, які на льоду і морозі не тільки не
замерзли, а й відігрілися. Див. Хорс.
СОРОЧИН. Давня назва весняного
свята Роджества Хорса, що припадало
на сороковий день великого посту (22
березня). Нині – Сорок Святих. Саме цього
дня також, за давнім українським мітом,
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баба Докія знімає із себе останній дев’ятий
кожух і залишається в сорочці. Тому назва
пішла або від “сорок”, або від “сорочки”.
Див. Баба Докія, Роджество.

СОФІЯ. Жіноче ім’я, що означає “мудра”.
Вважається грецьким, хоча походить від
назви птиці сова. Див. Сова.
СОФІЯ КИЇВСЬКА, Софійський собор.
Пам’ятка української архітектури та мону
ментального живопису ХІ–ХVІІІ ст., одна
з небагатьох уцілілих споруд часів Київ
ської Русі. Найголовніша християнська
святиня Східної Європи, історичний центр
Київської митрополії. У “Повісті минулих
літ” заснування Софійського собору
датується під 1037 р.; у Новгородському
літописі ця подія позначена 1017 р. Однак
сучасник будівництва собору митрополит
Іларіон Київський у своєму “Слові про
Закон і Благодать”, згадуючи Софійський
собор, говорить, що його створенням
Ярослав Мудрий завершив справу свого
батька Володимира. Німецький єпископ
Тітмар Мерзебурзький (помер 1018 р.)
згадує під 1017–18 рр. діючий Софійський
монастир у Києві. Зважаючи на це та з
огляду на деякі фрески і зображення,
серед яких чимало язичницьких елементів
(зображення на митрополичому престолі,
на саркофазі тощо), є всі підстави стверджувати, що Софію Київську заснував
князь Володимир Великий. Цілком
ймовірно, що при ньому він називався
собором Богородиці або Оранти. Див.
Володимир Великий, Оранта, Престол
митрополита Софії Київської, Саркофаг
Ярослава Мудрого.

СОФОКЛ (Сова Коланський). Драматург,
що став грецьким завдяки інсинуаціям
творців історії Греції. За їхніми даними,
народився він ніби неподалік від Афін у
містечку Колон прибл. 496 р. і помер 406 р.
до н. е. Однак і роки його життя, і етнічне
походження насправді інші. Справжнє
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його ім’я Сова Коланський, на письмі воно
відтворювалося на зразок Періклового
(ПЕРІКЛНΣ – Пер Коланський) –
ΣОФОКЛНΣ. Тобто він є Руськоланським
драматургом. Це також підтверджують
його п’єси “Едіп цар”, “Едіп в Колоні”
та “Антигона”, де прообразом головного
персонажа Едіпа, найвірогідніше, був
македонський цар Антигон І Одноокий, який
жив прибл. у 380–301 рр. до н. е., останні з
яких доживав під наглядом доньки саме в
Колані – правобережжя України (Колоні –
за Софоклом). Збігаються навіть імена їхніх
синів: Антігони – Поліократ (Пол окра то) і
Едіпа – Полінік. Про те, що материнською
землею Едіпа (а отже і самого Софокла)
була українська земля “Славний кіньми
Колон”, свідчить і сам драматург: “Є ще
й інша гучна Материнського краю слава –
Дар великого божества, Щонайвища землі
тієї гордість: Це – коні баскі та прудкі на
морі судна. О Посейдоне-владарю, нащадку
Крона! Слава ця – від тебе: тут, могутній,
ти вперше загнуздав коня баского” [128,
с. 254–255]. Нагадаємо, що кінь був
приручений саме на території України.
Також у цьому джерелі (с. 102) йдеться про
те, що гонець із Корінфа (насправді Корії,
сучасна Херсонська обл.) просить Едіпа
прийняти під свою царську руку Істмійську
країну, а Істмом, як показує древня карта
Борисфену та інші свідчення (див. Істм),
насправді є перешийок між півостровом

Крим та материковою Україною. Фраза
“мабуть, ні Істр, ні Фасіс не обмили б
ту оселю…” [126, с. 115] вказує на те, що
володарювання царя Едіпа простягалися від
Дунаю до Кубані. Що Софокл – виходець
з української землі, також підтверджує
“Словарь античности” [122], який зазначає,
що Софокла після смерті вшанували
званням “Муж Правий”. Саме таке звання,
за свідченням Велесової Книги [54, д. 2А],
отримували в давній Русі ті, хто на ділі, а не
на словах був вірний Праві та вів праведне
життя. Зважаючи на те, що Софокл у своїх
творах використав образ царя Антигона І,
очевидно, що греки зробили його давнішим
щонайменше на сто років. Див. Антигона,
Бористену карта, Істр, Колань, Руськолань,
Фасіс.

СПАЛИ. Староруське плем’я, згадуване
Йорданом і Плінієм. Певно ті самі пали.
Див. Пали.

СПАРГАПЕЙТ, Спаргапіт (Сваргапат
– “Сварг батько”, “Владика неба”).
1. Скитський володар на рубежі ІХ–
VІІІ ст. до н. е., батько Ліка, дід Гнура,
прадід Анахарсиса. 2. За Геродотом, цар
агатирсів VІІ ст. до н. е. Див. Пат, Сварга.
СПАРГАПІС, за “Сказаннями Захарихи”, Богораз [208]. Воєвода массагетів,
син Томіріди, якого підступно полонив
цар персів Кір ІІ. Закінчив життя самогубством через ганьбу, що потрапив у
полон [30, І 211, 213]. Див. Томіріда.
СПАРТА. Те саме, що й Пертон. Див.
Пертон, Спартанці.

СПАРТАК (прибл. 109–71 р. до н. е.).
За версією офіційної науки, гладіатор
і вождь великого повстання рабів
проти Римської республіки. Насправді
історичні відомості про нього скупі та
й ті перекручені на догоду римській
(італійській) історії. Деякі факти,
викладені в розповіді Плутарха “Нікій
і Красс”, однозначно показують, що всі
події зі Спартаком, починаючи від його
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походження і до загибелі, стосуються
Криму, а не Італії. Адже він фракієць із
племені медів, а Фракія – це одна з давніх
назв Криму, меди – це сусіднє кавказьке
плем’я. Зустріч у протоці з кіллікійськими
піратами теж підтверджує його кримську
приналежність, бо Кіллікія – північнопричорноморська область (див. Кіллікія).
Відступаючи під натиском військ Красса,
Спартак розташував свою армію на
Регійському півострові, який за короткий
час за наказом Красса було перекопано
глибоким ровом довжиною в 300 стадій, щоб не дати повстанцям вийти з
нього. Римляни видали цей півострів за
південну кінцеву частину Брутія, області
в Південній Італії, показавши там місто
Регія на березі Мессінської протоки. Саме
цей півострів Красс нібито перекопав за
короткий час. Але це 55,5 км. Чи могло
зробити це військо за короткий час?
Дуже сумнівно. Найімовірніше, Красс
відремонтував згадуваний Геродотом
Херсонеський мур, який був збудований
у VІ ст. до н. е. від міста Кардії до Пактії
на Керченському півострові. А Регія, як
свідчать Геродот і карта Бористену, теж
знаходилася на Керченському півострові.
Див. Бористену карта, Крас, Мідійці, Регія,
Рим, Спарта, Фракія, Херсонеський мур.

СПАРТАНЦІ. Плем’я, походження якого
можна визначити за родовідною їхнього
провідника Арістодема: “Сам Арістодем,
син Арістомаха, внук Клеодая і правнук
Гілла, який був царем, привів їх у цю країну,
котру вони залюднюють тепер” [30, VI
52]. Ймовірно, що саме цей Гілл – заснував
місто Іліон/Ольвію на території сучасної
Миколаївської обл. біля с. Парутине, яке
досі зберігає ту саму основу, що й Партени.
Отже, спартанці – похідне від Партен –
люди “з/с Партен”. Прийшли вони з Ольвії
до Криму на чолі з Арістодемом десь у ХІІІ
ст. до н. е. Те, що ці люди мешкали саме
тут, свідчать такі факти: Плутарх згадує,
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що військо спартанців шанувало Костирю.
А між тим, це божество вогню згадується
у Велесовій Книзі, якому поклонялося
якесь давньоруське плем’я. У Плутарха
також можна знайти початок пісні, присвяченій царю Спарти Лісандрові (помер у
395 р. до н. е.), де він називається сином
спартанських рівнин [101, т. 2, с. 23].
Грецька ж Спарта, як відомо, знаходиться
в гористій місцевості. Ще одне цікаве
свідчення знаходимо в Геродота, де він
описує знаменитий скитський казан [30,
ІV 81]. Він у шість разів більший від того,
що його присвятив цар Спарти Павсаній
якомусь святилищу в гирлі Понту Евксіну.
Якби Спарта була на півдні Балкан,
хіба Павсаній приносив би пожертву у
гирлі Чорного моря? Дарій І у своєму
написі на скелі серед причорноморських
народів, якими він володів, називав також
спардійців, які і були спартанцями. Див.
Геродот, Гілл, Іліон, Павсаній, Пертон.

СПАРТОКІДИ, Спартакіди. Династія
босфорських правителів, що перебувала
при владі в 438–109 рр. до н. е. Ім’я діс-
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талося від засновника династії Спартока
І (правив 438–433 рр.), який, за різними
версіями, походив із фракійської, скитської або меотійської знаті. За правління
Спартокідів (Сатіра І, Левкона І, Періса
да І, Євмела І) у ІV ст. до н. е. Босфорське
царство досягло найбільшої могутності.
Склалася авторитарна система правління,
за якою органи місцевого самоврядування
міст (полісів) відігравали незначну

роль. Босфорське царство завоювало
Феодосію, підкорило синдів та ін. племена
Прикубання, східну частину Приазов’я. За
правління Спартока III (304–284 рр.) у дельті
Дону засновано місто Танаїс, запроваджено
єдиний царський титул – василевс.
СПАСА. Свято подяки Господові за новий
урожай хліба, городини, фруктів і за мед. В
давнину приурочувалося Богові родючості
та достатку, Богові хліборобської вдачі
та величі Велесу (Влесу-Виласу) і його
величності Сонцю. Казали: “Прийшов
Вилас – дав зерна прозапас”. Святкують
19 серпня. До цього дня треба було
щонайменше закінчити жати пшеницю і
жито, пов’язати їх у снопи та позвозити на
токи. Див. Велес.
СПІТАМА (Світама, Світан). Див. Зороастр.
СПОРТ. Змагання з фізичних видів. Слово
пішло від давньоруського “спір”, що також
має значення “змагання”.
СТАВАНИ, stauani. Назва слов’ян за К.
Птоломеєм. Див. Птоломей, Слов’яни.
СТАВР. Давнє українське ім’я, згадується
в билинах.
СТАВР ГОДИНОВИЧ [163]. Українська
билина, найвірогідніше, “Ставр Горди
нович”.
СТАНМАК. Стан маків, знаходився на
правому березі Дніпра біля острова Томаківка. Див. Карта Бористену, Маки.
СТАРАН. Давнє українське чоловіче ім’я.
Знайдене автором у сповідній книзі села
Крутеньке за 1848 р.
СТАРГРАД. Місто, згадується у Велесовій Книзі [54, д. 15А]. Можливо, Київ.
СТАРША ЕДДА. Збірка давньоісландських пісень про Богів і героїв скандинавської мітології, вперше записана в
ІІ пол. XIII ст., хоча, зважаючи на окремі
події та імена, не виключено, що деякі
пісні (чи їх мотиви) можуть сягати часів
давньоруського провідника, повелителя
всієї Європи Отця Гуни Аттили. Зокрема,
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мабуть, саме він згадується в героїчних
піснях “Старшої Едди” під іменами Гунар
та Атлі, а під іменем конунга Йормун-рекке
вбачається готський король Єрманаріх. Див.
Аттила, Германаріх.

і Дажбожого сина Перуна. Див. Сварг.
СТЕЖКА ПРАВИ. За Велесовою
Книгою, стежка встановлена Правою,
наука Богів, правильна [54, д. 8/2]. Див.
Велесова Книга, Права.

СТАРИНИ, старинки (наголос на першому СТЕЛА БАХЧИ-ЕЛІ. Стела з урочища
складі). Так спочатку називали билини. Див. Бахчи-Елі (нині Червона Гірка) біля Сім
Билини.
ферополя, приблизно ІІІ тис. до н. е. з ма
СТАТУЯ БОГИНІ З БРОНЗОВИМ люнками знарядь (сокир, мотик, молота,
ВІВТАРЕМ. Сотні артефактів давньої ріг, палиці), а також людини в різних позах.
української історії було вивезено до Візантії, Одні вчені вважають, що тут зображено
Риму, Кракова та Санкт-Петербурга. двобій із застосуванням бойових сокир,
Сотні пропало. А. Уваров (1825–1884) у інші бачать у них процес землеробства
книжці “Исследования древностей Южной [183, с. 29]. Проте, найімовірніше, це
России и берегов Черного моря” писав про намогильна стела, на якій виписано
одну ольвійську скульптуру, яка під час етапи життя покійного: від народження
перевезення взимку через Бузький лиман до (символ молодого місяця і під ним ма
Петербурга затонула. Це була “колосальна ленька фігурка людини) до смерті (людина
статуя Богині чи жриці, що приносила лежить вниз головою), могили і стели, а
жертву на вівтарі. Вона була вирізьблена з також бойового та робочого інструменту
мармуру, а вівтар виготовлений з бронзи”. у лежачому положенні.
Див. Ольвія.

СТВОРЕННЯ СВІТУ. Давнє уявлення
про створення світу та його покровителів
відображає вишивка із Житомирщини
(див. ілюстрацію). Спочатку була темінь і
холод – чорний колір, потім прийшов Сварг

Стела із Бахчи-Елі, прорисовка

Створення світу

і дав світло – білий колір. Його син Дажбо
(зображення подібне до людини) приніс
сонце і тепло – червоний колір, всередині
біло-червона восьмикутна зірка – знак світу

СТЕЛА УСЛАВЛЕННЯ КИЯ. Ольвійська стела поч. VІ cт. до н. е. з написом,
виконаним із застосуванням давньоукраїнських слів, що прославляє царя Кия
Орійовича та його синів Кийовичів.
Докладно перекласти його через часті
скорочення та особливості тогочасного
письма важко, проте однозначно: тут
йдеться не про якогось Протогена, як
стверджує наука, а про Кия.
АГАТ НІТУХНІ
ОЛВІОІ’ОЛІТЛІЕЛ ОКАН
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Стела уславлення Кия

ТОІ ЩОІ ОПР …І’ …УПЛІСІІ…
ОС ОСАНЕІКАІАРІС ІІ
НІ’АКЛЕЛТАІСАВТОІС
КАІС КГОНОІСІ’РО…
НІАНПОЛІВ ГІЛН
ЛІС ЛРІЛНПЛНТОН
ХІНІІ АІ ОНЛНАНАВТО
ВІСАГО СІННЕ А
І О СІНН ОЕРАПОНТГ
КАІСІ СПЛОВНКАІ
ЕКПЛОВНКАІЕМІ ІО
ЛЕМОІКАІЕ…ЕІРНННІ
ЛЕВ ЛЕІКАІАСП…ІГІ
Перші два рядки: “О боже безсмертний
Ольвії Ола та Леля Океану! Ти ще опора
Поля, – осана Кию Орію!” Далі згадується
якийсь Авта, а Кий називається ненем

полів і Господом Іліона, а також “син
Ори Понта Господа”. В заключній частині віддається честь не лише покійному
Кию, а й славляться його сини: Ловен
Кий (називається двічі, мабуть, як найстарший) і Лем Кий – вірні нені (батькові),
та Лев Кий (мабуть, ще підліток – ЛЕІ).
Версія С. Піддубного, докладніше – 105, с.
417. Див. Ола, Орій, Поле.
СТЕНІД. Скульптор приблизно ІІІ ст. до
н. е, що творив у Криму. Автор скульптури
Автоліка [108, ІІ 133].
СТЕПАН. Українське ім’я – “степова
людина”.
СТЕФАН СУРОЗЬКИЙ (точні роки
життя невідомі). Перший із знаних церковних діячів української землі, за деякими даними, архієпископ міста Сурожа.
Його ім’я згадано у списках присутніх
на VІІ Вселенському соборі (787 р.) та у
“Житії Стефана Сурозького”, що відоме
за списками кін. Х ст. – поч. ХІ ст. та
близько ХVІ ст. Див. Сурож.
СТІЛЬСЬКО. Село Миколаївського р-ну
Львівської обл. Розташоване серед заліснених пагорбів Львівського Опілля.
Через село з півночі на південь протікає
річка Колодниця. У ватиканських архівах
збереглися короткі грекомовні записи,
зроблені в 1-й пол. ХІV ст., що між Галичем і
Володимиром є місто Стольсько – резиденція
Галицької митро-полії. Припускається, що
в ІХ–Х ст. тут була столиця білих хорватів,
хоча в ніяких документах чи літописах того
часу про це не згадується. Найвірогідніше,
відноситься до Карпатської культури. Див.
Карпатська культура, Кий, Хорвати білі.

СТО. Число, вершина лічби. Вважалося,
якщо людина навчилася лічити до ста, то
вона засвоїла основи лічби. Далі додавай
вже відоме: сто один, сто два, сто три, а
після ста дев’яносто дев’яти до двійки
додай тих самих сто і матимеш двісті.
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Потім так само до триста тощо. Множення
десяти пальців на руках на десять пальців
на ногах (стопах) в сумі складає сто.
Виходить, що основа слова “СТОпа”
(саме на СТОпах стоїть людина, саме на
них тримається її СТАн) і стала назвою
числа “сто”. Тепер очевидно, що сто –
це символ доСТАтку та СТАбільності.
Мітичний пастух корови Іо по імені Арго
(мабуть, Бог Сварг) мав сто очей, а отже
сто – це теж Боже число.
СТОГНИ. Місця зібрань, про які згадує
Велесова Книга: “Приходили за істиною
на Стогни” [54, д. 7В]. Певно, те саме,
що й Майдани. Див. Майдан.
СТОЇК. 1. Людина, яка стійко переносить
страждання та життєві негаразди. Звідси
і походження слова. Греки привласнили
його собі, вважаючи, що походить воно
від портика (стойки), де стояв учитель.
2. Послідовник стоїцизму.
СТОЇЦИЗМ. Одна з головних течій еллінської та римcької філософії, заснована
в кінці ІV ст. до н. е. В її основі лежить
розробка міцної розумової основи морального життя, яку стоїки вбачали в
подоланні пристрастей, “силі духу”, що
виявляється у слідуванні своїй долі. Її
засновник філософ Зенон. Див. Зенон.
СТОЙКО Іван. Американський учений болгарського походження, що досліджував древні написи й довів, що
більшість із них зроблено давньою руською (українською) мовою.
СТОКГОЛЬМ. Столиця Швеції, давня
назва Стокольн (Стокол) – місто ста родів
(ста кіл).
СТРАБОН (64 р. до н. е. – 24 р. н. е.).
Історик та географ, народився в Амації –
місто, що нібито розташовувалося в
Передній Азії. Насправді він народився
на Таманському півострові (Тамації),
що підтверджує його інтерес до
Митридатових війн (І ст. до н. е.) і

доволі докладне описання Босфорського
царства та сусіднього Кавказу. Вважається
автором “Історичних записок”, що нібито
були задумані як продовження історії
Полібія та містили опис подій з 146 р. до
н. е. (з моменту зруйнування римлянами
Коринфа і Карфагену) до близько 31 р. до
н. е. (битви при Акції), однак ці “записки”
не дійшли до нашого часу, ймовірно тому,
що були не вигідні фальсифікаторам
історії. Найвідомішою працею Страбона,
яка збереглася, є сімнадцятитомна “Гео
графія”, написана близько 7 р. до н. е. та
присвячена опису країн і людей відомого
на той час світу. У перших двох томах
викладено загальні фізико-математичні
засади географії, в томах 3–10 – географію
Європи, в томах 11–16 – географію Азії, в
томі 17 – географію Африки, або: книги 3–6
– Іспанія, Галлія, Британія, Італія, Сицилія;
книги 7–10 – Північна і Східна Європа,
північні Балкани, Греція; книги 11–14 –
Північне і Східне Причорномор’я, Мала
Азія; книги 15–17 – Індія, Месопотамія,
Аравія, Єгипет. Див. Тамань.
СТРАТЕГІКОНИ (стратегії основи).
Пізньоантичні візантійські трактати з
військового мистецтва. Теоретичні узагальнення армійського досвіду Римської
імперії й водночас практичні посібники для
ведення війни. Найвідоміший серед них –
“Стратегікон”, складений наприкінці VI – І
пол. VII ст., автором якого раніше вважали
візантійського
імператора
Маврикія.
Однак більшістю досліджень доказано,
що Стратегікон написав інший автор, який
був сучасником Маврикія, або жив трохи
пізніше. Тому автора цього Стратегікону
умовно називають Псевдо-Маврикієм.
У Стратегіконах подано порівняльну
характеристику
військової
тактики
візантійців та інших народів, зокрема
слов’ян. Псевдо-Маврикій наводить також
важливі відомості про політичний устрій
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і звичаї антів, аварів, персів. Особливий
інтерес становлять поради візантійському
головнокомандувачу, які узагальнюють
увесь досвід верховного командування,
нагромаджений римлянами та візантійцями.
Автор висловлює думку, що для досягнення
мети на війні можна використовувати будьякі засоби.
СТРИБ, Стрибог. Бог, що, за Велесовою
Книгою, опікувався чотирма місяцями
холоду і морозу,“вітри ярити на землю
повинен” [54, д. 38А]: Просицем і Студецем,
Лідицем та Лютецем. Певно, тотемом
Стриба був птах ястреб. Див. Коло Дажбо.
СТРІМОН. Річка, назва трапляється в
“Історіях” Геродота, в драмах Есхіла, мітах
тощо. Найчастіше під нею мається на увазі
Дніпро, особливо в його стрімкій частині
плину – пороги.
СТРІТЕННЯ. День зустрічі зими і весни.
Святкували 28 лютого, нині 15 лютого.
СТУДЕЦЬ, Студенець. Давня українська
назва десятого місяця року (місяць, що
студить і холодить). За Велесовою Книгою
має такі суті: “радиць-святиць”, “мислицьгостиць”. Див. Коло Дажбоже.
СТУПА. Давньоіндійська й давньоруська
назва святилища, подібного до того, що
було на Старокиївській горі. Див. Святилище
Старокиївське.

над Митридатом VI. У 79-му добровільно
склав повноваження, щоб писати мемуари.
Він написав аж 27 книг, але жодна не
дійшла до нашого часу. Найвірогідніше,
знищені фальсифікаторами історії. Опис
життя Сулли Плутархом засвідчує, що
вся діяльність Сулли була пов’язана з
територією України, але фальсифікатори
видозмінили географічні назви та імена
на користь Римської історії. Через те, що
його праці, на жаль, були знищені, довести
це нині дуже важко. Цілком ймовірно, що
гетьман Іван Сулима був його нащадком.
Див. Митридат, Рим, Фессалія.
СУН. Давня назва Сонця. Див. Сонце.

СУНЕЦЬ. (Сун – Сонце), пора найбільшої
активності сонця. За Велесовою Книгою
має такі суті: “бджолич-рєстиць”, “бодичзведич”. Див. Коло Дажбоже.
СУПОЙСЬКА ДОЩЕЧКА. Дощечка
з художньо-символічним зображенням
триглава у вигляді козаків, які нібито сидять
на дубі та тримають за бороду восьмипромінні божества. Поруч також розміщені
інші священні знаки праукраїнців: сузір’я
Воза, восьмипромінник, меч і булава, що їх
нібито вручає саме небо (коло перекреслене
Х), спіраль і жолудь – символи плодючості
та нескінченності роду. Є також напис,
зроблений невідомою абеткою. З іншого
боку викладено стародавній переказ про
народження люду вкраїнського. Названа
“Супойською” за іменем річки, де її
знайшли (ліва притока Дніпра). Належить
прибл. до поч. ХІХ ст. Див. Супойський

СУБОТА. Шостий день тижня. Назва
нібито походить від єврейського “шабат”
(відпочинок), хоча не виключено, що
основою слова стало українське “се
буда”, або “се будень”. Тобто, цей день
присвячувався прибиранню в житлі (буді) переказ, Х.
перед святковим днем – неділею. Див. Буда, СУПОЙСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ. Напис з
Неділя.
іншої сторони Супойської дощечки:
СУЗИ. Столиця Перської держави часів
Колись у сиву давнину народив Батько Коло
Дарія І. Другими Сузами (Сусами) з Матір’ю Даж-землею грозовою під час
називалося місто Сарди. Див. Сарди.
нічної грози
СУЛЛА. Луцій Корнелій Сулла Щасли люд Вкраїнський, Опалені дерева (певно,
вий – римський полководець, консул з Опалові – див. Апол).
88 рр. до н. е. У 84 році здобув перемогу Та й дав їм землю з півночі на опівдень,
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неправди проти звичаю та до ворога лють.
А од Матері-землі грозової любов безмежна
до люду Краю, сім’ї своєї – така червона,
аж багряна, як сполох небесний.
Див. Віз, Вісім, Коло, Місяць.

СУРА. 1. Суря, Сурья (Зоря, донька
Сонця) – ведичне божество Сонця, очі
Богів і божеств; 2. Розділ в Корані; 3. В
індуській мітології має те саме значення,
що й Адітьї, Боги (діти Матері-Богині
Адіті). 4. Напій. Див. Сурина.
СУРАЖІЙ. За Велесовою Книгою, Сонце,
воно панує над зорями (Сура – Зоря), отже
Суражієвий володар: “Молимо Велеса,
Отця нашого: хай потягне в небо коней
Суражієвих, хай виїде на них Зоря Віщая,
золоті кола вертячи. То Сонце наше, що
світить на дім наш” [54, д. 3А]. Див.
Сонце, Сура.

Супойська дощечка
од моря до моря,
та з заходу на схід од Дунаю до Дніпра-Дону.
Та й заповів їм не ходити за ту землю
та не оддавати.
а щоб сильні були, пов’язав словом:
– Поки шанувати будете мене з Матір’ю
та слово оте стосове, будете незборимі,
доти бринітиме отой звичай в совісті –
душі вашій.
Та дав брата свого – Місяця на сторожу
козацтва тому характерному,
щоб берегли ту землю денно і нощно.
А щоб вправні були та згуртовані,
то докинув вісім променів своїх козацьких
на небо,
щоб у скруту поглядали на Воза того
та знали, в чім сила їхня козацька.
Й була од Батька сторожа – чорна
зненависть безмежна та завбачливість
розуму од підступу межи товариства

СУРИЛОВ. Той, хто варив сурину –
Дажбог-сонце.
– Поможи ти нам, Дажбоже,
Ватру запалити,
Поможи, Сурилове,
Ти суру зварити.
(Зі співанки, записаної у с. Чорний Потік
на Івано-Франківщині). Див. Перун.
СУРИНА, суриця, сура. Священний
напій, що готували в давній Україні. Його
використовували під час славлення Богів.
Залежно від складників мав різні якості:
від тонізуючого до слабоалкогольного.
Ілар Хоругин писав: “Квасуро був смі
ливим та сильним мужем і з Богами
розумівся, а тому Ладо до нього прийшов
і сказав йому залити меди водою й
усуріти їх на сонці, тобто суру творити.
А як вони бродитимуть і перетворяться
в сурицю, тоді пиймо во славу Божу” [54,
д. 22]. “Залишимо на суру молоко наше в
травах на ніч, додамо до нього щавлю
й інших трав, як навчали Прастаротці,
і даймо йому суритися. Пиймо тричі
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суру, славлячи Богів п’ятикратно” [54,
д. 4Г]. “Жертва наша є: мед-сура на
дивинтесилі і щавлі удіяна та на сонці
настояна три дні, а потім крізь вовну
ціджена. Оце буде наша жертва Богам
Правим, які, суть, наші Праотці” [54,
д. 24В]. Можливо, додавала чоловічої
сили, бо на д. 30 написано: “Дивитися
до вод, щоб були велеплодні, давати
чоловікам напій їхній”. Див. Квасуро.
СУРОЖ, Суронж. 1. Місто на північному
березі Азовського моря, головне місто
Сурожської Русі. У Біблії (2 Цар 11:4–6),
мабуть, Сур. За Велесовою Книгою,
його заснував Білояр на початку V ст.
Деякі вчені вважають, що так у давнину
називалося кримське місто Судак,
однак Сурожем могло бути місто, яке
розташовувалося на Сурожському морі,
Судак, натомість, лежить на Чорному.
Можливо, це сучасний Мелітополь.
2. Одна з назв Азовського моря. Див.
Карія, Мелітополь.

СУРОЖСЬКА РУСЬ. Край, що називався за назвою свого головного міста.
Див. Сурож.

СУШКІВКА. Село Уманського р-ну
Черкаської обл., що лежить на обох
берегах р. Ятрань. В ІV тис. до н. е. тут
було велике поселення. Див. Ятрань.
СФЕР (Свар). Філософ-стоїк із Бористену ІІІ ст. до н. е. Учень засновника
стоїчної школи Зенона, автор низки творів
з етики, діалектики, фізики, геометрії;
трактатів “Про спартанський державний
устрій”, “Про Лікурга і Сократа”, “Про

Сушківська богиня Лада. ІV тис. до н. е.

Макет напівземлянкового житла
Сушківського протоміста. ІV тис. до н. е.

закони”. Мешкав у Спарті, допомагав
царю Клеоменові виховувати молодь,
навчав її славетному спартанському способові життя. Див. Клеомен, Спарта.
СФЕРА. Грецьке слово, похідне від
назви давньоукраїнського Бога-Творця
Сварга. Одне із значень – небесна куля,
що оточує світ. Велесова Книга, до
речі, згадує Сваргові кола – сприятливі
епохи, епохи царювання Бога Сварга [54,
д. 36А]. Див. Сварг.
СЦІЛЛА. Див. Скілла.
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це був доволі культурний народ. Див. Варії,

Варвари, Мінотавр, Тиври.

Т

ТАВРІАНІЯ. За “Літописом руським”,
Таврія [76, с. 1] . Варіант: Таврія і Анія. Див.
Анія.

ТАВРІЯ, Таврида. Назва Кримського
півострова та прилеглих до нього північних територій. В історичній і мітичній
Т, т. Двадцять третя літера абетки; символ літературі також Пелопоннес, Понт,
природи ділимої і неділимої, таємничість, Тронакрія, Фракія, Еллада, Херсонес. Див.
а також земне тепло, достаток. В окремих Еллада, Фракія, Херсонес.
випадках підмінювали на “С” (“є ти” – “є ТАЙЛЕР Александр. Автор книги “Meси” в молитві “Отче наш”, терафими на morires of the Life and Actions of John III
серафими, Теламон на Саламон і т. д.). present King of Poland”, що вийшла 1685 р.
У деяких мовах, наприклад білоруській, в Едінбурзі. У ній приділено багато уваги
підмінюється на “Ц”.
“нації козаків” і їхній мові: “Мова українців
ТАБІТІ (то буття). За Геродотом, інше ім’я відзначається особливою делікатністю
Богині Гестії. Див. Гестія.
і багатством на здрібнілі (демінутивні)
ТАВРИ, таврійці. Назва племен, що звороти, як також манерами чепурної та
мешкали і мешкають у Криму та на елеґантної річи”. Див. Українська мова
північ від нього; слово складається із двох ТАКСАКІЙ, Сакій. Один із тріади царів
компонентів: “то вари”, що, своєю чергою, на чолі скитського війська, що боронили
можна тлумачити, як “ті, що вірують Скитію від наступу військ Дарія І. Див. Дарій
Арію/Орію”. Греки, побачивши зображення І, Скитія, Скопасій.
Мінотавра, вирішили, що “тавр” – це “бик” ТАМАНЬ, Таманський п-ос. У давнину –
і називали їх диким племенем. Хоча з Мала Азія, за яку нині історична наука
барельєфа кінця ІІ ст. н. е. із зображенням видає Передню Азію. Тобто майже всі
убивці власної матері грека Ореста та його події, що відбувалися на Тамані, перенедруга Пілада, яких веде на страту тавр, по сені до Передньої Азії і таким чином
одягу і головному убору тавра бачимо, що сфальсифіковано велику частину історії.

Тавр веде на страту вбивцю власної матері Ореста та його друга Пілада.
Барельєф кінця ІІ ст. н. е.
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Цілком очевидно, що саме Тамань
згадується у Книзі пророка Ісаї, де йдеться
про втікачів із Вавилонського полону:
“Мешканці Теманського краю винесіть
воду назустріч для спрагненого, втікача
зустрічайте з хлібом…” (21, 14). Див. Вави
лонський полон, Мала Азія, Передня Азія.

ТАМАРИС. 1. Легендарне ім’я стародавнього поета, “який оспівав боротьбу
титанів і був осліплений музами, уособлює
поразку космогонічної поезії і перемогу
нових віянь” [152, с. 179]. Найвірогідніше,
це поетичне ім’я Гомера, або ж Гесіода, який
жив біля Тамариски. Див. Гесіод, Тамариска.
ТАМАРИСКА. Напис в одному з гротів
гори муз Гелікон (Кам’яна Могила), який
розшифрував А. Кіфішін. Перекладач
припустив, що це одна з давніх назв
Гелікону і тлумачив її як святилище півночі.
Зважаючи на те, що там багато рисунків і
рисок, така назва може відповідати істині.
Див. Гелікон, Кам’яна Могила.

ТАМАТОРКА. Місто, що згадується у
Велесовій Книзі [54, д. 14], хазарська назва
Таматарха. Див. Тьмуторокань.
ТАМІРАКСЬКА ЗАТОКА. Або, як її
називав Страбон, кут Каркінітської затоки –
нині Перекопська затока.
ТАН, танець, танок. Сукупність пластичних
і ритмічних рухів тілом, руками й ногами
під музичний супровід із застосуванням
примовлянь, викриків і гуків. У давнину –
демонстрація бойового запалу, енергії, сили
та спритності із застосуванням зброї. Слово
використовувалося також у значенні бій,
війна. Походить від “тон” (голос, звук). Див.
Аркан, Гопак.

ТАНА, Таня. Ім’я – бойова, бадьора.
ТАНАЇС. Давня назва річки Дон.
ТАНАТ. Грецький бог смерті.
ТАРАНДР, турандр. Давньоукраїнська
назва якогось із видів оленя, що міняв колір
залежно від місцевості, в якій він перебував.
Псевдо-Аристотель називав його дуже
рідкісною скитською твариною. Пліній

Старший писав: “За розміром тарандр
такий як бик, голова більша за оленячу, але
на вигляд не відрізняється; рога гіллясті,
копита парні, величина шерсті як у
ведмедя, а колір як у віслюка, якщо тарандр
хоче бути власного окрасу. Твердість його
шкіри така, що з неї роблять панцири.
Злякавшись, тарандр приймає колір усіх
тих дерев, кущів і квітів. А також тих
місць, в яких ховається”. Знищений,
очевидно, якраз через свою тверду шкіру,
яку використовували у виготовленні
захисних обладунків для воїнів. Див. Тур.
ТАРАС. Українська наука, яка керувалася
виключно
напрацюваннями
Москви,
стверджує, що ім’я Тарас походить від
грецького “tarasso” (бентежу, турбую, або,
буквально, бунтівник). Однак, якщо зважати
на українські складники, значно давніші від
грецьких, то в основі цього імені криється
назва Бога Сонця Ра, тобто: то Ра, то Бог.
Не виключено також, що основою імені міг
бути Тур – могутня обожнювана тварина.
Неспроста у “Слові про похід Ігорів”
князь Всеволод називався Буй-туром або
Яр-туром, тобто, той, хто йде попереду,
світоч. У словнику Б. Грінченка, до речі,
можна знайти слово “притарасовувати”, що
означає “зміцнювати” [36].
ТАРГІТАЙ. За однією з версій, засновник
скитського роду, син Папая та дочки Бористена Апі, батько Ліпоксая, Арпоксая
і Колоксая. Жив, як повідомляє Геродот,
за тисячу років до Дарія І [30, ІV 7]. В
еллінізованих версіях скитського генеалогічного міту персонаж, аналогічний
Таргітаю, називається Гераклом. Бачимо
той самий початковий архетип “ар-ер”, який
виводить нас на батька Орія. З великою
ймовірністю також можна говорити про те,
що Таргітай якраз і є Сварг той (або Орій
гіттів/киттів). Недарма саме при ньому на
скитську землю упало золоте знаряддя: плуг,
ярмо, сокира та ріг, які, як відомо, послав
на землю Сварг. Іменем Таргітая названо
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місяць, який зберігся у давньогрецькій віровчення. Як писав Абулгачі-Баядурькультурі під назвою “фаргеліон”. Див. Хан (ХVІІ ст.), татари походять від
Арпоксай, Гіттіти, Колоксай, Ліпоксай, Орій, старшого сина Яфета. Називали вони себе
Сварг.
турками, а після того як Чінгіс-Хан взяв їх
ТАРДЕНУАЗЬКА КУЛЬТУРА. Археоло- під свою державу, вони стали називатися
гічна культура часів пізнього мезоліту, VІІ– “татари” (очевидно, від слова Тартарія
ІV тис. до н. е., одночасна з пізнім етапом – “то тари”). За твердженням цього
Свідерської культури, поширеної в лісовій ж автора, козаки називали їх братами
смузі. Назва походить від стоянок в околицях (“Родословная історія о татарах”, с. 73).
містечка La Fereen-Tardenois (півн. Франція). ТАТЕНЕНЬ (Тато-нень). В єгипетській
Поширена в Західній і Центральній Європі; мітології – Бог землі. Створив увесь світ,
в Україні – в Нижньому Придністров’ї Богів і людей. Крім того, він забезпечував
(Гребениківська стоянка), Дніпровому фараонам довге життя. Ототожнювали його
Надпоріжжі (Кізлевий о.), Криму (Мурзак- із Птахом. Птаха-Татененя шанували як
Коба, Фатьма-Коба, Шан-Коба) і Північ- такого, що давав їжу. Див. Єгипет.
ному Кавказі. Стоянки цієї культури ТАТІЙ. 1. Предок Велеса, якого згадано
розташовані переважно на піскових надмах в розповіді Плутарха про Нуму [108, т. 1,
(у Криму – в печерах), належали людям, с. 130], перший (разом із Ромулом) цар
які займалися мисливством, рибальством Риму. Він же, мабуть, і Прототій (Пертатій,
і збиральництвом. Для них характерні Партатуа – перший тато), син царя скитів
мікролітичні кам’яні вироби геометричних Мадія [30, І 103]. Ім’я означає буквально
форм, застосовані як вкладні до кістяних і “датель”, “той, що дає, здобуває”. Назва
дерев’яних знарядь (гарпуни, наконечники міста Тетіїва на Київщині, можливо, якраз
списів, ножі). Суспільний устрій – і походить від Татія. 2. Титул (Отець), яким
себе величав Дарій І. Див. Велес, Дарій, Нума.
матріархально-родовий лад.
ТАРТАР. Темна безодня в глибині землі, ТАТРИ. Назва західних Карпат. За твердщо знаходиться на такій же відстані від її женням В. Кобилюха, із санскриту це “той,
що захистив”. Привертає увагу однакова
поверхні, як земля від неба. Вважається
основа назви із назвою подільського
нижньою частиною пекла.
підвищення “Товтри”, що знаходяться на
ТАРТАРІЯ. Назва держави, що розта- схід від Карпат. Див. Карпати.
шовувалася на території сучасної Російської ТВІСКОН. Див. Асцен.
федерації у ХІІІ–ХVІІІ ст. Див. Московія.
ТЕ, ТІ, ТУ (ти). Займенник, який є
ТАРШИШ, Таршіш, Фарсіс. Один із синів складовою назв давніх племен і вказує на
Явана, внук Яфета, правнук Ноя, племінник них: ТЕвтони (то вітони), ТЕукри (то укри),
Гомера (Бут. 10). За пророком Ісаєю, якась ТІрсени (то росени), ТУапси (то апси),
країна чи регіон із кіттейського (скитського) анТИ (ани то), галаТИ, сколоТИ (з кола
краю (Іс. 23, 1). Згадується також у Псалмі ті), копТИ (копи то) і т. д. Див. Анти, Галати,
Копти, Тевтони, Тірсени, Туапси.
71. Див. Яван.
ТАТАРИ. Тюркомовний народ, який ТЕВКР, Теукр. 1. За давніми переказами,
проживає по всьому світу. В Україні син Скаяндра (грец. Скамандра), Бога
компактно мешкають у Криму приблизно ріки Дніпра та острова Хортиці, засновз ХІІІ ст. н. е. Переважна більшість ник троянського царського роду, перший
їх
дотримується
мусульманського цар Трої приблизно в ХІІ ст. до н. е.,
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батько Мирини – цариці амазонок. 2. Син
Теламона та троянської цариці Гесіони з о.
Саламін, прибл. VІІ ст. до н. е. Найкращий
лучник, разом із братом Аяксом (варіанти
Аянт/Еант – Ант) брав участь у Троянській
війні. Двоюрідний брат Ахілла. Див. Ахілл,
Саламін, Скаяндра, Те.

ТЕВКРИ, теукри. Назва скитського племені: “то укри”, предки українців. Греки
вважали їх вихідцями з острова Крит, а
римляни – з Італії, останні навіть називали
себе – teukеr. Однак “Історії” Геродота
однозначно вказують, що теукри це ті самі
троянці, які мешкали на українській землі.
Так у 13 гл. 5-ої книги Пірг та Мантій у
розмові з Дарієм називають себе теукрами,
“які переселилися з Трої”. З книги 2-ої
(гл. 113–119), де йдеться про викрадення
дружини володаря Спарти Менелая – Гелени
(Олени), що згодом спричинить війну між
ахейцями та троянцями, дізнаємося, що її
викрадач Олександр (Паріс) був теукром.
Також у 5-ій книзі (гл. 122) йдеться про
те, що Гімай (один із Дарієвих стратегів),
підкорив гергітів, які були “залишками
давніх теукрів”. 20 гл. 7-ої книги не лише
конкретно вказує, звідки походять загадкові
теукри, а й фіксує найдавнішу згадку про
них. Описуючи підготовку перського царя
Ксеркса до походу на Елладу (Скитію),
Геродот згадує похід місійців і теукрів,
що відбувся ще до Троянської війни. Тоді
місійці й теукри “пройшли через Босфор
(Керченську протоку. – С. П.) у Європу,
поневолили фракійців і дійшли до Іонійського
моря (напевне, Дніпро-Бузького лиману.
– С. П.) і далі до ріки Пенея (ГіпПАНіса. –
С. П.)”. Якби цей запис стосувався грецької
землі, то було б: “Дійшли до ріки Пенея і
далі до Іонійського моря”, адже першим на
шляху лежить Пеней. Тобто, мешкаючи в
Малій Азії на Таманському півострові, укри
разом із місійцями/мідійцями перетнули

Босфор, поневолили фракійців (кримчан)
і дійшли аж до Південного Бугу (у 75 гл.
книги “Історій” йдеться не про поневолення
фракійців теукрами та місійцями, а про їх
вигнання). Про те, що мідійці/місійці й
теукри могли бути близькими родичами,
читаємо в главі 62: у давні часи мідійці
звалися орії, “але коли з Афін (тут Афіни
видані за Парфенон. – С. П.) прийшла до
цих оріїв Медея з Колхіди, вони змінили свою
назву”. Розмовляли мідійці мідійською
мовою. Зберігся зразок цієї мови: за нею
“собака” – “спака” [30, І 110]. Пам’ятаючи
про стиль нашого давнього “економного”
письма, в якому упускалися очевидні голосні
букви, можемо безпомилково стверджувати,
що тут була пропущена “о” – сопакасобака. Отже, цілком очевидно, що мідійці
– близькі родичі теукрів, і розмовляли ті
й інші давньоукраїнською мовою, або ж
схожими говірками. Згадує про тевкрів і
Мавро Орбіні – вони у нього тревкри [164,
с. 114], а також країну Тревкрів, в якій
жили маркомани (мако-мани, ймовірно,
назви перекручені перекладачем). Серед
знаменитих тевкрів числиться також Ахілл.
Див. Ахілл, Гергіти, Еллада, Маки, Місійці,
Парфенон, Тевкр, Троя.

ТЕВТОНИ. “То вітони”, ті, хто поклонялися Віту (Святому Віту/Святовіту).
Слов’янське плем’я, що в кінці І тис. до н.
е. і на початку І тис. н. е. мешкало на півночі
сучасної Німеччини та в пониззі Ельби і
згодом онімеччилося. В 113 р. до н. е. разом
із кімерійцями розбили римлян біля Нореї в
Норику. Див. Ельба, Кімерійці, Норик, Святовіт,
ТЕГЕЯ. Місто в Аркадії (Пелопоннес), де,
ймовірно, проходили Олімпійські ігри. Див.
Олімпійські ігри, Пелопоннес.

ТЕЛЕЦЬ. Знак зодіяка: “теля це”, тур.
ТЕМЕН. Предок трьох братів Гавана,
Аеропа та Пердікки з Аргоса. Див. Аероп,
Аргос, Пердікка.
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ТЕОФРАСТ, Феофраст, або Тиртамос, або
Тиртам (370–287 рр. до н. е.). Стародавній
філософ, учень Платона, друг і послідовник
Аристотеля; після смерті останнього
керував Лікеєм. Усебічний учений. Разом
з Аристотелем є засновником ботаніки та
географії рослин. У праці “Про рослини”
описав рослинний світ Скитії. Див. Скитія.
ТЕПЛО-МИКОЛАЯ, Миколай літній.
Свято, припадає на 22 травня, коли минає
загроза заморозків і остаточно настає літо.
Казали: “Миколай літній відкриває ворота
в літо”. У цей день з’являються на світ
лелеченята. Див. Миколая.
ТЕПЛО-ОЛЕКСИ. Весняне свято на
честь Колоксая, відзначається за нинішнім календарем 30 березня, коли в Україну
повертаються з вирію лелеки. Натомість
Холодного Олекси – це те сама Коляда,
відзначали 7 січня, коли Сонце (Коло)
починало збільшувати світловий час доби.

також входять статуї Дажбога (Коло-Сонце),
Місяця, Змії, фала, а також символи птаха
тощо. Святилище увінчує священну тріаду
– священний шлях, який розпочинався
біля Вільховського святилища, включаючи
Бушівську святиню. Див. Бушівський рельєф,
Вільхове, Дажбог, Змія, Яворівський стан.

ТЕРОН. Володар Акраганта (Окраанта),
за Геродотом, син Айнесідема [30, VІІ 165].
Разом із Гелоном в районі сучасного міста
Сірогози Херсонської обл. громив військо
персів під керівництвом Ксерксового
полководця Гамількара. Див. Гамількар.
ТЕСЕЙ. 1. Мітичний герой, який убив
Мінотавра, звільнивши таким чином Афіни
від ганебної данини, якому вони віддавали
щорічно в жертву сім дівчат та сім хлопців.
2. За Плутархом, афінський цар, який
поставив на Істмі “знаменитий стовп”.
З одного боку його було написано: “Не
тут Пелопоннес, тут Іонійський край”,
Див. Олекса.
а з іншої: “Ось де Пелопоннес, – Іонія не
ТЕРАФИМИ. Домашні боги-статуетки, тут” [113, т. 1, с. 44]. Див. Афіни, Іонія, Істм,
буквально: “то Ра”. Єврейський мислитель Мінотавр, Пелопоннес.
XII ст. Маймонідес в одному з трактатів ТЕТІС, Тетій (Татій). Одна з давніх назв
писав: “Ті, хто вклоняються терафимам Чорного моря, як залишка Океану, що 30
твердять, що, буцімто, коли світло зірок млн. років тому займав величезний простір.
наповнює вирізану статую, вона отримує Те саме, що й Тато, або Понт (“Пан то”).
сповіщення від розуму тих далеких зірок Вважається, що 3–7 млн. років тому океан
і планет, які користуються статуєю як Тетіс поділився на окремі басейни. Одним
інструментом. Таким чином терафими із них було Сарматське море, на місці якого
навчають людей ремесел і наук”. Див. згодом утворилося Каспійське, Чорне й
Бовван, Ідол, Кумир, Ра.
Азовське моря. Див. Понт.
ТЕРНОШОРСЬКА ЛАДА. Святилище ТЕТРА (тетрас – грец. від укр. чотири:
сонцевірників ІV–І тис. до н. е. на скельному тетра – цетра – чотири). Див. Чотири.
виступі південного схилу гори Тер-ношора, ТЕТРАДА. Група (рада) із чотирьох святих
за кілька десятків метрів від річки Безулька, осіб.
поблизу села Снідавка Косівського р-ну на ТЕТЯНА, Тата, Татія. Ім’я – “татова
Івано-Франківщині. Центральним об’єктом помічниця”, земна. Див. Уляна.
святилища є статуя із пісковику заввишки ТИБЕРІЙ.
За
офіційною
наукою,
понад 10 м, схожа на фігуру жінки. Обернена третій римський імператор (14–37 рр.
обличчям на південний схід. Збудована із н. е.). За Світонієм, рік управляв Косматою
чотирьох блоків. До комплексу святилища Галією (114, ІІІ 9]. А коли в Поленції
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Терношорська Лада. 1. Статуя Лади.
2. Божество, що стоїть у підніжжі Лади
(Дажбог). 3. Голова Змії. 4. Фалос. 5. Ромб, що
символізує кінець священного шляху. 6. Хрест –
символ темноти і Місяця.
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(мабуть, те саме Поле) “біднота підняла
бунт, він послав проти неї дві когорти –
одну з Риму, а іншу з Коттієвого царства”
[120, ІІІ 37]. Див. Галія Космата, Коттієве
царство, Поле, Світоній.

ТИВРИ, тиверці, сіверці. Давньоукраїнське (орійське) плем’я – подоляни, вихідці
з подільських Товтр (у Вінницькій обл. і
сьогодні є місто Тиврів). Розселяючись,
тиверці-тиври в інших регіонах ставали:
на сході – саврами-савроматами, на півдні
– таврами, на півночі – твер’ю. А коли
руси йшли завойовувати Єгипет і Сирію,
у Передній Азії своїм іменем назвали гори
– Хребет Таврів, у Палестині заснували
область Тиверіаду. Можливе походження
імені від “то вари/варїї” (із санскриту
“тівара” – мисливець). Див. Варії, Поділля,

Тимківська столова посуда

Санскрит, Сіверці, Таври.

ТИМКОВЕ. Село Кодимського р-ну Одеської обл. Тут зібрано найчисленнішу
колекцію кераміки ранньотрипільського
періоду (V–ІV тис. до н. е.). Вона
налічує близько 2500 фрагментів і понад
100 реставрованих або реконструйованих
посудин. Це горщики різних розмірів,
зерновики, кулясті посудини, фруктовниці,
цідилки, черпаки, чаші, миски, вази, кубки,
кришки тощо. Схоже, саме тут міг бути
один із центрів виробництва посуду давньої
Орати. Див. Ората
ТИНОН. Див. Емпедокл.
ТИРАН, туран. Початкове значення –
наймогутніший, провідник. В давньоукраїнській літературі, зокрема в “Слові про
Ігорів похід”, князь Всеволод називається
Буй-туром (могутнім туром) і Яр-туром
(сонце-тур, або весняний тур).
ТИРАС. 1. За Біблією, син Яфета, онук Ноя.
Перший президент австрійської академії
Йозеф фон Гаммер стверджував, що Тирас
є пращуром русів: “Прадавня форма слова
Тирас, відзначена в 38-й і 39-й главах Книги

Тимківський
зерновик.
Ліворуч
кришка, внизу
– розгорнутий
малюнок
зерновика

пророка Єзекіїля, як РАС – читається Реш
(рош-рос)”. Ім’я Тирас, на думку академіка,
утворилося від додавання до основи
“Рас” префікса “ти”. Його додано з метою
підкреслити значення народності Рас (то
є рас, то рус). За таким самим принципом,
до речі, створено й назви “теукри/тевкри”,
“тірсени”, “туапси” тощо. Не виключено
також, що Тирас – це той самий Агатирс.
2. Давня назва річки Дністер, походить,
найвірогідніше, від імені сина Яфета Тираса
або від імені сина Геракла Агатирса. Див.
Агатирс, Тевкри.

ТИСЯЧА. Найвірогідніше: “те січе”.
Тобто, сила (військо), яка може дати відсіч
ворогові.
ТИТАНИ. В давній мітології – божества
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старшого покоління, діти Урана (Неба) й
Геї (Землі). За Гесіодом, титанів було 12.
6 – чоловічої і 6 – жіночої статі: Океан
і Тетія (божества моря); Гіперіон і Тейя
(божества неба, від яких постали Сонце,
Місяць і Зірки); Крий (Акрай) та Еврібія
(божества могутності, від них виникли
Астрей, Паллант і Перс); Кей/Кой і Феба
(божества світла, від них народилися Лето й
Астерія); Япет (батько Атланта, Прометея й
Епіметея); Феміда (мати мойр і ор); Кронос
і Рея (їхні діти: Гестія, Деметра, Гера, Аїд,
Посейдон і Зевс). Метафорично титанами
називають людей виняткового розуму й
таланту. Див. Акрай, Гіперіон.
ТІЛО. У Велесовій Книзі, Каратепських
написах і Біблії – дух: “І Слово стало
тілом...” (Ів. 1:14). Див. Дух.
ТІМН. Представник царя Скитії Аріапейта, інформатор Геродота [30, ІV 76].
ТІНІ. Ім’я верховного Бога тірсенів.
Імовірно, це той, хто знаходиться в тіні
(тобто невидимий,
в скульптурі він
навіть зображується
чорним), або ж Тин –
захисник. Інше його
ім’я Вертумн. Див.
Вертумн, Тірсени.

ТІР. Батько матері
скитських царів Скіла й Октамасада,
жив у VІІ ст. до н. е.
Можливо, саме він є
засновником м. Тіра.
ТІРА. Місто, засноване в VІІ ст. до н.
е., нині БілгородДністровський.
Міста
з
такою
назвою були й в
інших краях.
ТІРАС. Див. Тирас.

Тіні

Монета Тіра

ТІРСЕН. За Геродотом, син лідійського
царя Атія, онук Манія. Через тривалий голод
у Лідії змушений був покинути свою країну
в пошуках кращих земель. На кораблях
зі своїми підданими він прибув у країну
омбриків (сучасна Італія), де побудував
міста, “і мешкають там до тепер” [30, І
94]. Очевидно, саме він став засновником
роду тірсенів, за якими назване і Тіренське
(Тірсенське море). Якщо на ім’я Атій був
лише один цар Лідії, то роки життя його
сина Тірсена припадають десь на ХVІ ст. до
н. е. Див. Атій, Лідія.
ТІРСЕНИ. Плем’я давньоукраїнського
походження, яке називають етрускімі
(нібито “ето рускіє”). Насправді ім’я
“тірсени”, що означає ”то росени” (расени)
значно давніше, а росіяни переробили на
свій лад. У давніх джерелах, зокрема і в
Геродота, згадуються тільки як тірсени [30,
І 57]. Засновником племені був Тірсен. На
Апеннінах збудували десятки міст і назвали
їх рідними іменами, українські основи
яких збереглися донині: Болонья (те саме,
що й наше Оболонь), П’яченца (печінка),
Турин (від тура), Боян, Треба, Кора, Мокра,
Мана, Речі, Горничі, Любичі, Которна, Коса,
Луки, Руселум, Луна, Горбана, Градишка,
Мутна тощо. Багатьом річкам також вони
дали українські назви: Тибр (Тивр), Драва
(Дерево), Кашіна (Качина), Марано (Мара),
Тічіно (Течія) тощо. В кінці І тис. до н.
е. були винищені римлянами. Після них
залишилися численні пам’ятки з написами,
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Борисом Мозолевським. Під насипом
(висота 8,6 м, діаметр 70 м) виявлено два
поховання (одне пограбоване) скитських
вельмож зі слугами та кіньми, зброєю,
металевим і глиняним посудом і з понад
600 золотих прикрас. Особливо цінні –
меч і піхви, окуті в золото, золота
пектораль,
оздоблена
майстерними
зображеннями сцен із життя скитів
та анімалістичними сценами. Знахід
ки зберігаються в Музеї історичних
коштовностей України. Див. Пектораль.
ТОДОСІЙ, Одосій. Українське ім’я,
похідне від Ода. Див. Один, Одоакр.
ТОКСАРИС. Відомий скитський лікар,
сучасник Анахарсиса, про якого писав
Лукіан.
ТОМАКІВКА (то маківка). Острів на
Тірсенська сім’я. Священне коло
Дніпрі в Запорізькій обл., де в давнину
мова яких досі не ідентифікована, хоча був стан маків. На карті Бористену (див.
є всі підстави стверджувати, що в ній Бористену карта) – Stanmaiki. Ймовірно,
ховаються давньоукраїнські основи. що на грецький манер це і є давні Мікени.
Зокрема на пропо-нованому срібному Див. Маки.
колі бачимо святу сім’ю і вказано, що ім’я ТОМАШІВКА. Село Уманського р-ну
Черкаської обл., що лежить біля витоків
чоловіка “Аполо” (його ототожнювали із
р. Ятрань. В ньому знайдено унікальний
Сонцем – див. Апол Ол), а ім’я жінки –
посуд і піч ІV тис. до н. е.
“Земля” (жінку ототожнювали з родючою
землею). Третій напис автор “Ведії”
читає: “Неня і Нені лоно маємо”. Див.
Жінка, Коло, Лоно, Тірсен, Чоловік.

ТІРСЕНІЯ. Країна тірсенів на Апеннінському півострові. Див. Тірсени.
Трипільська
ТІСАГЕТИ.
Згадуване
Геродотом
піч із с.
Томашівка.
плем’я, найімовірніше, неправильно про
читані масагети. Див. Масагети.
ТМУТОРОКАНЬ. За Велесовою Книгою, Таматорка. Нині нібито станиця
Таманська Краснодарського краю (Росія),
хоча це може бути і станиця Темрюк. Цим
іменем називався також весь Таманський
Томашівка. Посуда та малюнки на ній
півострів. Див. Таматорка.
ТОВСТА МОГИЛА. Скитський курган ТОМІРІДА, Томаріс, Теміра, за “СказанIV ст. до н. е. біля м. Покров Дніпропет- нями Захарихи” – Сіромаха [208]. Цариця
ровської обл.; досліджена 1971 р. массагетів VІ ст. до н. е. Присягалася
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деякі символи, зображені на ній. Слово
Tonāntzin означає “наша шановна мати” і
походить від ацтекських слів “тo” – “наша”,
“nāntli” – “мати”, “tzin” – суфікс, що
передає ввічливе ставлення. Воно повністю
відповідає українському “то неня”, а “tzin”,
як правильно підмітила дослідниця Любов
Чуб, може відповідати “сині” (небесна) або
ж слову “син” – “то мати сина” Божого.
Цікаво, що на сукні Діви безпосередньо
на її животі, в якому знаходиться ще
ненароджений син Божий, зображено
точно такий самий символ (чотири кола),
як і на престолі митрополита Софіївського
собору в Києві. Мексиканці називають його
Квіткою Сонця, у наших предків – це знак
володаря (царя). Див. Престол митрополита у

“сонцем, владикою массагетів” і
перемогла персів на чолі з Кіром ІІ [30, І
212–214]. Див. Кір (2), Массагети.
ТОНАНЦІН. Давніша назва найшановнішої в Латинській Америці ікони
Діви Марії Гваделупської з Естемадури
(Мексика), покровительки та захисниці
ненароджених дітей. Вважається, що її
автором є індіанський художник Маркос
(ХVІ ст.). Він зобразив на ній вагітну Софії Київській, Цар.
Божу матір. Привертають увагу назва та ТОРА (з івриту “вчення, закон”). Закон
Мойсея, Чотирикнижжя Мойсея, Перша
частина Танаху (Святе письмо юдаїзму),
або, як його називають християни, Старий
Заповіт. Євреї вважають, що Мойсей записав
її безпосередньо із вуст Бога. Насправді
Тора – це компіляція низки письмових
джерел VIII–III ст. до н. е. підлаштованих
під історію євреїв. Див. Біблія, Мойсей.
ТОРАК. Син Алева володаря Фессалії. Див.
Алев, Фессалія.

ТОРГОВИЦЯ. Так Михалон Литвин
називав Ольвію. Див. Литвин Михалон, Оль
вія.

Тонанцін

ТОТЕМ (то теж ми). Істота, що вважається засновником (ТАТОМ) племені.
ТРАГЕДІЯ. Слово із давньоукраїнськими
складниками: ТРАГ (тризна) і ДІЯ, що
означає “сумна дія”. Греки видають його за
своє слово. Див. Тризна.
ТРАДИЦІЇ. “Те раду” дає: досвід і знання
попередніх поколінь. Див. Звичай.
ТРАКІЯ. Див. Фракія.
ТРАПЕЗУНТ. Місто, яке Йордан називав
після Мірмекія, в кінці списку міст розта-
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шованих на північному побережжі Чорного
моря, найвірогідніше, на протилежному
боці Керченської протоки в Малій Азії
(Тамань). Натомість деякі коментатори,
прочитавши в Страбона і Таціта, що воно
знаходилося у Малій Азії, видали її за
Передню Азію та вважають містом, що
нині розташоване в Туреччині і називається
Трабзон. Див. Мала Азія.
ТРАСІДАЙ. Син Алева, володаря Фессалії. Див. Алев, Фессалія.
ТРАСПІЇ. За Геродотом, плем’я скитів,
засновником якого був Арпоксай – середній
син Таргітая [30, ІV 6]. Можливо, ця назва
поєднує два імені Тур і Аспи. Див. Арпоксай,

ріод – одна з назв жертовника, місце
для принесення пожертв. 2. Церковна
християнська книга. І. Огієнко писав,
що Требник постав “у глибокій давнині і
містив у собі найдавніші східні молитви,
часто достосовані до буденного народнього життя. В Україні Требник сильно
увійшов у родинне життя своїх вірних, і
сильно допомагав Християнізації. У нас
Требник помітно вплинув на наше життя, і навпаки – життя сильно вплинуло
на Требник, який мав багато своїх власних
українських Чинів” [82, с. 410].
ТРЕТІЙ ЗАКОН. Закон, за яким належало
шанувати свій рід. Про нього в драмі
Аспи, Тур.
“Благальниці” згадує син скитськоТРАЯН. Римський імператор поч. ІІ ст. н. е., української землі Есхіл: “свій рід шанувать
який нібито ходив походами на Україну- – велить закон: третій він зайняв рядок на
Русь. Див. Траянові вали, Троян.
скрижалях Правди”. [201, 704-709] Див.
ТРАЯНОВІ ВАЛИ, Троянові. Назва Есхіл.
стародавніх земляних насипів (валів), що ТРИ. Число Неба, Дажбога і Бога Сина.
збереглися на території Поділля, Бессарабії “Число три царює повсюди у Вселеній”, –
та Добруджі. Вважається, що початок їх говорить Оракул Зороастри. Апол Ол літав
зведення був покладений римлянами в І– у країну Богів Гіперборею на крилатій
ІІ ст. н. е. за правління імператора Траяна, тринозі. Три бачимо в іменах: Деметра,
хоча в той же час стверджується, що ця Триптолем, Зороастра, Митра. Не випадково
територія не входила до Римської імперії. воно і в українських словах: тримати, бо
Згадуються у Велесовій Книзі: “Говорить в ньому закодована та Трійця, яка володіє
та Птиця про гординів боруських, які од світом, має його і утримує; тривкий – той,
рук римлян упали на Дунаї біля Троянь-валу” що не піддається змінам; тривати – жити;
[54, д. 7Ж]. В середньому Придніпров’ї тривалий – довгочасний; витривалість –
подібні споруди мають назву Змієвих валів. сила. По-хідні від нього числа тридцять і
Див. Змієві вали, Троян.
триста теж були священними – тридцять
ТРЕБА, требити. Данина, пожертва Богам днів у місяці, триста відбірних воїнів
(обов’язкова), шанування. “Залишимо на захищали головні святині наших предків
суру молоко наше в травах на ніч, додамо та Отця роду тощо. Піфагорійські числа
до нього щавлю й інших трав, як навчали починалися з трійки. Див. Апол Ол, Зороастр.
прастаротці, і даймо сьому суритися. І ТРИГЛАВ, Трисуття. 1. Божественна
пиймо тричі, славлячи Богів п’ятикратно Трійця. Велесова Книга говорить, що
щодня. Таке наше старе шанування Богам “найперше Триглаву поклонятися маєповинні требити, і треба та буде пов’язом мо” і називає цих три глави: Сварг, Перун
між нами” [54, д. 4Г]. Див. Сурина.
та Свентовенд [54, д. 11А]. А на д. 25 –
ТРЕБНИК. 1. У дохристиянський пе- Сварг, Дажбог і Перун. 2. Знак Богів, оберіг

338 Тридуг

Триглав.
Внизу: підвіскипечатки
Володимира
Великого і
Ярослава Мудрого

Тридуг
Календар березівський, Коло
Мізинська
стоянка,
Навершя
Олександр ІІІ, Сварг, Трійця.

Дажбоже,
владики,

ТРИДУГ (Тридух). Оберіг, єднання
трьох кіл у трикутнику. Ототожнюється із
Триглавом. Див. Триглав.
ТРИЗНА. Врочисті поминки на честь
покійника, до яких входили також
різноманітні змагання, герці тощо.
ТРИЗУБ, в “Слові ополку Ігоревім” –
трикус. Священна річ, першим про це
повідомив Есхіл у драмі “Благальниці”:
“Ані тризубці, ні всі інші речі ці священні не
врятують од насильників” [201, 755-756].
Див. Есхіл, Триглав.

Праотців-Богів, що має потужні захисні
властивості. Найдовершенішим знаком
Триглава є український герб (народна назва
Тризуб), де три вістря єднає овал (яйце),
під якими розуміються конкретні сили:
“Стидаємося Наву, Праву і Яву знати та
розуміти, що це Дажбо створив нам яйце“
[54, д. 1]. Найдавніше його зображення
зафіксовано на кістці мамута часів
Мізинської культури. Його можна бачити
у вигляді навершя з трьома птахами до
патериці Олександра Великого, на монетах
Володимира Великого він трапляється
також у вигляді трьох куль. На підвісці
Володимира над центральним вістрям
майстер зобразив птаха, чим підтверджується перехід державної традиції від
Олександра Великого. На підвісці Володимирового сина Ярослава це місце зайняло
Дажбоже Коло. Див. Володимирові монети,

ТРИНАДЦЯТИРЕБРИЙ. Людина з три
надцятьма ребрами. Вважається, що її не
можна хоронити разом з усіма на цвинтарі,
бо скоро забере за собою на той світ ще
дванадцятьох людей. Її треба хоронити під
воротами покійника. (Записано в с. Грузьке,
Голованівського р-ну, Кіровоградської обл.).
ТРИНІЖНИК. 1. Трон для Богів. Виготовляли переважно з бронзи на трьох ніжках
і з трьома колами для опори спини та рук,
що символізували Триглав. 2. Чаша (кубок)

Триніжник із
колами. Фрагмент
малюнка на древній
вазі
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на трьох ніжках. Вручали переможцям розмаїттям, високою культурою виготовспортивних змагань, що проводилися на лення та оформлення. Послугувала зразком
честь Тріопійського Аполлона [30, І 144]. для подальшого розвитку кераміки. Див.
Див. Аполлон, Тріопій.

Березівка, Тимкове, Томашівка.

ТРИПІЛЛЯ. Село на Київщині, іменем ТРИПІЛЬЦІ. Люди, належні до Трипіякої названо археологічну культуру. Див. льської культури. Див. Трипільська культура.
Трипільська культура.
ТРИПТОЛЕМ. Син царя Келея і МетаТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА. Археоло- ніри (мабуть, Колоксая і Тани/Дани). Бо
гічна культура часів енеоліту, назва якої гиня Деметра подарувала йому золоту ко
походить від назви села Трипілля на лісницю, запряжену крилатими зміями,
Київщині, де були знайдені перші пам’ятки зерно пшениці й наказала вчити людей
прадавньої Оратти. Набула найбільшого вирощувати хліб. За мітом, на цій колісниці
розквіту між 4500 та 2750 рр. до н. е., Триптолем облетів усі країни й навчив людей
займала територію сучасних України, хліборобської справи. Отже, ймовірно, наші
Молдови та Румунії загальною площею предки вважали його Богом хліборобства і
понад 35 тис. км² із центром між річ саме від нього в Київській обл. маємо село
ками Південний Буг – Дніпро. У часи Трипілля, інший компонент “лем”, мабуть,
розквіту культури їй належали найбільші належить одному з найдревніших племен –
поселення в Європі: кількість мешканців українським лемкам. Див. Лемки, Трипілля.
деяких з них перевищувала 15 тис. осіб. ТРИСУТТЯ. Див. Триглав.
Трипільська культура – одна з основних ТРІНАКРІЯ (Троя Окрія). Під такою
давньоземлеробських культур мідного віку. назвою, ймовірно, в поемі Гомера
Вона стала основою для розвитку багатьох “Одіссея” згадується острів Томаківка.
інших культур людства. Див. Володимирівка, Коли учасник Троянської війни Одісей
Майданецьке, Небелівка, Оратта, Трипілля.
успішно пройшов Океан-рікою (Дніпром)
ТРИПІЛЬСЬКА ПОСУДА. Місткості між Сціллою (Скіллою) та Харибдою, він
для приготування та споживання їжі, потрапив на безлюдний острів Трінакрія.
фруктів, пиття води й молока, зберігання Греки його ототожнювали із Сицилією.
зерна тощо. Переважно виготовляли з Див. Скілла, Харибда.
глини і випалювали на вогні. Мала доволі “ТРІЕ ДОРЕЙ”. Конструкція із Велесової
широкий спектр застосування, відрізнялася Книги [54, д. 6Д], ймовірно, “Тур Дорій

Триптолем на
колісниці; зліва
від нього богиня
Деметра з факелом і
колосками; праворуч
– богиня Персофона
з глечиком і факелом.
Малюнок на вазі
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(Орій)”, на зразок того як князя Всеволода
автор “Слова про похід Ігорів” називав
Яр-туром. Мабуть, це та сама людина, що
згадується в “Історіях” Геродота під іменем
Доріей. Див. Доріей, Турій Дорей.
ТРІЙЦЯ. Сутність у трьох проявах, в
українській релігійній традиції мала
широке поняття: Ява – Права – Нава,
Сварг – Дажбог – Перунь, Вогонь – Вода –
Земля, Бог-Отець – Богиня-Мати – Бог-Син
тощо. У християнській вірі: Отець, Син і
Святий Дух. В іранців – Митра, в індійців –
Трімурті. Див. Митра, Триглав.
ТРІОПІЙ. Частина суходолу, що, за Геродотом, простягається в морі, найвужчу
частину якої “почали були перекопувати
кнідійці, коли Гарпаг підкорював Іонію” [30,
І 174]. Найвірогідніше, йдеться про якусь
косу, що з’єднувала Крим із материком. Див.
Гарпаг, Іонія, Кнідійці.

працях він майже не згадував Рим, як такий,
що не заслуговував на увагу. Уродженець
Галії мав справжнє ім’я Геваній Горопей, але
щоб видати його за римлянина, йому було
вигадано інше ім’я. Головним твором життя
Геванія була “Філіпова історія” в 44 книгах,
що досліджувала й оспівувала македонських
царів Філіпа та його сина Олександра, якими
він пишався як видатними земляками. Його
історія правдиво розповідала про володарів
антських (українських) земель, вона не
вписувалася в концепцію нових імперій
і була знищена. Серед іншого він писав:
“Скитське плем’я завжди вважалося
найдавнішим, хоча між скитами і єгиптянами довго тривала суперечка про
давність походження”. Від 44 книг
зберігся лише “Пролог”, короткий зміст
окремих книг та витяги, зроблені Юніаном
Юстином. Див. Галія.
ТРОН. Крісло, де сидить цар, слово
створене від “ТРиНіжник”, на якому сиділи
Боги. Див. Триніжник.
ТРОНАКРІЯ. За мітами про Одіссея,
острів Бога Геліоса, за яким, найімовірніше, приховується Крим. Пізніше
назва трансформована у Тракію-Фракію.

ТРІОПІЙСЬКЕ СВЯТИЛИЩЕ. Святилище в Криму, біля якого проводили
змагання на честь Тріопійського Аполлона.
Їхні переможці отримували в нагороду
бронзовий триніжник, який не можна було
виносити із святилища, а присвячувати його
там-таки Богові [30, І 144]. Наука перенесла
це святилище до Передньої (Малої) Азії. Див. Фракія.
Див. Тріопій.
ТРОС (то Рос). Троянський цар, за грець
ТРІОПІЙСЬКІ ГОРИ. Гори, що їх згадує кими мітами – син Еріхфонія, внук Дардана,
Геродот. Можливо, Кримські або якісь три батько Ассаріка, Ганімеда та Іла. Див. Іл.
кургани.
ТРОЯ, Троянь, Троада, Троянь-земля, Іліон.
ТРІУМВІРАТ. Альянс між трьома прак Давня держава північного Надчорномор’я,
тично однаковими могутніми політичними яка простягалася від Дунаю до Колхіди.
чи військовими лідерами. “Три ума” Що Троянь була на українській землі,
(голови), що вірять в одну ідею та ведуть до висновується і з “Життєписів” Плутарха.
однієї мети.
В розповіді про Суллу він пише, що цей,
ТРОАДА. Назва Трої в “Діях апостолів” один з найбільших римських полководців,
зустрічався із Митридатом – царем Бос(Новий завіт). Див. Троя.
ТРОГ ГНЕЙ ПОМПЕЙ. За офіційною форським – “в Дардані, що в Троаді” [113,
версією, римський історик I ст. до н. е. – с. 63]. А в розповіді про іншого римського
І ст. н. е. гальського походження. Насправді діяча Лукулла (113, с. 124) згадує одного з
ніякого стосунку до Риму він не мав. У своїх дандарійських (тут звичайна перестановка
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літер, що так притаманна праці Плутарха)
правителів Олтака, плем’я якого мешкає на
берегах Меотиди (Азова). Окрім того, на
с. 119 називається місто Іліон і біля нього
Ахейська гавань, яка була з боку Ахеї (див.
Ахея). Литовський дипломат Михалон
Литвин у ХVІ ст. теж писав, що “Іліон,
або Троя, колись знаходились на київській
території”. Древньому енциклопедисту
Аполодору належить таке визначення
місце розташування центру Трої: “Троя
знаходилася близько Тенедоса, коло могили Тенедоса”. Тут Тенедос, найвірогідніше, Тендрівська коса в гирлі рік Дніпра і
Бога. У Велесовій Книзі згадується Трояньземля, яку руси не дали римлянам: “А тому
не послабляймося і не дамо землі нашої, як і
землі Трояні не дали римлянам” [54, д. 7Б].
Російський дослідник А. Абрашкін (Тайны
Троянской войны и средиземноморская
Русь. – Москва: Вече, 2006, с. 264) писав,
що ще до Гомера хетти називали Трою
за іменем Бога Велеса Вілусією, а Велес,
як відомо, – Бог давніх укрів і росів. О.
Вельтман підмітив, що обряд спалення
тіла і захоронення останків Патрокла,
описаний Гомером, один і той самий, якому
слідували і руси [20, с. 109]. Гомерівський
Одісей, побувавши в царстві Аїда, саме біля
Океан-ріки, побачив там покійних героїв
Трої, що теж засвідчує їхню загибель біля
Дінпра. В Україні збереглася низка прізвищ
з основою “Троя” (Троян, Трояновський
тощо) і десятки населених пунктів. Див.

2. За Велесовою Книгою, римський
полководець кінця І тис. до н. е.: “Згадаймо
ж, як римські орли зазнали поразки від дідів
наших у гирлі Дунаю. Тоді Троян напав на
дулібів, і дідове наші пішли на легіони та
розтрощили їх. Було те за триста літ до
нашої доби”, “Отож, Троян був дідами
нашими розтрощений, легіони полону були
взяті до полів наших”, “Троян був за п’ять
сотень літ до готів” [54, д. 29]. Як бачимо
з Велесової Книги, Троян жив приблизно в
ІІІ–ІІ ст. до н. е., натомість греко-римська
наука стверджує, що роки його життя 53–
117 р. н. е.
ТРОЯНІВ ВІК. Часовий період, що
згадується у Велесовій Книзі [54, д. 3Б].
ТРОЯНІВ ВНУК. Якийсь воєвода, якого
взяли в полон разом із дружиною, після
чого в русів почалося життя важке [54, д.
3Б і 4А]. Можливо, внук римлянина Трояна,
який перейшов на службу до русів.
ТРОЯНСЬКА ВІЙНА. Війна на півдні
України, найвірогідніше, в Ольвії, яку автор
видав за Іліон. Було це за царювання Пріама
нібито в ХІІ ст. до н. е. Однак Геродот писав,
що він мав розмову із жерцями, які чули
про Троянську війну від самого Менелая.
А якщо Геродот застав живими ще тих,
хто міг спілкуватися із безпосереднім
учасником війни, то вона насправді сталася
не раніше початку VІ ст. до н. е. Це час, коли
відійшов на той світ володар Скитії та Мідії
Кияксар (Кия). Отож, найімовірніше, війна

ТРОЯН. 1. На думку деяких істориків, один
із слов’янських Богів, але насправді вони
плутають його, або з римським царем на
ім’я Траян/Троян Марк Ульпій Нерва, або
з назвою давньої держави, що знаходилася
на півдні України, або з Триглавом, під яким
розуміли трійцю Богів – батько Сварг, його
син Дажбо і внук Перун (див. Триглав).

Воїни троянці. Чаша, поч. V ст. до н. е.

Іліон, Литвин Михалон, Ольвія, Троянська
війна, Хетти.
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ця була між його наступниками за багатства
столиці Кия Ольвії та за право володіти
нею, і носила громадянський характер. Див.
Іліон, Кий, Менелай, Ольвія, Пріам, Троя.

ТРОЯНЬ-ВАЛ. За Велесовою Книгою, оборонний земляний насип, будівництво якого
нібито започаткував у І ст. н. е. римський
імператор Траян для захисту своїх земель
від північних племен. Хоча насправді всі
вигоди місцерозташування валу на боці, що
прилягає з півночі. Тому очевидно, він був
побудований не римлянами. Сліди Т.-валу
збереглися донині на території Поділля,
Бессарабії та Добруджі. Див. Троян.
ТРОЯНЬ-ЗЕМЛЯ. Так, за Велесовою
Книгою, називається Троя. Див. Троя.
ТУВА. Автономна республіка в Росії.
Зважаючи на те, що тут було виявлено
ранньоскитський царський курган Аржан
(орів-ганів), можливо, назва походить від
скитів-тиврів, що прийшли сюди з території
України. Див. Тиври.
ТУВАЛКАЇН. За Кн. Буття (4:22), син
Ламеха та Цілли, який кував мідь та залізо,
певно: Тувал – коваль, Каїн – Кий. Див.
Ламех.

ТУЛЛА АТТІЙ. За Плутархом [176,
с. 337], цар, який славно царював над
вольсками (волинянами) і з успіхом воював проти римлян (V ст. до н. е.), причому
пояснюється, що вольськи населяли Лацій –
“область, в якій розташований Рим” [176,
с. 431], хоча Лацій мали б населяти латини.
Не виключено, що це той самий Татій, якого
згадував Плутарх в іншій розповіді [108, т.
1, с. 130], або ж Сулла, якого приписують до
римлян. Див. Рим, Сулла, Татій.
ТУР. 1. Самець оленів, один із тотемів
праукраїнців (див. Тарандр). Архим Інокентій Гізель у “Синопсисі” 1674 р. на с. 49
називав його божком і писав про язичників:
“На своїх законопротивних сборищах
якогось Тура, сатану і прочія богомерзкія

скареди премишляюще, вспоминають”.
2. Туром називали великих князів, героїв
та отців руських, наприклад, Всеволод у
“Слові про похід Ігорів” називається Буйтуром, Яр-туром. Див. Тарандр, Яр-тур.
ТУРІВ РІГ. Древня могила-курган, що
розташована біля села Городниця Уманського р-ну Черкаської обл., неподалік
Вільховського
святилища-обсерваторії.
Див. Вільхове.

ТУРОВА БОЖНИЦЯ. Древнє святилище
в Києві (в районі р. Хрещатик). Зруйнована
приблизно в ХІІ ст., у ХІХ ст. було знесено
навіть місце, де вона стояла [218].
ТУРІЙ ДОРЕЙ. За Велесовою Книгою,
особа, з якою порівнюється Гордин: “А
тоді болярин Гордин розбив готів у літо
тисяча сто третє від Карпатського
Ісходу. Як Турій Дорей ішов він без страху
на них” [54, д. 6Д]. В оригіналі: “ТРІЕ
ДОРЕЙ”, що перекладалося раніше як
“Дарій Третій”. Однак сумнівно, щоб автор
рус брав за приклад перського царя, тому
тут, ймовірніше, “Тур Дорій”, на зразок того
як князя Всеволода автор “Слова про похід
Ігорів” називав Яр-туром. В “Історіях”
Геродота, до речі, згадується спартанець
Дорей, який усупереч звичаям йшов у
походи не питаючи перед тим оракул. Див.
Гордин, Дорей.

ТУСТАНЬ (тут стань), гора Роду. Фортецясвятилище, найзахідніший скельний стан
батька Орія (найближче село до неї Урич,
ймовірно, назване на його честь, неподалік
також є село Орів). Однак відома лише як
ранньосередньовічна наскельна фортеця
та митниця ІХ–ХІІІ ст. н. е. Розташоване в
малодоступній місцині Сколівського р-ну
Львівської обл. Те, що це була священна
гора давніх людей, для яких головним
божеством було Сонце, підтверджує мале
Коло, витесане на скелі праворуч від входу
до фортеці-святилища, а також велике Коло-
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Велике
Коло

Мале Коло

Лице та Ін-янь обабіч

“Жіноче лоно”

Пам’ятник фалосу

Камінь-Коло

344 Тутанхамон

Тустань. Загальний вид

Сонце, що ніби котиться на захід, витесане
вже всередині святині з кам’яної глиби.
Мабуть, називалася горою Рода, оскільки в
її підніжжі з південного боку поєднуються
жіноче й чоловіче начала, що відображено
на скельному масиві рисами голови людини
з очима, носом, ротом та знаком Ін-Ян.
Поруч є тріщина, що її уявляли жіночим
лоном, пам’ятник чоловічому фалосу і
камінь-Коло, як символ родини. Див. Ін-Ян,
Коло, Орій.

ТУТАНХАМОН.
Давньоєгипетський
фараон, який нібито правив у 1333–
1324 рр. до н. е. Значення імені: “Живий
образ Амона”. Його часто писали як
Амон-тут-Анх, відповідно до звичаю
розміщувати ім’я божества на першому
місці, щоб вшанувати його. Провідний
сучасний єгипетський антрополог Захі

Хавасс заявляє, що Тутанхамон не був
чорношкірим. Він опублікував Y-ДНК
профіль Тутанхамона, де його батьківська
гаплогрупа ідентифікується такою, що
виникла 9500 р. тому в Причорномор’ї.
Отож, імовірно, й ім’я його має причорноморські (українські) основи: Тутан –
Татень/Татуньо, Х – цар, Амон (бог небес
– аналогічно влескнижному Замунь). Див.
Анх, Єгипет, Замунь, Татень, Х.

ТЮТЮН. Рослина, яка після відповідної
переробки використовується для куріння.
У давнину вважалося (зокрема на Поділлі),
що вона виросла з тіла Юди, після того, як
воно стліло. Див. Юда.
ТЬЄРРІ АМАДЕЙ (1797–1873 рр.).
Французький історик, який написав книгу
про Аттилу “Histoire d’Attila” (1856). Див.
Аттила.
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У
У, у. Двадцять четверта літера абетки;
здоровий глузд, поміркованість, всевишній
розум.
УЗОР. Малюнок, що поєднує в собі певні
символи, фігури та кольори. Походить від
слова “узорити” (покриватися зорями,
світити зорями). Особливо багата на них
українська вишивка. Наприклад, на узорі,
зображеному нижче, представлена вся
світоглядна та релігійна система наших
предків. Узор виконано в двох кольорах –
червоному і чорному. Півні символізують
Бога Сварга. Між ними на найвищому місці
розміщений божественний Триглав, який
водночас є тіарою (короною) Сонця – воно
зображене у вигляді квітки на дванадцять
пелюстків. Від Сонця пролягає вісь до
фантастичної квітки на три пелюстки. Це
священний трилисник, або земний Триглав
як умова існування життя на землі. В
центрі квітки – земля, оточена водою (білий
колір). Нижче чергуються символічні хрест
(ромб) – знак Нави (темінь) і “Х” – знак Яви
(світло). Загалом їх сім, як і днів у тижні.
Див. Дванадцять, Сварг, Триглав, Хрест.

Узор світобудови

УККО. Верховний бог, громовержець
в карело-фінській мітології. Уявлявся
чоловіком із сивою бородою, який гарцює
по небу на колісниці, кидає блискавки і
гримить. Відомий як покровитель худоби
і врожаю. Пара Укко (Ук) і Рауні (Ра) є
типовим дуалістичним поданням угрофінських мітів про протиставлення Неба
– верховного, чоловічого божества, творця
всесвіту, і Землі – жіночого божества,
найчастіше – дружини Неба. Певно, їхні
імена є розділенням надвоє імені давнішого
божества Акрая. Або ж, зважаючи на те,
що інше ім’я Укко Ільман відповідає назві
племені ільми (ільмерці), які, за Велесовою
Книгою, жили спочатку на півдні України,
тоді на Дунаї і лише потім на Балтиці, ім’я
цього божества принесене ільмами з нашої
території і є роздвоєнням імені укрів (УкРа). Див. Акрай, Ільми.
УКРАЇНА, Вкраїна. Держава в Східній
Європі, найбільша за площею (603 628 км²)
країна з тих, чия територія повністю лежить
у Європі. Населення – понад 43 млн. людей.
Давні назви – Перірата, Оратта, Скитія,
Руськолань, Русь. Першу письмову згадку
про Україну вчені помітили в джерелі
ХІІ ст. Зокрема Київський літопис за
Іпатіївським списком від 1187 р. розповідає:
“...І плакали по нім усі переяславці... За
ним же Україна багато потужила”.
У згадці йдеться про глибокий траур
народу через загибель переяславського
князя Володимира Глібовича в битві з
половцями. Однак Україну згадує ще
святий Григорій Богослов (бл. 330–390 рр.)
у “Слові, як погани кланялися ідолам”, що
його переклали на давньоруську мову в ХІ
ст. Тут читаємо: “Но і ноне по украінам
молятся єму, проклятому Богу Перуну,
і Хорсу, і Мокоші, і вілам, то творят
отаі” [82, с. 375]. У “Літописі руському”
як володіння Яфета згадується під назвою
Локрія (Окрія, Укрія) [76, с. 1]. О. Вельтман
писав про Україну між амазонками і
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булгарами “обнявшую при Аттиле и всю
Ungarn“ [20, с. 51]. Більшість вчених
вважають, що назва походить від слова
“окраїна”, хоча насправді держави, що
розташовувалися на цій території, ніколи не
були окраїнами, а навпаки центральними –
Скитія, Руськолань, Царська країна, Анія...
Тому, ймовірніше, вона походить від одного
з імен Верховного Бога – Акрая, або це
поєднання “Укр” та “Анія”, з пізнішим
вставленням літери “ї/і”. Числа України –
три, шість і вісім. Див. Акрай, Анія, Аттила,
Зевс, Окри, Русь, Українці, Укри.

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА. Складається
із 33 літер, в кожну з яких у давнину було
вкладено свій філософський зміст (цей
словник здійснює спробу відновити його).
Перші знаки абетки, наприклад “Х”,
були зафіксовані ще мисливцями Мізині.
Правомірна спадкоємиця ольвій-ського
письма. Див. Абетка ольвійська, Мізинь, Х.
УКРАЇНСЬКА МОВА, голунська, ант
ська, малоросійська, руська, русинська.
Рідна приблизно для 37 млн. людей.
Первісно система священних образів, що
створювалася за принципом родинного
походження, де є батьківське коріння
(архетипи) і їхнє розгалуження – словадіти. Наприклад, архетип імені Бога-

Творця Сваргора (Сварга-Сварога) “СВ”
бачимо в багатьох світотворчих словах:
світ, світло, світанок, світоч, святий,
свобода, сватання, свічка, свічадо, освіта,
просвітлений тощо. В основі УМ також
закладено мудрість графіки абетки,
відповідний лад поєднання літер, логіку
побудови слова та систему мислення.
Наприклад, “голова”: “го” – “гора”, “ло”
– “лице”, “ва” – “моВА”. Тобто, це верхня
частина тіла, що говорить. Інші варіанти
ділення слова: “гол” – ”голос”, “ова” –
“мова”; прочитування ззаду наперед: “аво”
–“мова”, “лог” – “логіка” говорять про те,
що це розумна частина тіла. Українське
слово – це не просто засіб спілкування і
означення певних термінів, це самостійна
філософська одиниця. Так “орати” для
роду українського – це священнодійство,
бо походить від імені Бога-Отця Ора,
який навчив людей обробляти землю і
вирощувати хліб. Натомість російський
відповідник “пахати” можна пов’язати хіба
що зі словом “пах” або “пахан”. Основа
слова ДУМа в зворотному напрямку стає
основою слова МУДрий. Жодна інша
мова не має таких зв’язків між основами
слова і позначуваними ними поняттями
чи судженнями як українська: “РаРай-край-країна-Україна”,
“село-оселяселянин-населення”.
Поляк
Михайло
Красуський 1880 р. в книжці “Древность
малороссийского языка” дійшов такого
висновку: “Займаючись тривалий час
порівнянням орійських мов, я дійшов
переконання, що малоросійська мова не
тільки старіша від усіх слов’янських, а й
санскритської, грецької, латинської та
інших орійських”. Відомий учений-історик
у діаспорі Орест Субтельний писав, що
українській мові не менше 5 тис. років.
Найдавніші зразки мови, що збереглися,
сягають середини ХVІ ст. до н. е. (див.
Голунський напис, Напис із Приазов’я).
Сліди її можна знайти також у древніх
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пам’ятках від південно-східної Туреччини
до Північної Африки та Апеннін (див.
Каратепські написи, Тірсени). Археолог
світової величини, австралієць В. Чайлд у
книжці “Досвіток европейської цивілізації”
(Childe V.G. The Dawn of European Civi lization. – London, 1955) стверджував, що “з
українських степів на світанку цивілізації
розвивалася індоевропейська мова”. Іван
Огієнко зауважував: “Жива народна
українська мова вироблялася під впливом
і дохристиянських вірувань, і двоєвір’я, –
і все це позосталося в ній дотепер”.
Польський історик Ян Красінський в
книжці “Польща” (надрукована в Італії)
писав: “Хто опанує українську мову, той
здобуде ключ до швидкого вивчення усіх
інших слов’янських мов, бо українській мові
властиві найтиповіші риси слов’янської
лінгвістики”. Український поет єврейського
походження Мойсей Фішбейн називає
українську мову “божистою, богоданою,
богообраною”. В період російської і
московсько-більшовицької
колонізації
піддавалася забороні та гонінню. Див.
Абетка ольвійська, Клятва синів Пертона, Мова,
Мовинства, Ра, Свинцеві листи, Слово, Стела
уславлення Кия.

УКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ОДЯГ. Як свідчать численні артефакти –
золота пластинка корони Колоксая (див.
Корона Колоксая), зображення на глиняних,
золотих і мармурових виробах (див.
Амазонки, Скити, Таври), – національний
одяг українців був сформований ще в І тис.
до н. е. Див. Бойки, Вишивання, Гуцули, Хітон,
Українці.

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛЬ ЦЕРКОВ.
Архітектурний церковний стиль України,
що сформувався протягом І і ІІ тис. н. е.
Г. Г. Павлуцький (19.01.1861 – 15.03.1924)
вважав його цілком своєрідним та
незалежним і від московського стилю,
і від західноєвропейських: до нього не
можна прикласти ні готики, ні ренесансу,

Українці. Поч. ХХ ст.

ні барокко. До українського стилю увійшли
форми, які використовувалися ще за
язичницької доби. Головним елементом
українських дерев’яних церков, на думку
В. М. Щербаківського (18.03.1876 –
18.01.1957), була восьмигранна вежа. Див.
Вісім.

УКРАЇНЦІ. Основне і корінне насе-лення
України. Як етнос, постали на землях
сучасної України та частині земель Польщі,
Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини,
Словаччини і Росії. За межами України
проживають в Росії, Казахстані, Молдові,
Білорусі,
Киргизстані,
Узбекистані,
Польщі, Канаді, США, Аргентині та ін.
країнах. Загальна чисельність перевищує
46 млн. осіб. З них 37 млн. мешкає в Україні.
Розмовляють переважно українською
мовою. За релігійною приналежністю
– більшість християни. Вживали також
самоназви русь, русини, козаки, малороси
тощо. Вперше згадуються в “Історіях”
Геродота як тевкри/теукри (teukеr – “то
укри”). За Велесовою Книгою, окри. Див.

Окри, Руси, Тевкри, Україна, Украни, Укри.

УКРАНИ, укри (vukraner, ukri,). Західнослов’янський племінний союз (або плем’я)
приблизно V–XII ст. н. е. на узбережжях
річки Укер (нім. Ucker), у межиріччі Ельби
(Лаби) та Залі й вище до Щецинської
лагуни, – в тих районах Померанії і
Пруської Німеччини, які сьогодні носять
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найменування Уккермарк (нім. Uckermark),
на північному сході сучасної німецької
федеральної землі Бранденбург, а також –
Полицький повіт на польсько-німецькому
кордоні. Зайняли ці землі, певно, після
походів гуни Аттили. На плем’я з назвою
украни (Vucrani або Ucrani) вказує цілий ряд
середньовічних джерел, зокрема німецький
історик Відукінд Корвейский згадує про
плем’я укранів у тексті, датованому 934 р.
Крім того, єпископ Бранденбурга згадує
про них у 947 р. Вважається, що назва
племені походить від назви річки Уккер,
хоча, найвірогідніше, навпаки – річка
названа від імені племені. Украни входили
до складу племінного союзу лютичів, або
велетів. Центром племені був Пренцлау, а
головними містами – Пазевальке та Уккермунде. В І пол. X ст. украни, як і інші
племена союзу, потрапляють у залежність
від німецьких феодалів. У 954 р. маркграф
Саксонської Східної марки Геро Перший у
союзі з Конрадом I (зятем Оттона Першого
– імператора Священної Римської імперії)
почав успішну кампанію із захоплення
земель укранів, які після Битви при Ленцені
(в 929 р.) увійшли до складу Північної
Саксонської марки Римської імперії. У
983 р., після повстань слов’янського союзу
бодричів і лютичів украни знову стали
відносно незалежними, хоча залишалися під
постійним і жорстким військовим тиском з
боку Польщі та Римської імперії. З XII ст.
украни перебувають у складі Передньої
Померанії. Як і решта полабських слов’ян,
що потрапили в залежність від німецьких
феодальних держав, украни піддалися
асиміляції та повністю перейшли на
німецьку мову. Однак слідів українізмів
у німецькій мові залишилося чимало,
наприклад: “айн” – один, “цвай” – два,
“драй” – три, “камін” – комин, “лібен” –
любити, “муст” – мусить і т. д. Див. Ельба.
УКРИ, окри. Згадані в Каратепських на
писах: “Вищі ж ми бо є – укри, оли та ори

наші”. Давня назва українців. Походить
від імені верховного Бога – Акрая (Зевса)
і означає “божественні”. Аналогічне
санскритське “ugra” означає: “дужий,
сильний, могутній”; “великий, високий
шляхетний”; “суворий, грізний, гнівний”;
“силач, велетень, богатир, герой” [203]. В
індійській мітології зустрічається чимало
божествених імен із компонентом “Уґра”.
Одне з них “Уґрадева”, в якому легко
впізнаються наш етнонім “укра” і Бог
“Див”, належить Шіві й означає “могутній
бог”. Це також засвідчує, що санскритське
“ugra” відповідає українському “укра”. Див.
Акрай, Див, Каратепські написи, Окри, Оли,
Орії, Тевкри, Україна.

УЛИЧІ. Давньоукраїнське плем’я, у
“Повісті минулих літ” літописець Нестор
писав про них: “Дуліби жили по Бугу, де нині
волиняни (йдеться про Західний Буг. – С. П.),
а уличі й тиверці сиділи по другому, [тобто
Південному] Бугу і по Дніпру; сиділи вони
також поблизу Дунаю. І було множество
їх, бо сиділи вони по Бугові і по Дніпру аж
до моря, і єсть городи їх і до сьогодні”.
Баварський Географ ІХ ст. свідчив, що
в уличів, які мешкали в Прибужжі, було
318 міст. Коли на київський престол сіли
варяги, уличі не визнали їхньої влади, про
що засвідчує той же Нестор: “І володів
Олег деревлянами, полянами, сіверянами,
радимичами, а з уличами і тиверцями
мав рать” [76, с. 14]. Назва походить від
Голуні, а не від “луччі”, як дехто стверджує.
У Львівській обл. нині є село Уличне, яке
могло отримати свою назву від уличів. Див.
Голунь, Еліци, Оли, Тиври.

УЛІСС. Див. Одіссей.
УЛУС. За часів монголо-татарської орди назва області, слово походить від
давньоукраїнського “волость”.
УЛЯНА, Вуля. Жіноче ім’я, що, певно,
походить від Олени. В замовляннях ним
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називається вода: “Добрий вечір тобі,
водо Уляно, а земле Тетяно, а ніч Мар’яно!
Дайте мені святої води від лихої біди”. Див.
Марія, Тетяна.

УМ. Див. Бог Ум Ір.
УМАНЬ. Місто на Черкащині. Зважаючи
на чітко виражені ознаки древнього
святилища сонцевірників, виявлені в
дендропарку “Софіївка”, що нині приховується під назвою “Критський лабіринт”
[105, с. 26], очевидно, поселення тут було
ще в дохристиянські часи. Назване воно,
певно, на честь Бога Ума. Див. Бог Ум Ір.
УМБРІЙ. Одна з давніх назв верховного
Бога. Див. Зевс.
УОСОБИЦЯ. За Велесовою Книгою, одна
з сил розбрату, підозр і ворожнечі [54, д. 8].
УПИР, опир, вампір. 1. Мрець, який
нібито виходить з могили, щоб смоктати
кров живих людей. 2. У східній Галичині –
ясновидець [211].
УР, ор. Вогонь, світло. Див. Ор.
УРА. Бойове гасло, походить від імені Отця
Ора та Богині Гори (Гери). Зокрема, скити
(за Геродотом, іонійці та спартанці) в боях
із персами кричали “Гера!”: “Леонтіхід,
пропливаючи з своїм кораблем, якомога
близько від берега, насамперед послав
вісника із зверненням до іонійців: «Шановні
іонійці! Ті з вас, хто мене чує, зверніть увагу
на мої слова, бо перси, звичайно, ні слова не
зрозуміють із порад, що я їх вам даю. Коли
почнеться битва, кожен із вас має своїм
обов’язком, першим і головним, не забути
про свободу і ще про гасло «Гера»” [30 ІХ,
98]. Див. Гера, Ора, Спарта.
УРАН. Сьома від Сонця велика планета
Сонячної системи, належить до планетгігантів. Третя за діаметром і четверта
за масою планета Сонячної системи.
Вважається, що її відкрив у 1781 р.
англійський астроном В. Гершель. Планета названа ім’ям античного божества

Урана, уособлення неба та піднебесного
простору, що був батьком Крона. Число
Урана таке саме, як і Землі – чотири.
Можливо, тому, що люди вважали Урана
батьком Землі, чому відповідає його
давня українська назва – Горан (Орій).
Див. Крона, Орій.

УРВА. Священна споруда, найімовірніше, у формі невеликої колиби,
згадується у Велесовій Книзі: “Треба
Урви берегти і там храни Богам
ставити: споруджувати стіну із дубів, а
за тим другу стіну і зберігати там Богів
наших подоби”, “А ще утримували Урви,
щоб мандрівник, коли йде ночами по
лісах, свій одяг у ній посушив біля вогню.
Русичі мали Урви по всій землі своїй і не
берегли те, а по хранах славлять Богів,
які не приймають жертви нашої, бо
ображені дуже лінощами нашими” [54,
д. 21], та в Біблії (урвища): “І будуть
поруйновані гори (кургани. – С. П.),
і поваляться урвища, і всякий мур на
землю упаде” (Єз. 38:20). У Прикарпатті
біля села Зелене Верховинського р-ну
і біля с. Угринь Чортківського р-ну на
Тернопільщині нині є урочища Урвана,
назви яких, можливо, походять від
Урв, що знаходилися тут. В індійській
мітології є ім’я Урварапаті – “Урв святих
(ра) батько” (владика Урв). Див. Колиба.
УРІЯ ХЕТТЕЯНИН. Хоробрий вояка,
який служив у війську ізраїльського царя
Давида. Очевидно, етнічний хетт (китт
– скит) із Ханаана, Орій Киттиянин.
Чоловік Вірсавії, з якою Давид згрішив
і побажав йому загибелі. Давид написав
командиру армії Іоаву листа: “Постав
Урію в найгарячішому бою спереду, і
відступіть від нього, щоб він був убитий”
(2 Сам. 11:15). Що й було зроблено, а
Давид узяв Вірсавію собі за жінку. Див.
Хетти.

350 Урна поховальна
УРНА ПОХОВАЛЬНА, домовина. Гончарний виріб ІV тис. до н. е., для праху.
Його виготовляли у вигляді домівки (а
то й храму) із зображенням птаха над
отвором-входом, оскільки вірили, що саме
птах (у Велесовій Книзі – Мати-Слава
Птиця небесна) відносить душу покійного
в Ірій. Є думка, що це насправді модель
трипільського храму. Див. Ірій.

(красномовний
Латинська мова.

чи

пишногубий).

Див.

УСТЯ. 1. Місце (вуста), де одна річка
вливає свої води в іншу. 2. Назва низки
річок та населених пунктів в Україні.
УТИ, утії, юти, вути, віти. Слов’янське
плем’я, що мешкало в Скитії, а потім
перебралося на північ Німеччини та південь
Данії. Мало за свій символ качку, а також
поклонялося Святому Вітові. Згадуються
Геродотом [30, VІІ 68]. Див. Вутя, Кречет,
Світовіт, Тевтони, Ютландія.

Урна поховальна.
ІV тис. до н. е.

УШКОВЕ. Село в російському Біломор’ї,
де ще в минулому столітті на могилах
місцевого кладовища можна було бачити
хрести з написами на славу Отцю-Сонцю
(УРЬ СЛАВА) і Христу-Хорсу (ХС) – вгорі
та пітьмі Марі (МАРВ) – унизу. Див. Мара,
Ур, Хорс, Христос.

УСАТОВЕ. Село Біляївського р-ну Одеської обл. за 10 км від обласного центру.
Розташоване на верхівці Шкодової гори.
Біля нього виявлено пам’ятки ІІ–ІІІ тис. до
н. е. Дало назву Усатівській археологічній
культурі.

Усатове. Древнє
зображення жінки
та оленя.

УСТИМ, Устин, Вустим. Чоловіче ім’я,
нібито латинське Юстус – справедливий.
Але, зважаючи на те, що латина не є
природною мовою, а творилася на основі
інших, зокрема й давньоукраїнської,
ймовірно, воно походить від слова “уста”

Ушкове. Древній хрест. Фото з книги
“Сокровища русского Севера”
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Ф
Ф, ф (переділене коло). Двадцять п’ята
літера абетки; розділення, вагання,
нестабільність, неприємність. Вважається, що її в українській мові не використовували, а підміняли сполученням
літер “ХВ”. Проте, як свідчать деякі
написи на ольвійських пам’ятниках (див.
Клятва синів Пертона), це помилкове
твердження. Могла читатися також як
“П”, “В” і “Т”.
ФАБР д’ОЛІВЕ Антуан (8.12.1767 –
27.03.1825). Французький теософ, містик, драматург. Едуард Шуре називав
його “дивним провидцем доісторичного
минулого”. Див. Шуре.
ФАГІМАСАД, Тагімасад. За Геродотом,
так скити нібито називали Посейдона.
Див. Посейдон.

року в 365 днів, відкриття факту руху
Сонця відносно зірок. Греки вважають,
що Фалес першим ознайомив їх із
геометрією. Йому приписують відкриття і
доведення низки теорем. Його досягнення
принесли Фалесу славу першого мудреця
серед знаменитих “семи мудреців”
далекого минулого. Див. Іонія, Мілет.
ФАЛОС, фал (палець). Символічне зображення чоловічого статевого органу,
предмет культу багатьох язичницьких
релігій. Як правило, символізує чоловічу
плодовитість, продовження роду та початок нового життя. Див. Тустань.

Божество у
формі фалоса з с.
Володимирівка, глина,
ІV тис. до н. е.

ФАЛЕСТРЕЯ (Палестрея). Цариця
амазонок, дуже гарна і сильна фізично,
ФАЛАР. Скитська золота, срібна або
сучасниця Олександра ІІІ Македонського.
мідна бляшка, яку використовували як
ФАМІНЦИН Олександр Сергійович
відзнаку чи нагороду. Прикріплювали до
(5. 11. 1841 – 6. 07. 1896). Російський
музичний критик, теоретик і композитор.
Автор багатьох досліджень, зокрема про
народну творчість, як то “Скоморохи на
Русі” та “Божества древних славян, (вып.
1)”.
ФАЛЕС Мілетський. За грецькими
даними, жив прибл. 624–548 рр. до
н. е. Стародавній філософ, математик,
астроном, засновник іонійської школи
натурфілософії, купець і політичний
діяч. Вважається, що йому належить
Фалар із зображенням Матері Небесної
заслуга у визначенні часу сонцестояння Слави з восьмипроменевим знаком богів та
та рівнодення, у встановленні тривалості
яйцем у руках. Золото. І ст. до н. е.
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обладунків героя або до упряжі його коня.
ФАНАГОРІЯ (Панагорія). Давнє містодержава, що була розташована поблизу
сучасного с-ща Сінного Темрюцького р-ну
Краснодарського краю (Росія). У Геродота
також має назву Беотія. Перекладачі його
“Історій” видавали її за Фінікію. Див.
Беотія, Фінікія.

ФАРНАК ІІ (97–47 до н. е.). Босфорський цар 63–47 рр. до н. е. Син понтійсько
го царя Митридата VI Євпатора. У 64 р.
до н. е. – намісник Митридата у Босфорі.
Зрадивши батька, був призначений царем
Босфорського царства (крім Фанагорії).
За версією тлумачів римської історії, це
призначення нібито зробив Гней Помпей,

ФАСІС, Фасія (Фазіс). Одна з давніх
назв річки Кубань, зокрема в “Історіях”
Геродота. Слово має ті самі основи,
якою територією вона текла – Азією, і
куди впадала – в Азовське море. Більш
усталеною версією є, що так колись
називалася річка Ріоні. Див. Кубань.
ФАСІСТЕ. Під такою назвою у Велесовій
Книзі називається море, в яке впадає
Рай-ріка (або Ра-ріка), найвірогідніше, це
Азовське (Азійське) море, яке дехто також
називав за іменем річки Фасіс – нині
Кубань, що впадає в це море. Є думки, що
це Каспійське море (Хвастливе).
ФЕБА. За грецькими уявленнями, титаніда, донька Урана та Геї, сестра і
дружина Коя, мати Лето (Лади) й Астерії.
Зважаючи на те, що греки наше “В” читали
як “Б”, найімовірніше, під іменем Феби
приховано ім’я Єви, дружини Кия (Коя).
Див. Єва, Єви Коло, Кий.

Монета Фарнака

але насправді тут свої умови диктували скити
на чолі з царем Красом. Скориставшись
ускладненням політичної ситуації в Скитії
та спробою захопити владу ромеями (в
офіційній науці – боротьба між Гай Юлієм
Цезарем і Помпеєм Великим, чиїми
іменами творці римської історії підмінили
інших полководців), Фарнак II у 47 р. до
н. е., маючи на меті відвоювати колишні
землі Босфорського царства, підкорив
Фанагорію та область Віфінію, залишив
ши у вотчині своїм намісником Асандра.
Однак незабаром війська Фарнака були
розбиті Цезарем. Повернувшись на Босфор,
він отримав супротив від свого намісника
Асандра, якого, мабуть, підкупили скити і
загинув у бою з ним. Див. Красс, Митридат,
Помпей, Цезар, Фанагорія.

ФЕДОТОВ Григорій Петрович (1. 10.
1886 – 1. 09. 1951). Російський історик,
філософ, релігійний мислитель та публіцист. Стверджував, що: “Південно-руське
(малоросійське) плем’я було першим
творцем культури і себе самого завжди
йменувало Руським”. Див. Україна.
ФЕМИСКИРА, Фемістида. Столиця амазонок, що перекладається, найімовірніше,
як Ама з Кори (Карії). За Велесовою
Книгою, очевидно, Омастрида. Див. Карія.
ФЕМІСТОКЛ. Наварх скитського флоту,
що розбив при Саламіні війська Ксеркса.
Багато уваги йому приділив в “Історіях”
Геродот. Див. Ксеркс, Саламін.
ФЕРМОПІЛИ. Вигадана греками уще
лина в Центральній Греції, де, нібито, в 480
р. до н. е. 300 спартанців на чолі з Леонідом
І мужньо протистояли тисячам персів
на шляху до Афін. Насправді, і Леонід, і
спартанці цей бій прийняли на своїй землі,
або поблизу неї – найімовірніше, десь біля
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Істму. Відсутність нині цієї ущелини в
Греції пояснюється тим, що вона нібито
була
знищена
чотирикілометровим
наносом р. Сперхей [116]. Див. Істм, Леонід
І, Спарта.

ФЕСПІС, Феспід (прибл. 600–530 рр.
до н. е.). Поет, перший в історії театру як
мистецтва драматург і актор. Виріс поблизу
Мегари. За свідченнями Аристотеля, був
засновником жанру трагедії, увівши до
вистави особу актора, тобто відповідача,
який зображав мітичного або історичного
персонажа, декламуючи рядки своєї
ролі. Відповідно до одного з античних
джерел, цю роль Феспіс виконував сам.
Йому приписують також застосування
полотняних масок для акторів. Горацій у
праці “Про поетичне мистецтво” додавав,
що він їздив зі своєю трупою на возі, з
якого і виступала. Є навіть медальйон із
зображенням воза Феспіса. Від творів
Феспіса залишилися лише назви кількох
п’єс. Див. Віз, Мегара.
ФЕССАЛІЯ. За грецькими тлумаченнями, країна на західному березі Фракійського, нині Егейського моря (див. карта
до “Греція”). Однак із розповіді Плутарха
про Суллу [101, т. 2, с. 65] бачимо, що
Фессалія не була пов’язана з морем. Щоб
потрапити до нього від Фессалії треба
було спуститися через Македонію. І щоб
потрапити з Фессалії на Геллеспонт, двома
сторінками раніше написано, треба було
пройти через Македонію. Проте це ніяк не
можна зробити, бо Македонія не межувала
з Геллеспонтом (нині Дарданели),
попереду була ще Фракія. Очевидно,
що в такому випадку Фессалія зовсім
не балканська країна. Найвірогідніше,
фальсифікатори
історії
видали
за
Фессалію регіон, що був розташований у
басейні рік Дніпро – Рось – Фоса (від Фоси
й пішла її назва). Саме звідти успішно й

лягають шляхи, описані Плутархом: через
Македонію, яка в окремі роки займала
все сучасне лівобережжя України, можна
було спуститися Дніпром до моря; також
через Македонію можна було перейти
і до Геллеспонту (Азовське море). Саме
звідси, а не з Балкан за кілька тисяч
кілометрів, міг ходити походами Геракл
із Автоліком на амазонок [108, ІІ 133], які
мешкали в пониззі Дніпра. Див. Автолік,
Амазонки, Геллеспонт, Македонія, Сулла.

ФЕСТСЬКИЙ ДИСК. Теракотовий диск,
його нібито виявив італійський археолог
Луїджі Перньє 3 липня 1908 р. під час
розкопок стародавнього міста Фест на
о. Крит. Приписується до бронзового
віку. Хоча метод виготовлення диска,
знаки на ньому та стан збереженості
говорять про те, що це підробка, чим
часто користувалися італійці для того,
щоб прославитися і збагатитися. Див.
також Історичні афери.

ФІДІЙ. Скульптор V ст. до н. е. Нібито
давньогрецький. Проте прочитаємо, які
твори йому належать. “Вікіпедія”: “Серед
робіт Фідія, відомих тільки по описах
античних авторів та копіях, найбільш
уславленою була колосальна бронзова
статуя Афіни Промахос, встановлена
близько 460 до н. е. на афінському Акро
полі в пам’ять про перемогу над пер
сами – та двох грандіозних статуй,
виконаних у техніці хрисоелефантійної
скульптури: Зевса Олімпійського в хра
мі Зевса в Олімпії (одне з “семи чудес
світу”) і Афіни Парфенос (Діви) в храмі
Парфенон в Афінах”. Однак греки
насправді не воювали з персами і тим
паче не перемагали їх (див. Ксеркс).
Звідки взялася статуя Афіни Промахос
на Акрополі, дає відповідь інша статуя
Фідія “Афіна Парфенос”. Ця Афіна була
головною Богинею Херсонесу Таврій-
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ського. Тобто Фідій насправді творив у
Скитії-Криму на честь перемог скитів, а
також на честь її Богів та Богинь робив
скульптури, але греки їх викрали і приписали собі. Звісно, і справжнє ім’я скуль
птора знищено. Див. Партенос, Херсонес.
ФІЛІП ІІ. Див. Македонський Філіп.
ФІЛОСОФІЯ. Особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань
про фундаментальні принципи буття
людини, про найзагальніші суттєві
характеристики людського ставлення
до природи, суспільства та духовного
життя у всіх його основних проявах.
Слово вважається грецьким, що нібито
тлумачиться як любов до мудрості.
Проте, не виключено, що це видозмінене
“велесовія”, оскільки основи цієї науки
були закладені на землі, де шанувався Бог
Велес – у Скитії-Україні. Геродот писав:
“Серед племен у припонтійських краях ми
не можемо назвати жодного, що було б
відоме своєю мудрістю, і не знаємо нікого,
хто б уславився своїм розумом, крім
скитської народності і Анахарсія” [30,
ІV 46]. До скитських філософів належать,
окрім згаданого Анахарсія, Анаксагор,
Демокрит, Геракліт Ефеський, Платон
та ін. О. Знойко вважав, що територія
України була прабатьківщиною філософії
і космогонії. Див. Анаксагор, Анахарсій,
Велес, Геродот, Демокрит, Знойко, Сократ.

ФІНІКІЯ. Так у Геродота [30, І 2 і ІV
38] називається якесь місто-країна на
Таманському півострові, найвірогідніше,
це неправильно прочитана Фанагорія,
або так називали Тамань тоді, коли нею
володіли перси. Див. Фанагорія.
ФІНІКІЙЦІ. Піддані персів. У Геродота
так названі перси [30, VІ 41].
ФОТІЙ. Константинопольський патріарх у 858–867 рр. і 878–886 рр. Сприяв
поширенню впливу візантійської церкви

на слов’янські землі, зокрема на Русь.
У проповідях Фотія, серед іншого, міс
тяться цінні відомості про похід Русі на
Візантію: про те, що Аскольд підкорив
сусідні народи, що віру русів до прийняття
християнства називали еллінською і
що місто Константинополь (Царгород)
“оздоблене здобиччю з багатьох народів”.
Ось фрагменти його послань про похід
Аскольда на Константинополь (860 р.):
“Народ дикий і суворий, без страху... все
руйнує, все нищить... Чи пригадуєте той
час незносний, тяжкий, коли прийшли
до нас варварські кораблі, дихаючи
чимсь суворим, диким, погибельним...
Коли вони йшли попри місто, несучи,
виставляючи плавців з четами, мовби
загрожуючи місту смертю від меча...
Коли переляк і темрява опанувала розум,
і вухо прислухалося тільки до однієї
вістки: варвари перелізли стіну, і вороги
опанували місто! І то яке місто! Місто
Константинополь, оздоблене здобиччю
з багатьох народів, який народ хоче
зробити тебе здобиччю! Ти, що здобував
багато трофеїв над ворогами Європи,
Азії і Африки, як підняла над тобою
тепер спис варварська, проста рука,
щоб над тобою поставити трофей!”
Про Аскольдове хрещення Русі (867 р.):
“Не тільки болгари навернулися до
християнства, а й той народ, про якого
багато й часто говориться і який перевершує інших брутальністю і звірством,
тобто так звані руси. Підкоривши сусідні
народи і через те надто запишавшись,
вони підняли руку на Ромейську імперію.
Але тепер вони перемінили еллінську
(свою рідну, язичницьку. – С. П.) й
безбожну віру, якої раніше дотримувалися, на чисте християнське вчення,
увійшовши до числа відданих нам друзів,
хоча часто перед тим грабували нас і
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виявляли нестриману зухвалість. І в них
запалала така жадоба віри і ревність,
що вони прийняли пастиря і з великою
ретельністю виконують християнські
обряди”. Див. Елліни.
ФРАКІЙЦІ, фряце. Мешканці Фракії. За
Велесовою Книгою, фряце.
ФРАКІЯ, Тракія, Тронакрія, Фрігія. Давня країна, яка, за Геродотом, знаходилася
“перед скитською землею розташована
на морі. Ця земля утворює затоку, а
Скитія йде за нею” [30, ІV 99]. Очевидно,
що тут йдеться про Крим і Коркитську
затоку, а не про задунайську Фракію, яка
знаходиться не на морі. Як випливає з
аналізу Геродових “Історій”, Фракією (чи
Фрігією) також називалися землі від Дону
до Тамані включно, тобто землі Іонії.
Есхіл у драмі “Благальниці”, пишучи
про те, що “Ошаленіла Іо мчала полями
племен багатьох, аж вузину – пінявий
вир між двох земель – перепливла” (тобто
Керченську протоку), далі “Біжить –
ген по землі азійській, крізь пасовища
фрігійські буйні”, свідкує, що Фрігія/
Фракія була і на Тамані. Е. Шуре називав
Фракію “священною країною світу та
істинною батьківщиною муз” [158, с.
178], що відповідає грецьким науковим
висновкам про те, що Іонія зробила
найбільший внесок у розвиток поезії та
прози. Про те, як згодом фракійці (фряки)
стали володарями задунайської землі,
можна прочитати у легенді “Сказання про
Карпат-гору і Кощобу” [208]. Див. Іонія.
ФРАНКО Іван Якович (27.08.1856 –
28.05.1916). Український письменник,
поет, публіцист, перекладач, вчений,
філософ. Автор дослідження “Сотворення
світу”, перший в українській художній
літературі описав громадську віру і
святилище давніх українців – контину
(повість “Захар Беркут). Див. Контина.
ФРАОРТ. У давній транскрипції –
ΘРАОРΘ (ТРАОРТ), що греки прочитали

як Фраорт. Насправді, певно “третій Ора
то”. За Геродотом, цар скитів, мідійців та
персів 675–653 рр. до н. е., син Деіока,
батько Кіаксара. Пішов війною проти
ассирійців: “але зазнав поразки і загинув
сам після двадцяти двох років царювання.
Загинула більша частина його війська”
[30, І 102]. Ймовірно він став прототипом
Ґоґи із Книги пророка Єзекіїля (38-39).
Див. Ґоґа, Деіок, Кіаксар, Мідія, Ор, Ората.

ФРІГІЯ. Див. Фракія.
ФРІКС. Головний персонаж міту “Фрікс
і Гелла” в записі Аполлонія Родоського. У
міті йдеться про те, що син царя Атаманта
Фрікс разом із сестрою Геллою втікає на
золоторунному барані-овені до Колхіди,
щоб не бути принесеними в жертву.
Зберігся цікавий малюнок на вазі, що
зображує політ брата та сестри на Овені.
На вбрані Гелли зафіксовані літери,

Фрікс і Гелла
(Еллан) на
золоторунному
барані-овені;
зліва їх мати
Нефела. Внизу
збільшений
фрагмент із
написом
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на стегні: К, Л, Х (що, до речі, могло
читатися як “Колхи”) і на грудях: Т, R,
И, Х, Г, Л. Це вочевидь вказує на те, що
під золоторунним Овеном треба розуміти
письмена, писані на овечій шкурі. Див.
Атамант, Золоте руно, Пергамент, Тірсен.

ФРІНІХ. Поет, який жив нібито 540–
470 рр. до н. е. Хоча, якщо вірити
Плутарху, він був сучасником Нікія
(469–413 рр. до н. е.). Судячи з назв
творів, у яких згадуються скитські
географічні назви, жив і творив у Скитії.
У 494 р. Фрініх поставив свою трагедію
“Здобуття Мілету”, що була актуальною,
зважаючи на тодішні події (захоплення
міста Мілета військами перського царя
Дарія І). Вона справила неабияке враження на глядачів, через що деякі з них
навіть плакали. За це на автора нібито
наклали штраф. У 476 р. Фрініх мав успіх
з іншою трагедією – “Фінікіянки”. Вона
побудована на розповіді перського євнуха
про перебіг морської битви при Саламіні.
Після Фрініха цей сюжет використав
Есхіл. Див. Есхіл, Мілет, Саламін, Парос.
ФРОДО ІІІ (за Йорданом, нібито Геберіх).
За О. Вельтманом, король готів ІІІ ст.,
зять київського володаря Гано. Хитрий
і підступний правитель. Нещадний до
слов’ян, перемоги у війнах завершував
розп’яттям їхніх воєвод і найбільших
героїв. А щоб винищити військовий
стан вандалів, тобто слов’ян між Лабою
і Одером, та підкорити їх, Фродо під
виглядом підготовки до великої війни звелів
кликати до себе на службу всіх князів,
витязів і бояр з їх дружинами, обіцяючи
їм золото, славу і багату здобич. Звичай
слов’янського військового стану, як описує
і Тацит (гл. XIV) був такий: “якщо в рідній
країні оселяється тривалий мир, то велика

частина юнаків, відправлялася добувати
слави в чужі землі”. На цій підставі
зібралися вони і до Фродо, анітрохи не
підозрюючи, що на них чекає. Заманивши
на бійню, їх перерізали, передушили і
перевішали. Після цього “подвигу” Фродо
нібито підкорив беззахисних і беззбройних
вандалів (венедів) та прийняв титул короля
Датського й Вандальського. Посилаючись
на Саксона Граматика, О. Вельтман
також пише, що коли за допомогою свого
воєводи Еріка Норицького Фродо розбив
силу руську під керівництвом Гано, він
милостиво подарував руським князям такі
володіння: Олімиру – Холмоград, Яну
(Önev) – Коногардію (Conogard, Känugard – Kиївград); іншому Яну, братові царя
гунів, – Саксонію; Pao (Revillum – Равуле,
Раул) – Оркадські острови; Диямиру (Dimar) – Гельзінгію, Яробор, Ямтор і Лаппо;
Доко (Dago) – Естію [20]. Тобто, по суті,
всі володіння залишилися в руках руських
князів, а отже, цілком ймовірно, що ніякої
військової перемоги над русами насправді
не було. Див. Гано, Гануца, Гуни.
ФРЯЦЕ. За Велесовою Книгою, фракійці.
Див. Фракійці.

ФУКІДІД (прибл. 460–396 рр. до н. е.).
Стародавній історик, заклав основи істо
ричної критики. Його авторству належить
незавершена
історія
Пелопоннеської
війни – перший історичний твір, в якому
досліджуються раціональні причини та
наслідки подій. Називають його давньогрецьким, але Пелопоннеська війна
відбулася в Криму, та й походив він із
кримського роду, був сином (чи онуком)
фракійського царя Олора, родичем знаменитого Херсонеського царя Мільтіада. Див.
Мільтіад, Пелопоннес, Фракія, Херсонес.
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Х
Х, х. Двадцять шоста літера абетки;
єдність божественного та земного, небесне світло. Як оберіг, цей знак застосовується від часів Мізині. Див. Мізин.
Х, хор (кса). Знак, яким
позначали вищу сановну
особу – царя, короля, отця
роду. Наприклад: АріХ
(Орій цар); КолоХ греки
прочитали як Колоксай,
звідси з’явилося їхнє Аксой
– достойний. На весільному
короваї (який ще називають
царським хлібом) донині в
деяких місцевостях України
однією з найголовніших
прикрас є Х-подібний знак.
“Х” на
Посередині його ставлять зображені
квітку (ружу – символ птиці. Кістка
сонця), а від неї до кутів мамута.
вкладають джгутики [160, ХХ тис. до
н. е. Мізинь
с. 47]. Див. Аріх, Хрест
андріївський.

ХАЗАРИ, хозари, хазіри, козаре, яси.
За Велесовою Книгою, хезари. У цій же
Книзі вони згадані також під іменем яси/
аси, бо в “Літописі руському” читаємо:
“У рік 6473 (965) Пішов Святослав на
хазарів. Почувши це, хазари вийшли
назустріч на чолі з князем своїм Каганом
і зійшлися битися, і в битві переміг
Святослав хазарів, і місто їхнє Білу
Вежу взяв. І переміг ясів та касогів”.
Можливо, появилися в ХІ ст. до н. е., бо
Велесова Книга (ІХ ст. н. е.) зауважує, що
вони “І за двадцять тисяч літ не змогли

сутворитися до Русі” [54, д. 4Б]. Певно,
це якась частина колишніх ассирійців
(асари – хазари), що були витіснені зі
Скитії кімерійцями в VІІ ст. до н. е. Геродот
їх згадує, мабуть, як массагети (масаги
то), що пізніше трансформувалося в
“касоги”. Автор Велесової Книги пише
про хазарів як про підступний народ: “А
той (хазарин. – С. П.) не родня наша –
спершу був гостем на Русі, потім почав
бути велеречивим, а тоді став злим,
русів пригнічуючи”. Перша навала хазарів
на Україну-Русь відбулася в кінці І ст. н.
е. “І тривала розторгавиця п’ятдесят
літ, і обернулася нам тяглом хазарським,
бо поки боруси билися, вороги на нас
наповзли численні” [54, д. 3Б]. Під час
війни русів з готами в ІV cт. хазари
також спробували урвати в русів шматок
наживи: “А тут і хезари появилися в
наш час ратний”. Руси “кинулися до
битви, яко леви” і розтрощили і готів, і
хазарів. “Хезари втекли до Волги, за Дон
і Донець. Осоромлені, розбіглися вої їхні,
покидали на землю мечі свої, тікаючи
перед очима нашими” [54, д. 4А]. А коли
прийшли варяги, хазари бідкалися, що
не зуміли жити мирно з русами: “Казали
ті (хазари. – С. П.): «Куди підемо від
них? Де життя вільне знайдемо? Ми
великі сироти, рука Божеська од нас
одвернулась»” [54, д. 4Б]. Див. Кімерійці,
Розторгавиця.

ХАЛІБИ-КОВАЛІ. Згадані в трагедії
Есхіла “Прометей закутий”, події якої
відбуваються в Скитії. Грецькі та інші
тлумачі відносять їх до мешканців
Малої, тобто Передньої Азії. Дехто
пише, що так називалися халдеї. Однак
Аполлоній Родоський (ІІ ст. до н. е.),
посилаючись на ще давніших авторів, у
т. ч., мабуть, і на Есхіла, зауважував, що
це скитський народ. Варто нагадати, що
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назву Ольвія греки читали як Ольбія, отож, вигляді корови, що народила Сонце (або
найвірогідніше, що халіби – це ті самі оліби Бога ранкового сонця Гора). Буквальний
(ольви-ольвійці), які належали до Скитії. переклад – “хата Гора”. Образ цей був
Див. Есхіл, Ольвія.
занесений зі Скитії Отцем Орієм, який і
ХАЛКЕДОН (Колхедон). Одна з назв
Таманського півострова, походить від колхів
та донців, що тут мешкали. За грецькими
тлумаченнями, це півострів в Егейському
морі.
ХАМИ ПЕРЕКОПСЬКІ. Так на карті
Бористену називають племена, які мешкали
в Криму. Див. Бористену карта.
ХАНААНИ. Як зазначено в низці джерел,
старий культурний народ. Вони мали
міста, селища, поля, пасовища, розвинену
Хатгор. Давній Єгипет
хліборобську культуру та свою релігію,
яка відображала їхні хліборобські звичаї.
став прототипом Гора, а прототипом Богині
Їхня країна Ханаан нібито знаходилася на
була Іо, що також прибула до Єгипту зі
захід від Йордану. За Біблією, це край, де
Скитії. Відповідником Хатгору на Русі, за
течуть меди та молоко. Проте, чи могли
Велесовою Книгою, була корова Замунь.
на прийорданських палестинських землях,
Див. Замунь, Іо, Ор.
де розводили тільки овець та ослів, текти
ХЕРСОНЕС. За картою К. Птоломея,
меди і молоко? В одній праці, серед іншого,
міста біля Севастополя і на місці,
Омелян Пріцак повідомляє, що в Каїрському
можливо, сучасного селища Мисове, що
архіві він знайшов листа київських купців
розташовується на півночі Керченського
хазарському каганату, в якому вони пишуть,
півострова. Див. Птоломей.
що тепер “спілкуються руською мовою
ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ. Містокиян, тобто ханаанською”. Отже, Ханаан
держава на Керченському півострові Криму,
це, найімовірніше, чужинська назва Антії,
що спочатку перебувало під протекторатом
де подвійне “ан” свідчить про святість цієї
Ольвії, про що свідчать однакові символи
землі. Можливо, це також назва Ольвії за
на монетах (дельфін та булава). В ІІ ст. н. е.,
іменем її царя Нана. Див. Антія, Нан.
за К. Птоломеєм (Восьма карта світу), так
ХАОС. Початковий, безладний і безфорназивався весь Крим – Taurica Сhersonesus.
мний стан світу.
ХАРИБДА. Мітичне страховисько, що
мешкало навпроти Скілли. Див. Скілла
ХАТА. Традиційне житло українців, відоме ще з ІV тис. до н. е. (див. Володимирівка), символ родини (та сама основа, що
й у словах тАТо, мАТи, бАТьки), а та-кож
земної сили та стійкості – АТлант.
Херсонеська монета
ХАТГОР. У давньоєгипетській релігії
небо (або Богиня неба), уявлялася у ХЕРСОНЕСЬКИЙ МУР. За Геродотом,

мур яким Мільтіад перегородив Херсонеський перешийок від міста Кардії до
Пактії. “Цей перешийок має завширшки
тридцять шість стадій” [30, VІ 36].
Сліди цього валу поблизу Керчі помітні
й сьогодні. Називають його тепер
Кімерійським валом або Узунларським,
довжина – до 40 км. Див. Геллеспонт,
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плід Землі та Сонця, в давнину його й
ототожнювали із Сонцем, випікали у
формі Сонця, або зображали на ньому
символи Сонця. Він позначається також
знаком неба та світла “Х”. Див. Х.
“ХЛІБ ВЕЛИКОДНІЙ”. Пам’ятка
українського хлібопекарства дохристиянського часу, виявлена археологом Б.
Рибаковим. Святковий хліб, на якому
Кардій, Мільтіад, Пактій.
зображено символи гармонії та достатку
ХЕРУВИМ. Див. Хорувин.
(восьмикутник по краю), родини (маленьке
ХЕТТИ. Давнє плем’я. Зважаючи на те,
коло), пам’яті про покійних отців (курган)
що в давнину літеру “К” також читали
та хліборобства (плуг). Кінець І тис. н. е.
як “Х”, не виключено, що “хетти” це ті Див. Коло, Плуг, Рибаков.
самі китти (скити). У Біблії – “хіттеяни”.
Вони ж, очевидно, і гетити та авхати. Див.
Авхати, Гетити, Китти, Урія Хеттиянин.

ХЕХ. За Книгою мертвих, правитель. Див.
Книга мертвих, Хохол.

ХІРОН, Хорон. Наймудріший із кентав
рів, учитель Геракла, Ахілла, Ясона та
Одісея. Див. Геракл, Кентавр, Ясон.
ХІТОН, киттон. Скитський (іонійський)
Хліб великодній
легкий одяг (сорочка,
плаття). ПриписуєХЛІВ. Приміщення для утримання коться грекам. Див.
рови, продукцію якої вважали другим
Іонія, Китти,
хлібом. Див. Корова, Коровай.
ХІТТЕЯНИ.
Див.
ХЛОПЕЦЬ. Той, хто клопочеться,
Хетти.
турбується, трудиться і захищає. ОтотожХЛІБ.
Символ
нюється із сонцем. Його колір – синій,
життя і Божої сили,
блакитний і золотий; дерево – ясен, дуб;
Хітон

Хетти. Зображення хеттиської бойової
колісниці на єгипетському пам’ятнику
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птах – голуб, орел, сокіл. Див. Дівчина, що забирав душі померлих на небо. Від
його імені в українській мові збереглися
Чоловік.
такі слова як “похорон”, “хоронити”,
ХОЗАРСІФ. Див. Мойсей.
“Хорувин” тощо (див. Хорувин). 2. У
ХОР. Див. Гор.
ХОРБЕР. Якийсь князь чи воєвода, західносемітській мітології також Бог (hrn).
згаданий у Велесовій Книзі: “Хорбер відіб’є В угаритських мітах постає як захисник
ту силу злу, яка зусібіч наступає” [54, д. 21]. царської влади. Згідно єгипетських джерел,
що відображають палестинсько-ханаанські
Можливо, Хорив.
уявлення, божество підземного світу [83].
ХОРВАТ. Див. Хорив.
ХОРВАТИ. Давній південнослов’янсь-кий Див. Єгипет, Ханаан.
народ, що мешкає переважно в Хорватії, ХОРПИ. За Велесовою Книгою, горби,
Боснії і Герцеґовині та у при-леглих країнах. могили, кургани. Див. Курган.
У Мавра Орбіні – карвати. Також руського ХОРС, Хорос. Весняно-літня суть
Дажбога-Сонця: “Щодня до Бога зверпоходження. Див. Хорив. ХОРВАТИ БІЛІ.
таємося, як на світ стає: його ж
Можливо, названі бі-лими від імені свого
називаємо Перун, Дажбо, Хорс, Яр та
вождя Біла чи від його святенницького іншими іменами” [54, д. 4Г]. Воєвода
титулу Біл (чистий, світлий, святий).
над Вишенем і Леле, через яких йому
ХОРИВ. Син Орія, брат Кия та Щека, у підпорядковуються весняно-літні міся-ці
Велесовій Книзі – також Хорват, Горовато Білояр, Ладо, Купало та Суниць. Молилися
і, можливо, Хорбер. Жив у VІІ ст. до н. е. йому, як зауважується у Велесовій Книзі:
За Велесовою Книгою, один із творців “У полудень прого-лошуємо славу велику
Руськолані: “Коли Щек пішов до заходу Хорсу, який златорунні Кола крутить” [54,
Сонця з воями своїми, а Хорват забрав своїх д. 12]. За межами Русі був невідомий, утім
воїв, то інша частина Щекова лишалася з “Слово и откровение святых апостолов”,
русами. І так, не ділячи землі, утворили мабуть, щоб скомпрометувати Хорса,
разом з ними Руськолань. Кий бо усівся в називає його жидовином: “Два ангела
Києві, і йому ми підлеглі, з ним будуємо громная есть: елленскій старец Перунь и
Русь” [54, д. 7З]. Засновник роду хорватів: Хорс жидовин”. День Хорса – Роджество.
“Це Орій-отець іде перед нами і Кий веде Хоросом також називається панікадило –
за Русь, і Щек веде плем’я своє, а Хорив світильник у вигляді колеса, що підвішують
хорватів своїх” [54, д. 36А]. У Каратепських над центральрним місцем храму. Див. Коло
написах згаданий під іменем Хор. Іменем Дажбоже, Перун, Роджество.
Хорива названо місто у Львівській обл., яке з ХОРТИЦЯ, мітичний Еритій. Острів на
подачі колишньої польської влади пишеться Дніпрі, давні назви: Атлантида, Кикон
нині як Хирів. Див. Каратепські написи, Кий, (Киякон),
Ортинський,
Кортинський,
Орій, Руськолань, Щек.
Городецький,
Інтрський,
Скаяндра,
ХОРИТА, Харитина. Давньоукраїнське Бористен, Святого Георгія, Василевсжіноче ім’я.
острів (тобто Царський). В “Історіях”
ХОРИТИ, харити. Учасники невеликого Геродота часто видається за Сіцілію. У
хору, який виконував божественні пісні і легендах та баладах – Киян-острів, Кургансвоїм співом підносив душу віруючих до острів. Мав визначне значення в обороні
небес (до Хора-Хорса). Див. Хорс.
давньоукраїнських земель. У давнину
ХОРОН. 1. Забутий давньоукраїнський Бог, на ньому було кілька поселень і десятки
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святилищ. Перед ним на Дніпрі стояли знайти вже на зображеннях трипільського
Гераклові Стовпи. Див. Атлантида, Гераклові посуду. Див. Прапор.
Стовпи, Деметра, Еритій, Скандій.
ХОРУГИН Ілар (Ілар син Хориги).
Роки життя приблизно 810–882 рр.,
волхв, учитель, автор давньоукраїнської
літературної, історичної та духовної
пам’ятки “Велесова Книга”, згаданий
на д. 8/3 і 29. Зважаючи на зауваження
“молитвою зміцнивши тіло, поївши,
йдемо до полів наших працювати, як
Боги веліли кожному чоловікові, що
повинен трудитися на хліб свій” [54, д.
3А], належав до хліборобського роду.
Книгою, що дійшла до нашого часу
в пошкодженому стані на дерев’яних
дощечках, намагався відновити Веди,
які “викрали у нас” (д. 6Д). Ймовірно,
в “Слові про Ігорів похід” він названий
Бояном як онук Велеса, поет, “соловій
старих часів”, що “розтікався мислю
до дереву”, тобто той, хто писав на
дерев’яних дощечках. Ім’я Хорига
тлумачиться, ймовірно, як “висока,
Хортицький Апол Ол
священна жертва”: Хо (Го) – високий,
ХОРУВИН, херувим. Уявна небесна руга (пожертва, данина). Див. Велесова
істота у вигляді людини з крилами, янгол Книга, Руга.
вищого чину, що виконує волю Богів – ХОРУША. Забуте українське дівоче ім’я
опікає живих і переносить душі померлих – “хороша”.
на небо.
ХОХОЛ. 1. Одна з назв українців, яка з
ХОРУГВА. Вид прапора чи знамена, на подачі москвинів набула зневажливого та
якому зображували знак воєначальника образливого значення. Натомість складові
або релігійного провідника – найперше слова означають: “хох” (гог) – високий,
сонце (Хор-Хорс), чи знак “Х”, що також великий, сильний (німецькою hoch); “ол”
позначав сонце. Перші хоругви можна (ор) – Бог, Отець. Кримсько-татарською,
до речі, кок (небо) – ол (син), “небесний
син”. В єгипетській Книзі мертвих “Хех”
– правитель (див. Книга мертвих). Тобто,
насправді “хохол” – це “посланець з
неба”, “володар”. Ім’я Ахілл, до речі,
має ті самі складові – “хАхіл”. 2. Пасмо
волосся на голові, такий постриг – це
посвячення Богу небесному, його носили
Хоругва. Мал. на трипільському посуді
козаки, кришнаїти, кумики, а також
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атлети. У книжці “Життя дванадцяти
цезарів” Світоній розповідав, що коли
в Римі довідалися про те, що Галія на
чолі з Гаєм Юлієм Вендексом піднялася
проти Нерона, на маківку голови однієї із
статуй Нерона було причеплено хохол із
написом, нібито, грецькою мовою: “Оце
справжнє змагання. Тепер начувайся!”.
Це однозначно вказує, що гальські воїни
носили “хохолки” (козацькі оселедці), а
отже насправді це були галичанські воїни.
В одній примітці російського видання цієї
книги зазначено, що “хохол на макушке
обычно носили атлеты” [115, VІ 40, 45].
Див. Ахілл, Вендеслав Молодший, Ол, Ор.

ХРАМ. Споруда, призначена для здійснення богослужінь і релігійних обрядів.
Походить від “храна”, де зберігали образи
давніх Богів, про що свідчить Велесова
Книга: “Хорбер відіб’є ту силу злу, яка
зусібіч наступає. Нам же треба Урви
берегти і там храни Богам ставити:
споруджувати стіну із дубів, а за тим
другу стіну і зберігати там подоби Богів
наших” [54, д. 21]. Літера “Х” вказує на
святенність споруди. Див. Х, Хорбер.
ХРАМ КРИТИЙ НАЙДАВНІШИЙ.
Див. Небелівка.
ХРАН, хоран. Свята (хор) споруда на землі
(ан). Те саме, що й храм. Див. Ан, Хор.
ХРЕСТ АНДРІЇВСЬКИЙ. Х-подібний
хрест, що його за свій символ нібито
мав апостол Андрій. Його ще називають
косим. За Платоном, цей хрест означав
Божу силу. Див. Андрій Первозванний, Хорс,
Хрест прямий.

ХРЕСТ ГАЛИЧАНСЬКИЙ (Галицький). Хрест на три поперечки, або шість
променів – так званий шестикрилець.
Саме стільки літер мають у іменах БогОтець Сварго, його син Дажбог і внук
Перунь. Понад те, нижня поперечка
позначає світ Нави, середня – Яви, а

верхня – Прави. Див. Сопілка, Христос,
Чорнопотікський хрест, Шестикрилець.

ХРЕСТИТЕЛЬ Іван, Предтеча, Іван
Косматій, пророк. Справжнє ім’я, очевидно, Ілля. Про це свідчить сам Ісус:
“він є Ілля, котрому належало прийти”
(Мт. 11:14). Великий авторитет для
Ісуса Христа, і, певно, його учитель:
“Із народжених жінками не поставав
більший від Івана Хрестителя” (Мт.
11:11). Посланий від Бога чоловік, що
приніс Слово (Ів. 1:1–6), передав Ісусу
“Отченаш” (Лк. 11:1). Згідно з Євангеліями, попередник Ісуса Христа, що пророкував його пришестя. Жив у пустелі,
потім проповідував хрещення покаянням
для юдеїв. Хрестив Ісуса Христа у водах
Йордану. І нібито був не набагато старший
за нього. Однак Христос зауважує, що
“від днів же Івана Хрестителя й досі
Царство Небесне здобувається силою”.
Це, а також факт, що жив він раніше в
пустелі є свідченням того, що Хреститель
мав бути значно старшим. Не виключено
навіть те, що він був батьком Ісуса, адже
євангеліст Лука повідомляв, що Христос
був, “як думано, сином Йосипа, Ілія”
(Лк. 3:23), тобто, мабуть, треба розуміти:
або сином Йосипа, або сином Іллі. Як
життя Ісуса Христа, так і життя його
хрестителя, найвірогідніше, проходило
не в пустельних і жарких місцевостях, а
на території України. Зокрема в раніших
редакціях Євангелій в оповідях, що якраз
стосуються життя Івана Хрестителя, згадується місто Скитопіль. Імена замовниці
його голови і того, хто віддавав наказ її
відрубати, Саломія (Соломія) та Антипа
(Ант) теж мають україно-антські основи.
Голову його було поховано на Елеонській
горі, яку тлумачі Євангелій подають як
Оливкова, але насправді це Іліонська гора
(див. Елеонські гори). Карта Сигізмунда
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(1551 р.) показує місто (чи місце) “Голова
св. Іоана” (Caput S. Ionaw) в північному
Приазов’ї. Коли римська церква писала
свою історію, вона розкопала цю могилу,
вийняла голову та забрала в Рим для свого
возвеличення і збагачення, торгуючи
нею. На сьогодні в Італії збереглося
два невеликих фрагменти голови Івана:
один – у Римі в церкві Сан Сільвестро ін
Капіте, другий – у Ам’єнському соборі,
куди його нібито приніс у 1204 р. із
Константинополя як здобич тодішній
володар Пікіньї Валон де Сартон під
час Четвертого хрестового походу. За
повідомленням Б. Грінченка, в одному з

Фрагмент карти Сигізмунда

пасхальних віршів Хреститель називався
Іваном Косматієм [36, т. 2]. Див. Ілля,
Косматій, Отче наш, Рим, Христос Ісус.

ХРЕСТ КОСИЙ. Див. Хрест андріївський.
ХРЕСТ ОЛЬВІЙСЬКИЙ. Бронзовий
виріб з Ольвії приблизно V ст. до н. е.
(див. с. 364). Зображення на ньому
однозначно підтверджують, що хрест
є символом кінця, ночі та смерті. На це
вказують всі його три закручені кінці, а
також ромб, розміщений між головами
овенів. Скручений лев зображений теж у

позі спокою. Ромб на ольвійському хресті,
а також Трипільський хрест із ромбом
свідчать про непереривність релігійної
традиції на українській землі, починаючи
щонайменше з ІV тис. до V ст. до н. е. Див.
Ромб, Хрест прямий, Хрест трипільський.

ХРЕСТ ПРЯМИЙ. Графічне чи скульп
турне зображення двох ліній, що пересі
каються по горизонталі та по вертикалі, –
знак кінця, символ Місяця, темряви та
смерті. В давнину з ним ототожнювали
ромб. Символ християнської церкви, –
як вважає Ватикан, таким його зробив
імператор Риму Констянтин (ІV cт. н. е.).
Натомість померанські слов’яни-ругіяни,
як зауважував Мавро Орбіні, “стверджували, що хрест не повинен служити
нічому іншому, а лише для покарання
злочинців” [164, с. 67], таке саме
розуміння хреста було в усіх слов’янязичників. Хрест вони застосовували під
час відправлення служби за покійним чи
для вечірньої молитви перед настанням
ночі. Ранкова ж молитва, денна, а також
народження та вінчання, тобто світлі
урочистості, супроводжувалися КоломСонцем (див. Коло), або Х-подібним
хрестом. Це підтверджує одна давня
ікона Богородиці (с. 322), навкруг якої
“прямий хрест” намальований темною
(зеленою) фарбою і позначений язичками
вогню, натомість Х-подібний хрест
(знак Бога сонця Хорса) – зображений
жовтою фарбою із намальованими на
ньому обличчями людей. Церква зробила
Хрест прямий символом своєї влади,
здіймаючи його на найвищих спорудах.
Натомість давньоукраїнський мислитель
Славомисл ототожнював його з мечем,
що несе смерть. Від імені Святослава
Хороброго він писав: “Чи не тому на
русів рукоять меча вони (греки. – С. П.)
з молитвою своєю, на златоверхий храм
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Хрест
трипільський

Поєднання прямого і косого хреста
на давній іконі

Хрест ольвійський

Ліворуч: Знищена поляками в 1940-х роках
українська церква в Закерзонні. Хрест лише
на найвищому шпилі. Праворуч: на картині
“Казацкій дозор”, російський художник
І. Владіміров (1915 р., журнал “Нива”)
зафіксував часовню, зверху якої зберігся
давній символ язичників восьмипроменевий
хрест. Східна Польща (Галичина)
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наш підняли?”. Див. Славомисл, Хрест “в храмах не залишилось жодної цілої
андріївський.
статуї, всі вони побиті, так само як і
ХРЕСТ ТРИПІЛЬСЬКИЙ. Глиняний намогильні пам’ятники”. Цей вандалізм,
предмет VІ тис. до н. е. Знайдений за повідомленням красномовця, вчинили
В. Хвойкою в комплекті з таким самим нібито гети в середині І ст. до н. е. Див.
колом (див. Коло). Зображення на ньому Гети.
ромба (замкненого простору) підтвер ХРИСТ, Хрест. У давнину розповсюджеджує, що хрест для давніх волхвів був не ім’я (переважно серед рабів). В
символом кінця і використовували його примітках до книги “Життя дванадцяти
в обрядах проводжання Сонця до сну і цезарів” [121] є зауваження, що через
це “немає необхідності бачити у цій
людини до Нави. Див. Нава, Ромб, Узор.
ХРЕЩЕННЯ, хрищення. Таїнство духов- смуті (одне з повстань рабів. – С. П.)
ного перенародження, що звершується повідомлення про християн у Римі”. Ім’я
над людьми, які вступають до Христової буквально й означало – “раб”.
Церкви. Тих, кого хрестять, тричі зану- ХРИСТИЯНСТВО. Авраамічна світова
рюють у воду або поливають водою. Зва- релігія, заснована нібито на житті та
жаючи на зауваження апостола Петра: вченні Ісуса Христа, що описане в
“Хрещення – не тілесної нечисти поз- Новому Завіті. Однак історію якої, за
буття, але обітниця Богові доброго справедливим висновком Ф. Ніцше,
сумління”, цей обряд належить проводити вигадав апостол Павло. На думку
у віці, коли людина свідомо хоче дати та- Ф. Ніцше: “Християнська церква не
ку обітницю, а не в ранньому дитинстві, пощадила нічого і зіпсувала все, кожну
цінність вона знецінила, кожну істину
як переважно це роблять нині.
ХРИС. Жрець Аполлона, його помічник. звернула в брехню, кожну чесноту – в
Див. Апол Ол.
душевну низькість”. Леся Українка
ХРИСАОР. За Гесіодом, син Бога Посей- називала його “мертводухим” і писала,
дона, який, “з’єднавшись у коханні з що церква “перейняла юдейський
Калліроєю Океанідою” (тобто донькою звичай, і віру, і закон”. Віра, що пропагує
Океана-Дніпра), породив Геріона. Див. страждання та мучеництво, віра темноти,
Геріон, Океаніди.
лицемірства і глупоти. Найпоширеніша
ХРИСОСТ ДІОН. Діон Кокценій (бл. 40– в світі, її притримуються близько 2,2
120 рр. н. е.). Давньогрецький красномо- млрд осіб, що становить 1/3 людства. Див.
вець, мав прізвисько Хрисостом. Від- Павло, Христос.
відував Місію, Фракію, Македонію, ХРИСТОС Ісус, Хрестос, Назорей
Ахею, Ольвію. Збереглося 80 промов (той, хто народився на зорі). Син Марії
Діона Хрисостома. Вони невеликі за і нібито Святого Духа, однак в Євангелії
обсягом. Головно торкаються моральних від Матвія він також називається сином
та художніх тем, зокрема перероблення Давида, онуком Авраама (Мт. 1:1) та
літературних творів, наприклад Есхіла, сином Йосипа, онуком Якова (Мт. 1:16).
Софокла, Евріпіда. Отже, він один із Натомість євангеліст Лука повідомляв,
тих, хто переробляв великих скитських що Христос був, “як думано, сином
драматургів на грецький штиб. Вартий Йосипа, Ілія” (Лк. 3:23), тобто, мабуть:
уваги також його відгук про Ольвію: або сином Йосипа, або Ілії. Вважається

366 Христос
галілеянином, хоча ім’я “Христос”
називають грецьким, а “Ісус” – єврейським. Насправді ж, як підтверджує сама
Біблія (4М. 13:16), воно мало форму Осія
і ніякого відношення до єврейського не
може мати (див. Осія). Апостол Павло в
посланні до галатів, між іншим, писав,
що Ісус Христос переднакреслений був
перед очима галатів, “як ніби між вами
розп’ятий?” (Гал. 3:1). Тобто виходить,
що Галілея і Галатія це одне й те саме.
Родоводи Христа за Матвієм і Лукою дуже
відрізняються, що дає підстави вважати їх
вигадкою. Христос – центральна фігура
в Християнстві. Церква вважає Його
месією, відкупителем людства з ярма
гріха, Божим Словом, а також Богом (БогСин у Святій Трійці), який став людиною,
щоб принести людству спасіння. Згідно з
мусульманським віровченням, Христос –
один із найбільших пророків. Вважається
творцем нової віри і церкви. Натомість
досі не доведено, чи це реальна історична
особа. Ймовірно, що його прототипом
є Арістей (зміна лише першої літери).
Сумнівні також твердження щодо
створення Ним власної церкви, адже
Він молився тільки в гаю, на горі, біля
моря. До церковників і загалом до храмів
в Христа було зовсім інше ставлення:
“Горе вам, книжники та фарисеї,
лицеміри, що перед людьми зачиняєте
Царство Небесне...”, “хто храмом
клянеться, – клянеться ним та тим,
хто живе в нім. І хто небом клянеться
– клянеться Божим престолом і тим,
хто на ньому сидить” (Мт. 23:13, 21–22).
Приписування Йому створення нової
релігії також видається надуманим, адже
Він ясно говорить: “Відійди, сатано, бо
ж написано: Господові Богові своєму
вклоняйся, і служи Одному Йому!” (Мт.
4:10). Із цих слів випливає, що, навпаки,

Христос коронує Ярополка та Ірину

Він намагається врятувати стару віру
від нуворишів. “Не подумайте, ніби
Я руйнувати Закон прийшов, – Я не
руйнувати прийшов, а виконати” (Мт.
5:6). Зважаючи на те, що його учителем
був Іван Хреститель, очевидно, ІсусаОсію покликано зберегти заповіти
попередників і відстояти стару віру. Що
це за віра, стає зрозуміло з розповіді
Едуарда Шуре. Перед арештом Христос
разом зі своїми учнями тікає до
язичницького міста Кесарія. Тут він пішов
до невеликого храму, що його збудували
на честь язичницького Бога Пана і де було
багато зображень язичницьких божеств.
Ісус побачив у них “лики божественної
краси, сяючі образи якої Він носив у своїй
душі” [158, с. 389]. Тобто, як бачимо, Ісус
насправді був язичником, Він прийшов
до рідних Богів, щоб звірити свої думки
та вчинки, й шукав підказки, як діяти
далі. Саме тут Він прийняв рішення
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повернутися і принести себе в жертву.
Про те, кому насправді поклонявся
Христос, добре знали давні люди. Це
підтверджує ікона ХІ ст. “Христос
коронує Ярополка Ізяславича та Ірину”.
Як багато священних предметів давнини,
наприклад, Чаші долі, кратер Аріанта,
пам’ятник Світовиду, ікона виконана
в трьох рівнях: нижній – світ мертвих
(Нави) із зображенням сплетених змій
та людських облич у колах і ромбах без
тулубів; середній – світ живих (Яви) із
зображенням Ярополка, Ірини, святих
Петра та Марії й Ісуса Христа на троні
з коронами в руках; верхній – світ Богів
(Прави) із зображенням язичницьких
Богів
і
тотемів:
праотця-янгола,
ведмедя, орла і бика-Велеса. Сам ІсусОсія в молитві підняв зіниці догори, до
Богів і тотемів. Ікона орнаментована
правосторонніми свастиками – символом
Білобога. Христос був добрим оратором –
послухати його збиралося до 7 тис. людей,
мав дванадцять учнів. Приходили вчитися
до нього і юдейські первосвященики,
про що свідчить Євангеліє від Івана
(3:1–10). Творців нової віри дуже лякало
зростання авторитету Христа, Його
обмовили і присудили до розп’яття на
хресті. Його самопожертва та смерть
були використані для творення нової
релігії. Прикриваючись іменем Христа,
церква вогнем і мечем навертала народи
до християнства. Вона проголосила,
що будучи розп’ятим, Христос узяв на
себе гріхи всього людства, і прибрала
собі також право “в ім’я спасіння душі”
розпинати неугодних. Творці Біблії, а
ними були юдейські мудреці, пишуть, що
Христос був нащадком ізраїльського царя
Давида, тобто, що він – єврей. Однак всі
факти говорять про те, що він був зі Скитії.
Зокрема, за Євангеліями, він – галілеянин.

Ікона ХІХ ст. із Житомирської області.
На ній Христос тримає в руках книгу не
з хрестом чи якоюсь біблійною цитатою,
а книгу, на якій зображено Сонце. Яку
таємницю про це знав її автор невідомо
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Напис із французької ікони, що, як вважається, належала княгині Анні Ярославні:
“Образ це Господа Христа покійного Руса”. Переклад С. Піддубного

Імена багатьох сучасників (наприклад,
Понтій Пілат, Варавва) та більшість
топонімів місць, де він перебував, творив
свої чудеса і загинув (Галілея-Галичина,
Тиверіада – тиври, Голгофа – Гола голова
тощо), підтверджують це. А ось у цьому
фрагменті Євангелії: “І взяв Він (Христос)
чашу, і, вчинивши подяку, подав їм, і пили
з неї всі. І промовив до них: Це кров Моя”
(Мр. 14:22–24) зафіксований скитський
обряд любобратання, коли до чаші з
вином із надрізу на руці додається кілька
крапель крові. Факт того, що життя Христа
проходило на давніх українських землях
засвідчує і монета царя Ірода Великого,
який намагався вбити його ще дитям.
На монеті здійснено напис ольвійською
мовою та абеткою, а не арамейською,
якою нібито користувалися на той час в
Юдеї. Натомість фальсифікатори історії
та творці нової віри (найбільше до цього
доклався ап. Павло) використали ім’я
авторитетного борця за рідну віру в своїх
цілях й приписують Його до іншого
етносу. Зважаючи на те, що Христос був
визнаний Сином Божим на Вселенському
соборі аж 325 р., викликають сумнів і
роки його проживання: 8 р. до н. е. – 25 р.
н. е. Напис на галичанському хресті із с.
Чорний Потік, на стороні, де зображено
розп’яття Христа, вказує, що його було
страчено 233 року (див. Чорнопотікський
хрест). Тобто, найвірогідніше, творці Біб-

лії зробили Христа на 200 років старшим.
Народився 25 грудня (за ст. стилем) під
знаком Козерога, хоча зображували його
у вигляді ягняти – мабуть, через те, що
його родовим тотемом був Овен, як, до
речі, і галів-русів. Див. Арістей, Білобог,
Ірод, Кратер Аріанта, Любобратання, Овен,
Павло, Понтій Пілат, Ромб, Тиври, Хорив,
Хрест галичанський, Ярополк.

ХРИСТЯ, Христуня, Христося, Рися,
Руся. Жіноче ім’я, яке нібито походить від
імені Ісуса Христа. Хоча на українській
землі ще задовго до Нього були подібні
імена: Хрисаор (син Посейдона), Хріс
– Аполлоновий жрець, Хрисофеміда –
донька Агамемнона тощо. Див. Аполлон,
Агамемнон, Посейдон.

ХРІСА. Вид святилища в давнину, центральним місцем якого був Х-подібний
хрест. Згадується в Ілліаді (Пісня 1, 37),
за іншими припущеннями – назва одного
з троянських міст. Див. Іліада.
ХРУНН, Хорун. Вождь роксоланів, роки
життя невідомі. За О. Гваньїні, зі своїм
військом переправився через Дунай,
щоб сплюндрувати Фракію, розбив біля
Адріанополя візантійських імператорів
Никифора та Михаїла Куропата. “Потім
вони захопили обидві Мізії і назвали своїм
іменем Волгарією, що її тепер звуть
Болгарією” [29, с. 50]. Найімовірніше, це
відбувалося в ІХ ст. н. е. Див. Роксолани.
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Ц
Ц, ц. Двадцять сьома літера абетки;
тимчасова велич. У деяких випадках підмінюється на “С”, наприклад (це – се,
цей – сей).
ЦАР. “Це Ра”, намісник Бога на землі,
володар. Його символом було п’ять
кілець в русі, розміщені за знаком Хорса
“Х”. В Мексиці такий символ називають
“квіткою Сонця”. Див. Ра, Сонце, Тонанцін,
Х., Хорс.

Скитська золота
пластина – символ
царя, володаря.
ІV ст. до н. е.

ЦАРАТАН. Так у Біблії (І Кн. Царiв,
7:46), ймовірно, називається скитська
Царська країна, у другій Книзі Хронік
(4:17) – Церед. Див. Царська країна.
ЦАРГОРОД. Див. Константинополь.
ЦАРСЬКА КРАЇНА. Центр Скитії.
Геродот однозначно вказує її адресу: “За
Герросом лежить так звана Царська
країна”; вона “називається, як і той
край, Геррос”. А річка Геррос – це Рось.
Отже, Царська країна це те саме, що й
Руськолань. Що вона розташовувалася
у межиріччі Південний Буг – Рось,
підтверджує французький інженер та
картограф Г. Боплан, який на замовлення
польського уряду будував в Україні
фортеці. На генеральній карті річку

Синюху він назвав “Царською”. У
Царській країні ховали померлих царів
також сусідніх країн. Див. Аспарух, Боплан,
Геррос, Рось, Руськолань.

ЦАРСЬКИЙ ШЛЯХ. Шлях перського
царя із північних володінь, зокрема з
царської резиденції Сарди до Сусів –
кількість станцій 111, відстань –
14040 стадій, 93 дні в дорозі [30, V 50–
54]. Див. Сарди.
ЦЕ (ці). Архетип життєвої енергії, духу і
простору: яйЦЕ, сонЦЕ, серЦЕ, українЦІ,
творЦІ, бійЦІ, молодЦІ тощо.
ЦЕЗАР Гай Юлій (12. 07. 100 – 15. 03.
44 рр. до н. е.). Давньоримський держав
ний і політичний діяч, полководець,
письменник, якому історики приписали
гучні й неймовірні перемоги. Наприклад,
пишуть, що у 58–51 роках він захопив
Іллірику й усю Галію – це нібито сучасні
Франція, Західна Швейцарія та Бельгія
[121]. 6 числа восьмого місяця 48 р. при
Тапсі він уже розбив “помпеянців, що
зібралися в Африці”. Не минає й року, як
Цезар перемагає військо босфорського
царя Фарнака. Виникає запитання: як він
міг за три роки перекинути свої війська із
Західної Європи в Африку, а через рік – із
Африки до Керченської протоки? Таке не
до снаги й сучасним арміям. Окрім того,
раніше загарбані народи не проґавили б
нагоди, коли він відплив, наприклад, до
Африки, прибрати Рим до своїх рук. Тому
Цезареві походи з військом по Європі,
Африці та Азії – це плід фантазій творців
римської історії. Насправді Цезар був або
царем Скитії, або йому записали перемоги
якогось із скитських царів. І здобував він
свою славу не в Іллірику та Галлії (район
Адріатики і Атлантики), а в Ілірії (сучасні
Миколаївська та Одеська області) і
в Гілеї (за Геродотом, правобережна
Україна). Потім він переміг босфорського
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царя (Керченський півострів) і через рік
зовсім поряд – при Тапсі (нині Туапсе) –
переміг “африканців”, тобто тих, кого там
називали єгиптянами. І це підтверджує
К. Птоломей, який показує Цезарів
жертовник (Are Сеzaris) не в західній
Європі, а десь на території Донбасу. Усі
події пов’язані з Цезарем відбувалися в
межах щонайбільше тисяча кілометрів
на одному материку, а не в кілька тисяч
на кількох материках. Окрім цього,
автор Цезарового життєпису Світоній
пише, що Цезар також володів Косматою
Галією, а такої у Франції теж не було.
Натомість в Україні є донині – це регіон
сучасних міста Косів та села Космач
(Галичина). Фальсифікацію видно також

193–211 рр. н. е. Див. Єгипет, Птоломей,
Світоній, Фарнак.

ЦЕНЗУРА (це назирається). Першу відомість про застосування цензури доніс Геродот, вона стосується заборони
ставити трагедію Фрініха “Здобуття
Мілета” [30, VІ 21]. Див. Фрініх.
ЦЕРЕМОНІЯ. Як зауважував Михайло
Стельмах (роман “Правда і кривда”), –
“це ремінець” на картузі, за який
українські парубки закладали квітку, щоб
потім подарувати її коханій. У давнину,
ймовірно, це стрічка, якою перед
відправленням культового обряду волхви
перев’язували собі голову. Див. Латинська
мова.

ЦИКЛОПИ, Кіклопи (букв. круглоокі).
Мітичні одноокі велетні, які відзначалися
надзвичайною силою і вправністю,
будівничі споруд із величезних каменів,
а також ковалі, які викували Посейдонові
тризубець. Оскільки вони сини Урана та
Геї, то вони також сини Скитії. Див. Гея,
Посейдон, Скитія, Уран.

ЦИФРА. Буквально: “це три”. Вважається, що походить слово від арабського
по монеті, на якій нібито зображено “цифр”, хоча першим ужив його син
Гай Юлія Цезаря, хоча на ній зазначено доньки росичів, провісниці Дніпрової,
лише титул (CAESAR), що видають за володар міста Самос на Тамані Піфагор.
ім’я. Натомість з іншого боку монети є Див. Піфагор, Три.
ім’я “П. Сепулліус” (P. SEPVLLIVS), яке ЦІЛА. Дівоче ім’я, має три значення:
нібито належить магістрату, що відав 1) цілована, любима; 2) фізично й псичеканкою грошей. Однак магістратами, хологічно здорова, цілісна особистість;
як свідчить Світоній, були раби Цезаря. 3) така, що має дар зцілення.
Тому сумнівно, що всемогутній володар, ЦІЛЛА, Ціла. Ім’я другої дружини
яким нібито був Юлій, міг дозволити одного із засновників давньоукраїнського
викарбувати на монеті зі своїм профілем роду Ламеха (Лема), мати Тувалкаїна
ім’я підданого. Очевидно, що означена та Ноеми. Мабуть, саме її іменем, але
монета Р. SEPVLLIVS, з огляду на дещо видозміненим, творці міту нарекли
складники СЕП ЮЛІУС, мала б належати чудовисько, що нападало на судноплавців
пану (Р.) СЕПтимію Сєвєру, який, якщо на Дніпрі, – Сцілла (Скілла). Див. Ламех,
Ноема, Скілла, Тувалкаїн.
вірити римській науці, правив Римом
Монета нібито Цезаря Гай Юлія
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Українська мова.

Ч
Ч, ч. Двадцять восьма літера абетки; символ
чоловіка, честі, стійкості та порядку. Див.
Чоловік.

ЧАЙЛД Вір Гордон (англ. Vere Gordon Childe; 14. 04. 1892. – 19.10. 1957).
Британсько-австралійський історик, один
із провідних археологів XX ст. Автор
низки досліджень, серед яких „Досвіток
европейської цивілізації” (Childe V. G. The
Dawn of European Civilizaion. - London,
1955), в якій він робить такий висновок: “з
українських степів на світанку цивілізації
розвивалася індо-европейська мова”. Див.
Українська мова.

ЧАПЛОУЗЬКЕ. Урочище, в якому в 2009 р.
виявлено древню обсерваторію-святилище
(не менше VІ тис. до н. е.) із відтворенням
на території основних небесних тіл
Сонця, Місяця, Землі та символічним їх
зображенням у вигляді змії, оленя, птаха,
карти священних рік тощо. Див. Вільхове.
ЧАША ДОЛІ. Посуд у вигляді кубка чи
глека для приготування священних напоїв,
що мав його кожний давньоукраїнський рід.
Виготовляли з глини, бронзи, золота тощо.
Прикрашали відповідними символами. Див.
Грааль, Казан Аріанта.

ЧЕБРЕЦЬ. Пахуча лікарська рослина, в
давнину використовували як ладан. Див.
Ладан.

ЧЕЛЕБІ ЕЛЬВІЯ. Арабський мандрівник
і вчений. Мандруючи в ХVІ ст. Україною,
зробив такий висновок: “Українці –
стародавній народ, а мова їхня багатша і
всеосяжніша, ніж персидська, китайська,
монгольська і всілякі інші”. Див. Тайлер,

ЧЕРВОНЕ МОРЕ. За Геродотом, найвірогідніше, так називали Середземне море,
оскільки “всі моря, на яких плавають елліни,
навіть і те, що є за Геракловими Стовпами,
так звана Ат-лантида, як і Червоне море,
з’єднуються між собою” [30, І 202]. У
Червоному морі, що носить цю назву нині,
елліни не плавали. Див. Атлантида.
ЧЕРВОНИЙ. Колір крові та вогню, любові й краси, весни та літа, сили і слави, а
також боротьби. Див. Колір.
ЧЕРКАСИ. 1. Місто в Україні на березі
Дніпра. Очевидно, знаходиться саме на
тому місці, де К. Птоломей вказував місто
Цар (Sarum). 2. Одна з назв давніх українців,
на карті Бористену 1643 р. зазначається, що
це також кумбри (Cymbrorum) та Гомерові
кімери (Homero Cymery), макбомети (Macbometas), рутени (Ruthenos) і нащадки
осілих скитів. О. Знойко вважає, що ця назва
тюркомовна: чири киши (чири кисі), що
означає “люди армії”. Зважаючи на те, що
тут із давніх часів жили “косаки” – ті, хто
носив “косу” (промінь сонця Ра), ймовірно,
що слово “черкаси” утворилося від “це
Ра коса” (Бога Сонця захисники). Якщо
згадати про те, що за Геродотом, це була
Царська країна, то походження можливе
і від “царя коси” (цареві захисники). Див.
Бористену карта, Кімерійці, Козаки, Ра.

ЧЕРМНЕ МОРЕ. В єврейському оригіналі Старого завіту – море, через яке
Мойсей вивів євреїв із Єгипту. Його
видають за Червоне море, хоча з івриту
воно перекладається як “море очерету”.
ЧЕРНЯХІВСЬКА КУЛЬТУРА. Археологічна культура на південному сході
Європи. В період свого розквіту III–IV ст.
н. е. обіймала більшу частину сучасних
українських і молдовських земель та
суміжні з ними райони Польщі, Румунії,
Росії. За підрахунками археолога Є. Махно,
лише в Україні відкрито близько 3 тис.
поселень і могильників цієї культури, де
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виявлено сотні жител, тисячі поховань.
Названа за іменем села Черняхів (Київська
обл.), де археолог В. Хвойка виявив перші
її пам’ятки.
ЧЕРТКОВ Олександр Дмитрович (19.06.
1789 – 10.10. 1858). Російський археолог,
історик, етрусколог і славініст. У своїх
працях, зокрема в “О языке пелазгов,
населивших Италию”, доводить, що
землі Південно-Західної Європи були
колонізовані племенами, що мешкали на
українській землі.
ЧЕТВЕР. Четвертий день тижня, день
Перуна. Чоловічий день.
ЧЕХИ. Давнє плем’я, що походить від
імені його засновника Щеха. За Велесо
вою Книгою, руського походження: “Оді
йшли Хорив і Щек од інших і переселилися
до Карпатських гір, і там інші городи
заснували та торгували з племенами
іншими, і багатства мали великі”. Там
“вороги напали на них, а тому відійшли
до Києграда і до Голуні, і там оселилися,
вогні свої палячи до Сварги і жертви
благодарчі творячи Богам” [54, д. 38Б].
У Птоломея, мабуть, Ccestoboci. Див. Щек.
ЧИСЛА. Символи життя та Богів. Винайдені в Скитії Рамою (Прометеєм), звідки
потрапили до Індії, а потім до арабів,
яких нині вважають їх творцями. Піфагор
говорив, що головні основи знаходяться в
перших чотирьох числах, бо, складаючи їх
між собою, можна знайти всі інші числа.
На це, зокрема, вказує закономірність,
за якою створювалося їхнє графічне зо
браження: в одному ряду – перших чотири
цифри, посередині – одна (п’ять), в другому
9
8

1

2
3

5
7

4
6

– чотири інших цифри. Другий ряд мусив
відповідати сумі першої і середньої циф
ри (5), а також мати схожість до одної з
них. Тобто, до 1 додається 5, в п’ятірці
замикається дуга, що перетворюється на 6;
до 2 додаємо 5 – в сумі отримуємо 7, а ця
цифра схожа на 2; до 3 додаємо 5 – маємо
8, цифра “три” легко переробляється на 8.
Так само і 9 – варто лише “заокруглити”
4. Див. Один, Два, Три, Чотири, П’ять, Шість,

Сім, Вісім, Дев’ять, Десять, Піфагор, Прометей,
Рама.

ЧИСЛА НЕЩАСЛИВІ. Здавна люди
вірили в те, що є числа щасливі і нещасливі.
Але одностайної думки щодо цього не було.
Гесіод, наприклад, найстрашнішим днем
вважав п’ятий день, а шостий – “непоганий
день для зачаття хлопчика”. В древньому
Вавилоні вважалися нещасливими 7, 14,
21 та 28. В українців, мабуть, теж 7, бо
вони знали саме 77 язв, які, за свідченням
І. Франка, “ненастанно, зимою й літом,
обсаджують хлопську хату” (оповідання
“Хома з серцем і Хома без серця”). Й у Біблії
не все так однозначно. Притчі Соломонові
вказують нелюбі Господові числа: “Оцих
шість ненавидить Господь, а ці сім – то
гидота душі Його” (6:16).
ЧИСЛОБОГ. За Велесовою Книгою, той,
хто лічить наші дні [54, д. 11Б]. В жодних
інших культурах такого Бога не було, а
це каже про те, що числа винайденні на
українській землі.
ЧИСЛО ХОРСА. Див. Сорок.
ЧОВЕН САБАТИНІВСЬКИЙ. Дубовий
човен-довбанка ІІ тис. до н. е. 12 вересня
1937 р. його підняли археологи з дна
Південного Бугу біля села Сабатинівка. За
розповідями очевидців, робилося це під
наглядом чекістів. У човні виявили велику
кількість чимось наповнених керамічних
виробів. Знахідки завантажили на вози
і відправили на залізничну станцію, а
звідти – до Ленінграда. Усім присутнім
під час піднімання знахідки місцевим
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Човен сабатинівський. 1937 р.

жителям було наказано забути про
човен. Нині він зберігається у Військовоморському музеї в м. Санкт-Петербург
(Росія). Див. Сабатинівка.
ЧОЛОВІК. “Чоло віку”, совість і честь,
батько, глава сімейства, годувальник і
захисник, асоціювався із Сонцем. До
6 років – царевич: хлопчика леліють і
пестять; з 6 до 18 років – батьків помічник і захисник менших сестричок та
братиків: привчають до відповідальності
і обов’язків; з 18 до 36 років – воїн і
трудівник: набуття досвіду, навчання і
випробування; з 36 до 60 років – муж і

тато: той хто збагачує й звеличує рід; з
60 років – Отець роду, учитель. Див. Жінка.
ЧОРНА ЮШКА. Улюблена страва спартанців, смажена свинина на крові [176,
с. 263]. Див. Спарта.
ЧОРНЕ МОРЕ. Море, що відділяє
Європу від Азії, й омиває південні
береги України та Краснодарського
краю (Росія), західні – Абхазії, Грузії,
північні – Туреччини, східні – Болгарії
та Румунії. Давні назви: Тетіс/Тетій,
Оксин, Понт Евксинський, Гостинне
море, Синє море, Велике море (il mare
Maggiore), Руське море. Араби називали
його Трапезунтським морем (багр альТарабазунда).
ЧОРНИЙ. Колір Нави, Чорнобога, Мору
та Мари, ночі, смерті, горя, трауру і
таємничості.
ЧОРНОБОГ. Давньоукраїнський Бог, що
уособлює ту частину року, в якій більше
темних годин. Графічним зображенням
його є лівостороння свастика. Див. Білобог, Свастика.

Тірсенське коло із зображенням чоловіка
(Сонце) і жінки (Місяць), що поборюють
одне одного. І ст. до н. е.

ЧОРНОПОТІКСЬКИЙ ХРЕСТ. Галичанський хрест із с. Чорний Потік Надвірнянського р-ну на Івано-Франківщині
із зображеннями Богородиці з немовлям,
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розп’яттям Ісуса, сонячних символів та
написами. Може належати до І тис. н. е.
Написи, найімовірніше, треба тлумачити
так: ІН – Ісус Назорей, НН – Назорей
Навин (Назорей, що відійшов до Нави).
На верхній поперечині з однієї сторони:
ІНΣІІДЦТΣК – “Ісус Назорей се є. Є
дому Отець твого, сила Кола” (тут
“Коло” – і рід, і назва віри). На стороні,
де розміщено розп’яття: 233ІНЧІП... –
“233. Ісус Назорей честь є і правда...”.
Дещо нижче під цими написами дві
літери Σ (С) і між ними Х дають: “Сила
Хора се” (Сила Небесна це). Число “233”,
найімовірніше, вказує на рік розп’яття
та смерті Ісуса Христа. Зображення
під розп’яттям Сонця, що сходить, – це
символ тих, хто поклонявся головному

дателю життя – небесному світилу. Див.
Коло, Нава, Назорей, Сонце, Х, Христос.

ЧОРТОМЛИК. Скитська могила ІV ст.
до н. е., розташована за 22 км від
м. Нікополь Дніпропетровської обл., висота
20 м, діаметр – 350 м. Курган досліджувала
експедиція під керівництвом археолога
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Чотири півмісяці, що утворюють коло,
квадрат, всередині якого теж коло із
чотирикутним знаком. Жаботинські
кургани. Бронза, VІІ ст. до н. е.

стійкості та порядку. Також число Бога
Перуна. На думку Гесіода, саме четвертий
І. Є. Забеліна в 1862–1863 рр. Відкрито день є найсвятішим днем місяця. Див.
поховання скитського царя, цариці та слуг Гесіод, Тетрада.
(або воїнів), скелети коней, багато золотих
і срібних предметів та зброї. Найціннішою
знахідкою є срібна ваза-амфора, на її фризі
зображені скити, які приборкують диких
коней. Знайдені мистецькі об’єкти належать
до найкращих творів давньоскитського
ювелірного мистецтва; зберігаються в
Фігурка жінки з
Ермітажі (м. Санкт-Петербург). Зважаючи
чотирма мітками на
на те, що поховальна камера могили шиї. ІV тис. до н.е.
викопана у формі літери “Х” (а ця літера
Гайворон
вказує на божественність захороненої ЧУР, щур. Хранитель роду, предок. Див.
тут особи), можливо, Чортомлик – то Пращур, Щур.
спаплюжене недругами ім’я царя: “Хор то ЧУРИЛО ПОЛОНКОВИЧ. Билинний
милий”. Див. Хор.
купецький син-богатир. Вважається,
ЧОТИРИ. Число Землі й Урану. Бук- що він є втіленням образу тиверців.
вально: це тера, територія, земля, світ Можливо, Чур Полянкович. Див. Поляни,
(чотири його сторони), квадрат. Символ Чур.
Ваза. Курган Чортомлик. ІV ст. до н. е.
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Ш

Певно, саме його згадує О. Гваньїні
в “Хроніці європейської Сарматії” як
гетьмана спільного війська татар і русів,
що було розбите поляками, а сам гетьман
взятий у полон. Сталося це між 1270 і
1287 роками. Див. Гваньїні, Сварг.
ШЕВЧЕНКО Тарас Григорович (9. 03.
1814 – 10. 03. 1861 рр.). Український поет,
мислитель і художник. Відстоював ідею
повернення до українського богорозуміння. Вважав головними божествами
Правду і Сонце: “Молітесь правді на
землі, а більше на землі нікому не поклоняйтесь. Все брехня – Попи й царі”,
“Чи буде правда меж людьми? Повинна
буть, бо сонце стане і осквернену землю
спалить”. Див. Правда, Сонце.

Ш, ш. Двадцять дев’ята літера абетки;
шана, спокій, тиша. Може підмінюватися
літерою “С”. Наприклад, у Біблії назва
країни “Рось” – “Рош”, “шумери” –
“сумери”.
ШАКРА, Сакра. Один з епітетів верховного Бога індусів Індри, що означає
“наймогутніший”. Імовірно, походить від
Акрая. Див. Акрай.
ШАЯН Володимир Петрович (2.08.
1908, Львів – 15. 07.1974, Лондон).
Український філософ, санскритолог,
релігієзнавець, психолог і педагог,
поет, прозаїк, перекладач, громадський
діяч, основоположник Відродження
Рідної Віри Українців, один з перших
дослідників Велесової Книги. Автор
книги “Віра Предків Наших”.
ШВАРИН. Давньослов’янське місто на
півночі Німеччини, назва походить від
імені Бога Сварга. Див. Сварг.
Т. Г. Шевченко
ШВАРН, Свар. Один із синів князя
Данила Галицького, роки життя прибл. ШЕПШЕХА. Гора поблизу с. Чорний
1230-1279. Названий на честь Бога Сварга. Потік на Івано-Франківщині, на якій,
за переказами, було сім криниць. З них
волхви брали воду для обрядодій. Оскільки, як відомо з Велесової Книги, в
Карпатах були міста Щеха, можливо,
первісна назва гори – “шепіт Щеха”. Див.
Сім, Щек.

Шварн

ШЕСТИКРИЛЕЦЬ. Так “Слово про
похід Ігорів” називає руських князів:
“Інваре, Всеволоде і всі три Мстиславичі,
не худого гнізда шестикрильці”. Наука
тлумачить, що в такий спосіб князів
порівнювали із соколом. Насправді
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Князьок на гребені хати
лоцмана Івана Шрама, що
над Кодацьким порогом.
ХІХ ст.
Скатерка Івана
Скоропадського;
Шестикрилець на золотій
діадемі цариці (ІІІ ст.
до н. е. Крим) і у вигляді
крилатого вола

шестикрил – знак життєвого простору,
якими володіли князі: вверх, вниз,
праворуч, ліворуч, вперед, назад –
Ж. Це князівський знак. Зображення
шестикрильця (шестипромінника) можна
бачити вже на трипільському посуді, його
поміщали на календарях (див. Ромашки),
на священних свічадах, вишивках, інших
виробах. Згадується також у молитві
“Богу всій тварі”: “Шестикрильця силу
сприймемо”. На знаменитій вишитій
скатертині гетьмана Івана Скоропадського
він зображений у вигляді шестикрилої
бджоли і позначений літерами “ω”
(омега) та “с”, що, найвірогідніше, варто
читати як “ос” – саме так мовою коптів
називається Бог. Зображувався він також
у вигляді звірів, яким поклонялися
предки – вола, орла, лева. Християнська
церква у вигляді шестикрильця зображує
херувимів. Див. Віл, Князьок, Лев, Молитва
“Богу всій тварі”, Орел, Шість.

ШІСТЬ. Прийнято вважати, що це число
недобре і нещасливе. Однак на нього
накладається дві трійки, а трійка панує
у Всесвіті (див. Три). Отже, шість – це
подвійно святе число, число Прабогів:
Отець Сварго, його Син Дажбог і
Онук Перунь у своїх іменах мають
по шість літер; шість Богів панували
над поточним роком (річним колом):
Календо, Кришень, Вишень, Леле,
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Літиць, Радогощ. У зороастризмі Агура
Мазда (первісне божество) за допомогою
шести безсмертних святих у шість етапів
створив світ. 60 є числом часового виміру:
60 секунд – хвилина, 60 хвилин – година
тощо [105, с. 84]. У році – 365 (366) днів,
трохи більше як шість шістдесятків.
Нормальна температура людини – 36, 6,
трохи більше як шість шісток. Не дивно,
що й графіка цієї цифри майже ідентична
графіці літери “Б” (Бог). Не випадковою
також є подібність слів “шість” і “щастя”.
Див. Коло Дажбоже, Сварг, Числа.

ШЛЮБ. Буквально: Шанобливо-ЛЮБовна спілка чоловіка та жінки.
ШКОЛА ОРІЙСЬКОЇ ВІРИ. Див. Каратепські написи, Орієві завіти.
ШНАЙДЕР Герман. Професор філософії Ляйпціґського університету, в
книжці “Історія Світової Цивілізації”,
виданій у Лондоні 1931 р., писав: “У 680
році перед Христом Скити з Кімерійцями
(з північних берегів Чорного моря),
вторгнувшись з гір, завоювали Ассирію”.
Див. Ассирія, Кімерійці, Скити.

ШОЛОМ, Шеломян. Так у першодруці
“Слова про похід Ігорів” (Москва в
Сенатской Типографии, 1800) називаються кургани. Див. Курган.
Шрадер Отто (1855 – 1919). Німецький
філолог, відомий за працями з історії
німецької та праіндоєвропейської лексики. На його думку, прабатьківщина
праіндоєвропейців знаходилася в зоні
Надчорноморських степів. У праці “Індоєвропейці” (СПб, 1913, с. 192) він писав:
“В різні епохи з цієї території (Надчорномор’я. – С. П.) вийшли на південь

індійці та іранці, іллірійці та фракійці, а
від цих останніх до Малої Азії – фрігійці
й вірмени”.
ШТЕПА Павло (12. 09. 1897 р. Кубань –
2. 03. 1983 р. Канада). Український історик,
інженер-будівельник, письменник, громадський діяч, професійний підпільник,
вчений-емігрант. Створив свою оригінальну етнологічну та культурологічну
концепцію. Автор книг “Українець і москвин” (1959), “Московство” (1968) тощо.
ШУДРА. Слуга Бога Індри. В Україні популярне прізвище Шудря. Див. Індра.
ШУМЕРИ, сумерійці. Союз племен, які
мешкали на лівобережжі теперішньої
України в ІV–ІІІ тис. до н. е., а в ІІ–І тис.
до н. е. їх витіснили скити та кімерійці в
Малу Азію, на Кавказ і Передню Азію.
Зважаючи на однакову основу (умер/
імер), ймовірно, що шумери були якоюсь
частиною кімерійців, або намагалися
видавати себе за них як, наприклад, греки
видавали себе за еллінів, а москвини – за
русів. У найдавнішій історичній праці,
що належить Геродотові, не згадуються.
Англієць Равлісон ще в 1853 р. казав,
що всі клинові написи на знайдених
табличках у Південній Вавилонії (Сумерії) були написані скитською мовою
(Rawlinson H.G. Baktria – The History of
Fergotten Empires. – London, 1912). Див.
Кімерійці, Скити.

ШУРЕ Едуард (фр. Еdоuard Schurе
21. 01. 1841 – 7. 04. 1929). Французський
письменник, філософ і музикознавець.
Автор книги “Великі втаємничені”
(Великие посвященные).
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Щ

утворили разом з ними Руськолань” [54,
д. 7З]. Жив у VІІ ст. до н. е., що також
підтверджено фактами життя його брата
Кия та Велесовою Книгою: “за тисячу
п’ятсот літ до Діра” [54, д. 5А]. Див. Дір,
Кий, Орій, Руськолань, Хорив.

ЩЕХОБОГИ, Ccestoboci (варіант –
Щ, щ, Тридцята літера абетки; підсумок, шестобокі). За К. Птоломеєм, плем’я, що
мешкало десь на заході (див. фрагмент
святість.
ЩЕДРИЙ ВЕЧІР. Свято вшанування карти), найімовірніше, ті самі чехи. Див.
Місяця, як господині Ночі на ім’я Чехи.
Миланя, що поступалася царю Світла ЩУР. Так у Велесовій Книзі названо
Василю. Відзначається напередодні предків русів: “Всяк рід мав Щурів і
Пращурів, які померли перед віками цими.
Василя. Див. Василя.
ЩЕК, Щех. Син Орія, брат Кия та То їм, Богам, почитання маємо дати”
Хорива. Праотець щехів/чехів, на карті К. [54, д. 38А]. Див. Пращур, Чур.
Птоломея – щехобоги. Один із засновників ЩУРІВКА. Назва південної частини
Руськолані: “Коли Щек пішов до заходу села Вільхового, біля якого розташоване
Сонця з воями своїми, а Хорват забрав найдавніше святилище-обсерваторія сонсвоїх воїв, то інша частина Щекова цевірців. Див. Вільхове.
лишалася з русами. І так, не ділячи землі,

Щехобоги, Ґалінди, Венеди на карті К. Птоломея (фрагмент)
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Зірка Давида, Мойсей, Семисвічник, Тора.

Ь
Ь, ь. Знак м’якшення. Тридцять
перша літера абетки, що служить для
пом’якшення приголосного звуку (день,
осінь, місяць); перевернуте “Р” – відхід
сонця, або його наближення.

Ю
Ю, ю. Тридцять друга літера абетки;
шлях у невідомість, до нічного сонця
(місяця); таємниці юності.
ЮВАЛ. Див. Явал.
ЮДА. Див. Іуда Іскаріот.
ЮДАЇЗМ, Іудаїзм. “Єврейська релігія”, назва походить від імені Юди,
сина біблійного патріарха Якова.
Вважається, що заснована на заповітах
праотця Авраама близько 1750 р. до н.
е. і доповнена близько 1300 р. до н. е.
заповітами Мойсея. Однак в Авраама
нічого не було спільного з євреями (див.
Авраам), а Мойсей, якщо такий і був,
персонаж значно пізніших часів. Тому,
найвірогідніше, юдаїзм з’явився вже
за нашої ери. Базується на концепції
всюдисущого вічного Творця, чия воля
та особливе ставлення до єврейського
народу відображені в Торі. Геніальний
німецький поет єврейського походження
Гейне писав, що “юдейська віра – це не
набожество, а божевілля”. Див. Авраам,

ЮДЕЇ, іудеї. Послідовники юдаїзму.
Слово слугує також для означення євреїв,
більшість яких сповідує юдаїзм. Відзначаються вмінням втиратися в довіру
урядів, використовувати їх у своїх інтересах і розбещувати. Вважається, що
саме через них відбувся розпад Римської
імперії, зникнення Хазарського каганату,
Російської імперії тощо. Ще в ХІІ ст.
давньоруський мислитель Славомисл
писав від імені Святослава Хороброго:
Щоб я пучину зла, німим Богом юдеїв
створену, зазнав, чи щоб,
добро своє залишивши,
їх зло – мені чуже – прийняв,
як римляни дурні,
погибелі імперії своїй шукаючи,
та легковірні хазари в пучині тій сконали?
Див. Євреї.

ЮЛ. Римське ім’я Асканія, сина Енея.
Ймовірніше, Ол. Див. Еней.
ЮЛІЙ (я). Ім’я, оскільки в давнину “р”
часто підмінювалася літерою “л”, певно,
походить від Юрія. Див. Р.
ЮПІТЕР, патаре. Верховний Бог рим
лян. Похідне від видозміненого Овпатор
(Овен батько). Зображували у вигляді

Юпітер (Янус)

людини, а також людини з двома головами
та рогами Овена, що повернуті в різні
сторони, – той, що відкриває і закриває
світ. Див. Овен.
ЮРІЙ, Юлій. Чоловіче ім’я. І. Огієнко
зауважував: “Дослідники вказують, що
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Юрій замінив якогось стародавнього
Бога, але невідомо тільки, якого саме”.
Новітні дослідження і нещодавно знай
дені джерела, як наприклад, Велесова
Книга, дають всі підстави стверджувати,
що таким попередником Юрія був Отець
(Бог) оріїв – Орій. А. Фамінцин писав,
що “Юрія шанують як Бога з небес, як
коня, як Бога світла або Білобога, як
поборника злої сили, як Бога весняної
родючості і покровителя нив та тварин,
як покровителя мисливців, нарешті як
оракула і дателя женихів” [82, с. 283].
Юрій (Орій) вважається ключником,
який відмикає навесні Небо ключем, що
дає йому Бог. Також він відмикає землю
для весни. Щоб росла трава, відмикає
землю на дощі та роси. Розповсюджений
сюжет перемоги Юрія над драконом
справедливо тлумачать як перемогу
Сонця над зимою. Святкували 28 квітня,
нині – 6 травня. Див. Орій.
ЮСТИН Марк Юніан. Римський
історик, роки життя невідомі, але

не пізніше 1-ї пол. І тис. н. е. Автор
скороченого викладу “Історій Філіппа”
Помпея Трога. Повторив версію Трога
про більшу давнину скитів щодо єгиптян,
навів імена ранніх царів скитів і вказав на
пов’язані з ними події. Повідомляв також
наступне: “Царювання над Азією скити
добивалися тричі: самі вони залишались
або не зачеплені, або не переможні
чужими владиками. Персидського царя
вони вигнали зі Скитії, Кіра перерізали з
усім військом”. Див. Кір, Трог.
ЮТЛАНДІЯ, Утландія. Західна континентальна частина Данії з трьох боків
омивається Північним і Балтійським
морями. В давнину була заселена
слов’янським племенем утів (вітів) – в
ХІІ cт. витіснені данцями. О. Гваньїні
писав, що цей півострів також називали
“Кімврійський
Херсонес”
(Cymbrica Chersonesus). Півострів Ютландія
охоплює й невелику північну частину
Німеччини. Див. Кімври, Ути.
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Я
Я, я. Тридцять третя літера української
абетки, тілесність (ян – людина); кінець
кола, але оберненість літери, порівняно
з попередніми “Ь”, “Ю” в протилежний
напрямок говорить про перехід у нову
якість, в нове Коло. Символ Яви. Див.
Українська абетка, Ява.

ЯБЛУКО. Божественний плід, плід любові
– його латинська назва походить від імені
Бога кохання Апола – аpple. Див. Апол Ол.
ЯБЛУНЯ (наголос на “У”). Буквально: “я
білуня”, дерево, що має білий цвіт і плід
якого молодить, робить білим. Символ
батьківської оселі.
ЯВА. Дійсний, видимий і предметний світ,
синонім до слова “життя”: жити-явувати. За
Велесовою Книгою: тече, як пряжа, в Праві:
“І творить життя наше, а коли одійде,
смерть є” [54, д. 1]. Знаками Яви є коло,
рівносторонній шестипроменевий символ у
колі та Х. Яві відповідає зелений або синій
колір. Вперше згадується у Каратепських
написах. Див. Каратепські написи, Нава, Права,
Шестикрилець.

ЯВАЛ. Один із синів Ламеха, який
кочував зі своїм племенем і пас череду.
Найімовірніше, інший син Ламеха Ювал,
який вправно грав на сопілці і на гуслях, це
той самий Явал. Див. Ламех.
ЯВАН. Онук Ноя, син Яфета, батько Еліша,
Таршіша, киттів і доданів. Див. Ной.
ЯВАНІВ КРАЇНА. Згадується в буддійській пам’ятці “Ашвалаяна-сутра”. Ст.
Наливайко вважає, що тут йдеться про
країну іонійців-греків [203, с. 415]. Однак
треба не забувати, що Яву насправді
шанували в давній Україні і, найвірогідніше,
саме її називали країною яванів. До того ж

Іонія насправді розташовувалася на теренах
України. Див. Іонія, Ява.
ЯВДОКІЯ. Див. Євдокія.
ЯВОРІВСЬКИЙ СТАН. Василь Павлів,
який першим описав стан, називає його
“святилищем”. Розташований біля с.
Яворів Косівського р-ну Івано-Франківської
обл. на одній лінії зі сходу на захід із
Вільховським святилищем-обсерваторією,
Бушанським святилищем і Терношорською
Ладою, за кілька кілометрів від останньої.
За залишками муру вдалося встановити,
що стан мав прямокутну форму: 16 м. з
півночі на південь і 24 м зі сходу на захід.
Стіни муру-огорожі строго відповідають
сторонам світу. На великому камені,
який не в змозі були використати в своїх
господарських потребах місцеві мешканці,
викарбувані знаки, що відповідають знакам
на Терношорській Ладі. Зокрема, ромб
із виямкою в центрі – умовна позначка
святилища Терношорської Лади (ромб
є також у підніжжі скульптури Лади),
три заглибини зорієнтовані з північного
заходу на південний схід, куди дивиться
Лада. Ймовірно, це була карта-схема, за
якою прочани орієнтували свій шлях до
Лади та інших святих місць. Стан, мабуть,
використовували для ночівлі прочан, пізніше міг слугувати огорожею для тварин.
Див. Буша, Вільхове, Терношорська Лада.

ЯВОРНИЦЬКИЙ Дмитро Іванович
(Еварницький) (6. 11. 1855 – 5. 08. 1940).
Український історик, археолог, етнограф,
фольклорист, лексикограф, письменник,
дослідник історії українського козацтва.
Знайшов
скитський
казан,
який,
найвірогідніше, і є знаменитим кратером
Аріанта. Автор низки книг з історії
українського козацтва та Придністров’я.
Див. Казан Аріанта, Кратер.

ЯГА баба. Уособлення зла, персонаж багатьох казок. Можливе походження від
імені Єгови. Див. Єгова.
ЯЗЕНЬ. За Велесовою Книгою, божество
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відкритого вогню, що терзав полум’ям
якусь колоду, призначену в жертву, і та
жертва була люба Богам [54, д. 30].
ЯЗИГИ. Войовничий народ, союзники
сарматів, про яких згадує Овідій Назон
у “Метаморфозах” на Таврійській землі
та на Дунаї (Ел. 3 і 7, кн. 4). Ймовірно, це
ті самі яси-аси та хазари, бо в “Літописі
руському” читаємо: “У рік 6473 (965) пішов
Святослав на хазарів. Почувши це, хазари
вийшли назустріч на чолі з князем своїм
Каганом і зійшлися битися, і в битві переміг
Святослав хазарів, і місто їхнє Білу Вежу
взяв. І переміг ясів та касогів”. О. Гваньїні
писав, що мешкали вони разом із гунами та
тавроскитами у Тавриці: “де нині живуть
перекопські татари” [29, с. 52]. Див. Аси,

стихії; споріднений із природою та духами,
дотримується вірувань, обрядів і традицій
предків. Ф. Ніцше писав: “Язичники – це
ті, хто ставиться до життя позитивно,
для кого Бог служить вираженням великого
Так по відношенню до всіх речей”. У
Велесовій Книзі говориться: “Наші Отці
одні хомути носили і ніяк не звалися інакше
як язичники” [54, д. 6Г]. Походить нібито
від “язика” (чужий), однак, ймовірно також,
що основою його стало слово “зичитизичник” – той, хто прикликає (зичить) на
допомогу природні сили. Можливо, це
носії відповідних знань, оратори і саме
вони зображувалися на деяких ольвійських
монетах (як монета Аріх) із виставленим
язиком.
Гваньїні, Хазари.
ЯЗИЧНИЦТВО. Комплекс народних віЯЗИЧНИК. Греко-болгарська (християн- рувань, поглядів та обрядів, що базувався
ська) назва сповідника народної віри. Той, на споконвічних знаннях і цінностях, які
хто сповідує віру в Сонце та інші природні оточували людину і давали їй життя. Богами

384 Яйце

Монета Аріха. Ольвія.

й божествами тут були небесні тіла, природні
стихії, гаї, дерева, річки, джерела тощо.
Віра пізнання, світла та життєствердження.
Велесова Книга таку віру називає “Коло”.
І. Франко називав її “громадською
вірою”. О. Іванченко ототожнював її з
Ведичною. Місце язичництва заступило
християнство. І. Огієнко писав: “Аналіз
сучасних простонародних вірувань показує,
що багато з того, що було в давнину,
позосталося й тепер, при Християнстві,
тільки підчищене ним. Ці давні вірування
були для людини її філософською системою,
і давали їй можливість розуміти довкільний
світ, бо ці вірування відповідали на всі
запити його Духа”. Див. також Поганство,

Дажбо створив нам яйце, що є Світ-зоря,
яка нам сяє” [54, д. 1]. Ототожнюють
яйце найчастіше із сонцем. У формі яйця
будували святилища. Див. Овал.
ЯМА. Бог смерті, владика світу мертвих
в давніх русів та індійців, його символом
є ворон: “Сей огидний Яма жере убитих,
а ці ворони виїдають очі їхні” [54, д. 28].
Зображеннями, що називаються як Медуза
Горгона, часто уявляли Бога Яму. 1998 р.
в річці Південний Буг біля с. Чемерпіль
Кіровоградської обл. було знайдено
такого Бога з головою схожою на людську,
з третім оком на лобі, висолопленим

Язичник.

ЯЙЦЕ (я є це). Символ творення світу,
його ядро. Вважається, що за його подобою
створено Всесвіт. В давньоукраїнській
мітології називалося Овейце – зародок
життя. Йому відповідає давньоіндійське
Хіраньягарбха – золотий зародок, що
плаває в космічних водах і дав початок
всесвіту. Велесова Книга пише: “Це

Святилище у формі яйця. Хортиця.
Розкопки 1992 р.

Бог Яма. Знайдено в річці Бог біля с.
Чемерпіль. І тис. до н. е.

язиком, іклами та вінком із зображеннями
на тлі вогню людських черепів. Давні
українці вшанували його в назвах міста
і сіл Ямпіль (Вінницька, Черкаська та
Луганська області) – Ями поле.
ЯНГОЛ, Янол. Ян – людина, ол – Бог:
“людина Бога”. Надприродна істота, посередник між Богом і людьми, охоронець.
А також душі предків. Див. Ол.
ЯПЕТ. Див. Яфет.
ЯР. 1. Давньослов’янське ім’я, має те саме
значення, що й Ор. Запозичене євреями як
Яір із тлумаченням: “він буде світити”. 2.
За Велесовою Книгою, одне з найбільших
свят Русі [54, д. 37А]. Найвірогідніше, його
відзначали під час весняного рівнодення,
в перший день нового року місяця Білояра

Кольорові ілюстрації

Бивень мамута, знайдений на
Дністрі поблизу с. Дорошівка
(Буковина). Певно, зі схемою
печер, де мешкали люди.
Приблизно 15-20 тис. р. до н. е.

Модель буди, що використовувалася в
шлюбному обряді. ІV тис. до н. е.

Поховальна урна.
ІV тис. до н. е.

1

Статуетки Матері-Слави Птиці
небесної.
Глина, ІV тис. до н. е.

2

3

Виорані фрагменти фігурок ІV тис. до н. е.
Канівський р-н, Черкащина. 2016 р.

Знахідки на р. Південний
Буг, Гайворонський р-н,
Кіровоградська обл. (у
відповідному масштабі): 1.
Сонячний амулет (на груди).
2. Спарена жіноча фігурка з
втраченими верхніми частинами.
3. Фрагмент жіночої статуетки.
ІV-ІІІ тис. до н. е.

Посуда ІV тис. до н. е. Приятрання

Різноманітні вироби ІV – ІІІ тис. до н. е. Приятрання

Гора муз Гелікон (Кам’яна могила),
таємні написи у її гротах та
її природні витвори

Керносівський кумир.
Пісковик, ІІ тис. до н. е.

Посуда з острова Березань

Острів Березань із слідами 6-гранного святилища Оракул VІІ-ІІ ст. до н. е. 2015 р.

Коло-свічадо, поділене на вісім секторів. Позолочене срібло.
VI ст. до н.е.

Навершя скитського царя із зображенням Бога Папая.
Бронза. VІІ ст. до н. е.

Кратер Аріанта. Бронза, VІ ст. до н. е.

Фрагмент піхов парадного скитського меча.
Золото. IV ст. до н.е.

Скитський золотий глечик і зображення на ньому. Керч, ІV ст. до н. е.

Статуя Артеміди з оленем і совою, виловлена з Чорного моря біля берегів Кубані.
Приблизно VІ ст. до н. е.

Вгорі: Срібна посудина із
зображенням скитів.
ІV ст. до н. е.
Внизу: Босфорське
божество, ІV ст. до н. е.

Христос коронує на царство Ярополка Ізяславича та Ірину.
Автор невідомий. ХІ ст.

Оранта. Автор Алімпій. Київ, 1114 р.

Мати-Берегиня. Автор Валерій Марчак. Львів, 2007 р.
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УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛЬ ЦЕРКОВ
1. Георгіївська церква, с. Седнів
Чернігівська обл. ХV cт.
2. Троїцька церква, с. Драбівці, Черкащина,
1794 р.
3. Монастир пророка Іллі, с. Дора ІваноФранківська обл.
4. Троїцький храм, м. Новомосковськ,
Дніпропетровська обл. ХVІІІ
5. Церква св. Юра, м. Дрогобич Львівська
обл. ХV ст.
6. Церква Ів. Богослова, с. Скорики
Тернопільська обл. ХVІ ст.

Яришів 401
(нині 22 березня) і присвячували Богові
Сонця Хорсу як втіленню Дажбога, який, за
Велесовою Книгою, також є Сивим Яром.
Християнство цей день зробило днем
Сорока святих. Див. Дажбог, Ор, Сорок, Ярило.
ЯРДАНА, Ордань. Поєднання сонця (Яр/
Ор) і води (Дана). Звільнення з полону води
прорубуванням на річках ополонок у формі
кола-сонця (слово “ополонка” походить від
імені Бога сонця Апол Ола). Отдання боргу
природі. Див. Апол Ол, Дана, Лідиць.
ЯРИЛО, Яр-бог, Сивий Яр, Ор. І. Огієнко
писав, що це “Бог любові й пристрасти,
сили та хоробрости. Божка цього
звичайно вважають Богом літнього розцвіту творчих сил природи, весінньої
плодючости. Ярило був Богом весни, а
також Богом дітороддя, чому зоб-ражався
з видатним половим органом”. Також І.
Огієнко зауважував, що в давніх пам’ятках
про Ярила немає згадки і що в “Україні
він майже зник” [82, с. 111–112]. Велесова
Книга, про яку І. Огієнкові не було відомо,
заповнює цю білу пляму. Тут він один із
весняно-літніх Богів: “Володарі наші єдині
– Хорс і Перун, Яро, Купала, Лада і Дажбо”
(д. 8) і навіть сам Дажбо: “І всіх їх удержує
Сивий Яр-Дажбо” [54, д. 11А]. Він той, хто
“править весняним цвітінням та русаліями,
водяниками, лісовиками й домовиками”
[54, д. 38А], кого порівнювали з Інтрою та
ототожню-вали з першим весняним знаком
Овеном: “А Інтра був і пребуде до віку!
Як і Перун, своєю зброєю він б’є ворогів і
приводить Яр-Овена на лани” [54, д. 6А].
Т. Шевченко в російськомовній повісті
“Прогулка с удовольствием и не без морали”
згадує Богиню Яру, очевидно, дружину ЯраЯрила. Див. Інтра, Коло Дажбове.
ЯРИШІВ. Село на річці Лядова, в
Могилів-Подільському районі на Вінниччині, певно, назване на честь Яра. В селі
була старовинна дерев’яна церква Успіння
Пресвятої Богородиці, на початку ХХ ст.
через її надзвичайну старість розібрана

Яришівська церква, поч. ХХ ст.

Хрести Яришівської церкви

[210, с. 49]. На особливу увагу заслуговує
її іконостас, над царськими вратами якого
замість Бога Ісуса Христа в сонячному
сяйві зображено квадрат. У ньому написано
слово “Бог” грецькою, латинською
та єврейською мовами. Обабіч цього
квадрата розташовані різьблені, у вигляді
низького барельєфа зображення чотирьох
євангелістів – погрудні людські фігури з
крилами, розміщені симетрично в різні
боки. Вони розписані фарбами, причому
Іван Богослов показаний юнаком із
шістьома крилами та зі згорнутим сувоєм у
руці. Він розміщений на найвищому місці.
Образи інших євангелістів зображені
у вигляді чоловіків із бородами; перед
ними розгорнуті великі книги, на яких
накреслені початкові слова Євангелій
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від Матвія, Марка й Луки. Див. Богослов, землі та врожаю. Див. Велес, Колоксай,
Квадрат, Сонце, Христос, Шестикрилець, Яр. Скити.

ЯРМО. Дерев’яне пристосування для
запрягання волів, Бог-Творець дав його
скитам. За Геродотом, його прийняв
Колоксай, найменший син царя Таргітая.
На ярмі вирізали символи Бога Велеса,

ЯРОВИТ. 1. Давньоукраїнський філософ,
якого греки називають Анаксагором (див.
Анаксагор). 2. Горовит. У слов’ян балтійського примор’я – Бог достатку та війни.
ЯРОПОЛК Ізяславич (*? – 22. 11. 1087).

Ярмо, ХІХ ст. Олександрівський краєзнавчий музей, Кіровоградська обл.

Святий, князь Вишгородський, Волинський і Турівський. Третій син Великого
князя Київського Ізяслава Ярославича
та польської княгині Гертруди, сестри
короля Казимира, онук великого князя
Київського Ярослава Мудрого, одружений
з Кунеґундою-Іриною фон Орламюнде,
донькою графа Оттона. Король Русі.
Його коронував Папа Римський Григорій.
Збереглася ікона “Христос коронує
Ярополка та Ірину”, на якій зображено
язичницькі символи й тотеми (свастика,
лев, орел і тур), а також світи Нави, Яви та
Прави. Див. Нава, Права, Христос.
ЯРОСЛАВ, Орослав. Ім’я, що буквально
означає “той, хто славить весну”, втілення
молодості, краси і сили. Див. Яр.
ЯР-ТУР. Див. Артур, Тур.
ЯСЕН. Дерево твердої породи та світлої
(ясної) структури. Саме тому й називається
ясеном. У давнину з нього виготовляли
списи, голоблі тощо. Символ Перуна,
символ парубків.
ЯСИ. Див. Аси.
ЯСНА. Так у Велесовій Книзі називається
Мати-Слава, Сонце і планета Венера. Див.
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вниз головою, ловив руни, що падали з неба”.
Тобто, це не овеча шкура із золотою вовною,
що аж ніяк не могло бути, і задля якої
аргонавти здійснили свій героїчний похід.
Це священні знаки, якими передавали звуки
мови, тобто букви древнього алфавіту. Див.
Арго, Золоте руно, Оседень, Фессалія.

ЯСУНЬ. Вибілена голова Овена (череп),
яку носили на палиці, символ Рами, Бог.
Ілар Хоругин писав: “Один є в Овені, наш
Ясун” [54, д. 7Д]. Див. Овен, Один.
ЯТРАНЬ. Річка, що бере свій початок в
Уманському р-ні Черкаської обл., протікає
Голованівським р-ном Кіровоградської
обл. і впадає в Синюху. Оскільки вона
майже єднає між собою двох синів річки
Бог (Синюху і Синицю) та чи не в кожному
приятранському селі виявлено поселення
трипільського часу, то цілком можливе
походження назви від слова “ятро” (за
В. Далем, “нутрощі”). Тобто, очевидно,
що Ятрань була внутрішньою річкою
Синської землі. В основу назви закладено
священний архетип “тра” (три, треба,
ватра, Митра). На санскриті Ятра (Yātrā
IAST, ”подорож”,”процесія”) – термін,
Мати-Слава.
яким в індуїзмі називають паломництво до
ЯСОН. Давньоукраїнське ім’я – ясний, святих місць (такі як місця злиття священих
світлий і твердий (як ясен). Див. Ясен.
рік, святилища тощо). Див. Синська земля,
ЯСОН. Син Есона (володаря Іолка, міста у Сушківка, Томашівка, Три, Треба.
Фессалії) та Полімеди. За Гомером, “люду ЯФЕТ, Япет (я-пат – я-батько), Іапет. За
вождь”, батько Евнея. Герой мітів про Біблією, син Ноя, онук Ламеха, брат Сима
аргонавтів, на чолі яких він нібито судном та Хама, батько Гомера, Маґога, Мадая,
Арго плавав з Греції до Колхіди за золотим Явана, Тувала, Мешеха, Тираса (1М:10).
руном. Цей міт запозичений в України та За мітами – титан, син Урана та Геї, брат
переписаний на грецький лад. Насправді, Крона, чоловік Клімени, батько Атланта,
як розповідає давня українська легенда:
Прометея й Епіметея. Мавро Орбіні писав:
“Корабель для аргонавтів збудував Велес, “Слов’яни, походячи від Яфета, завжди
або Арг (ведмідь), Ясон – це слов’янський були при зброї, хоробрі і начальствували
Оседень, правнук Велеса, син Двоїна, внук над багатьма людьми”. Див. Атлант, Ламех,
Одина. Він брат Трояна, що разом з ним Прометей, Слов’яни.
вирушив у похід по золоте руно. Саме дід ЯХВЕ. Ім’я Бога в юдаїзмі і в християнстві.
їх Один, який приніс себе в жертву собі Ім’я нібито походить від єгипетського Хехсамому, власним списом проколовши себе на (ве) – правитель. Див. Хех.
Ірійському дереві, дев’ять днів провисівши
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ГОЛОВНІ ІСТОРИЧНІ ВІХИ
ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНИ-РУСІ
Приблизно ХVІІІ–ХV тис. до н. е. Перші музичні інструменти, які застосовувалися
для супроводу танців, знайдені в Мізині. Див. Мізинська стоянка.
Приблизно ХV тис. до н. е. Перша географічна переносна карта, намальована вохрою
на кістці мамута в Мізині (за іншою версією в с. Межиріч на Черкащині). Див. Карта
з Мізині.
Приблизно ХІІІ тис. до н. е. Перший календар, видряпаний на кістці мамута, знайдено
в с. Межиріччя Рівненської обл. Див. Календар із Межиріччя.
Щонайменше VІ тис. до н. е. Перша карта головних рік України, викарбувана
рельєфним чином на гранітних монолітах Вільховського святилища-обсерваторії.
Див. Карта рік з-під Вільхового.
ІV–ІІІ тис. до н. е. Розквіт так званої Трипільської культури. Див. Березівка,
Володимирівка, Майданецьке, Нерубайка, Тимкове, Усатове.
ІV тис. до н. е. Поява перших великих міст у межиріччі Південного Бугу і Росі. Див.
Володимирівка, Майданецьке, Небелівка, Сушківка.
ІІІ–І тис. до н. е. Розквіт Сабатинівської культури. Див. Сабатинівка.
ХVІ ст. до н. е. Життя засновника скитського роду Таргітая. Див. Таргітай.
ХVІ–ХV ст. до н. е. Життя засновника хліборобства Колоксая. Див. Колоксай.
ХVІ ст. до н. е. Заснування міста Голунь. Див. Голунь.
ХVІ ст. до н. е. Перші писемні пам’ятки давньоукраїнською мовою, що дійшли до
нашого часу. Див. Голунський напис, Напис із Приазов’я.
ХІV ст. до н. е. Життя Геракла. Див. Геракл.
ХІV – ХІІІ ст. до н. е. Спорудження Гераклових Стовпів. Див. Гераклові Стовпи.
VІІ ст. до н. е. Прихід русів до Карпат на чолі із Щеком та Хоривом.
VІІ–V ст. до н. е. Розквіт західно-скитської Карпатської культури. Див. Карпатська
культура.
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VІІ–ІІ ст. до н. е. Розквіт південно-скитської Ольвійської культури. Див. Культура
Ольвії.
Приблизно 680 р. до н. е. Похід Отця Орія до Сирії. Див. Ора.
Друга половина VІІ ст. до н. е. В селі Акра у Приазов’ї народився найбільший поет
старовини Гесіод. Див. Акрагант, Гесіод.
622–582 до н. е. Царювання отця Кия (народження прибл. 665 р.). Див. Кий.
Приблизно 610 р. до н. е. Заснування Руськолані і м. Києва. Див. Руськолань.
Приблизно 600 р. до н. е. Похід Кия до Єгипту.
Приблизно 582–562 до н. е. Царювання в Руськолані сина Києвого Лебедяна. Див.
Лебедян.
Приблизно 562–542 до н. е. Царювання в Руськолані Верена. Див. Верен.
Приблизно 542–532 до н. е. Царювання в Руськолані Сереженя. Див. Сережень.
Між 520 і 514 роком до н. е. Похід перського царя Дарія на Скитію і ганебний відступ.
Див. Дарієвий похід на Скитію.
VІ ст. до н. е. В Приазов’ї народився автор “Іліади” Гомер. Див. Гомер.
Середина V ст. до н. е. Вихід русів із Карпат до Дніпра. Див. Карпатський ісход.
Приблизно 484 р. до н. е. Народився найдавніший історик скитсько-української землі
Геродот. Див. Геродот.
Приблизно 480 р. до н. е. Похід Ксеркса на Скитію і поразка при Саламіні. Див.
Ксеркс, Саламін.
V ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. Розквіт скитсько-кримської культури. Див. Босфор, Крим,
Полепоннес, Понт, Спарта.
14 серпня 356 р. до н. е. Народився майбутній володар Скитії і світу Олександр
Великий. Див. Олександр ІІІ.
Кінець ІІ ст. н. е. Перша навала хазарів на Україну-Русь. Див. Хазари.
Перша половина ІІІ ст. н. е. Звільнення від хазарів.
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Біля 220 р. Правління князя Гано (або Іано). Див. Гано.
ІV ст. н. е. Життя руського волхва Буса, якого разом із багатьма іншими полонив і
стратив готський король Германаріх. Див. Бус, Германаріх.
Середина ІV ст. Навала готів на Україну-Русь. Див. Готи.
376 р. Kиївський князь “Велемир вигнав готів зі світу язичників” (О. Вельтман). Певно
він і Болемир. Див. Велемир.
Приблизно середина ІV ст. Повстання русів на чолі з Вендеславом Молодшим проти
готів. Див. Вендеслав Молодший.
Друга половина ІV ст. Перемога антів на чолі з Мезенмиром над готами. Див. Анти,
Мезенмир.
9. 09. 384 р. Ймовірна дата народження гуни Аттили. Див. Аттила, Гуни.
Приблизно 410 р. Гуна Аттила вигнав готів із території України-Русі і розпорошив їх
по Європі. Див. Аттила, Готи.
Між 582-602 рр. Руси беруть в полон 12 000 візантійських воїнів і вимагають по
драхмі викупу за людину.
626 р. Руси нападають на Царгород. Князь вимагав здатися і залишити неправдиву
віру в Христа.
Біля 755 р. Успішний похід князя Бравлина (Боревлена) до Керчі.
Приблизно 850 р. Похід князя Боревлена (онук Бравлина) на греків до Царгорода.
Див. Боревлен.
860 р. Похід князя Аскольда на Царгород. Див. Аскольд.
Приблизно 872 р. Ілар Хоругин закінчив писати Велесову Книгу. Див. Велесова
Книга, Ілар Хоругин.
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Сергій Васильович Піддубний (16.01.1956, с. Крутеньке Голованівського
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