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Аннотация
Це видання – унікальна антологія, чудове джерело для всіх, хто хоче відчути, чим

жив український народ від давніх-давен до нашого часу. «Влес-книга», Геродотова «Скіфія»,
Апокрифи та Житія перших руських святих, українські легенди, народні пісні й думи, а також
інші цінні пам’ятки, – усі разом, зібрані тут матеріали формують цілісну картину духовної й
культурної діяльності українців у різні часи та епохи.



О.  В.  Ковалевський.  «Українські традиції»

3

Содержание
Рідні, цілющі джерела 5
Частина перша 9

Геродот 10
Влес-книга 36

І частина 36
II частина 41
Пояснення деяких слів 52

Частина друга 53
Я. Ф. Головацький 54

Поняття про найвищого Бога 54
Світлопоклоніння 54
Сварожич-Радогост[140] 55
Святовит-Дажбог 55
Яровит, Руєвит, Поревит, Поренут 56
Перун 57
Триглав 57
Білобог 58
Ладо і Жива 58
Богині 58
Лада-Жива 59
Лель-Леля-Вода 59
Космогонія 60
Діванна 60
Загальне поняття про божество 60
Чорнобог. Див 61
Боротьба доброго начала зі злим 61
Вірування у духів 62
Повітряні духи 62
Водяні істоти 62
Вшанування дерев 63
Символічне значення дерев, птахів, звірів 63
Земні духи 64
Метаморфози 64
Безсмертя душі 65
Ворожіння і віщування 66
Про язичницьке слов'янське богослужіння 66

Святилища богослужінь 66
Місця поклоніння воді та вогню 67
Святилища гірські та лісові 67
Городища 68
Відомості про язичницькі храми 68
Будова і положення храмів 69
Ідоли 69
Жерці слов'янські 70
Молитви і возношенія 70
Жертви коління і жертви спалювання 72



О.  В.  Ковалевський.  «Українські традиції»

4

Ворожіння і пророцтва 73
Свята та ігри язичницькі 74
Висновки 77

Митрополит Іларіон 78
1. Наші початкові вірування 78
2. Небесні світила 82

Конец ознакомительного фрагмента. 85



О.  В.  Ковалевський.  «Українські традиції»

5

Українські традиції
 

Рідні, цілющі джерела
 

Існують численні наукові розвідки, у яких автори глибоко і проникливо досліджують
духовну та культурну структуру того типу людини, який уособлює собою українець, ширше
– українська нація, котра сягає корінням сивої давнини, часів протослов'янства.

Не в останню чергу цікавими з цього погляду є спостереження іноземних дослідни-
ків, які через призматику власного світовідчування показують те найпосутніше, найхарак-
терніше, що вони бачать в нашій культурі. Ці спостереження мають велику цінність, адже
допомагають скласти нам повніше уявлення про нас самих. А якщо читач ще й правдиво
запалюється власним бажанням дошукатися істини, якщо прагне злитися з тими духовно-
психологічними і культурними енергіями, що творять його національну історію, самосвідо-
мість, суспільні й особистісні ідеали, то він, ясна річ, зможе ґрунтовніше, життє-перспек-
тивніше засвоювати історію свого народу, відчувати неспростовну сув'язь з його духовним
космосом.

«Скіфія» Геродота із Галікарнасу, «батька історії», як його вже усталено називають, –
це погляд на наших предків очима іншої культури, слід визнати – викінченішої й довер-
шенішої, ніж культура скіфів, що в основному жили іще мисливством і рибальством, але
поступово опановували й землеробство. І все ж інтонація оповіді Геродота сповнена поваги
до Скіфії. Читач побачить у тексті, який відкриває цю книгу, крім тенденції утвердити на
скіфських теренах грецьку асимілюючу історичну потугу, ще й неабиякий спротив, що його
виявляють скіфи, показуючи себе непримиренними захисниками як «тіла» своєї вітчизни,
так і її душі, духу. Скіфи до затятості обстоюють свої духовні і культурні надбання, свої зви-
чаї, які не підводили їх у протистоянні зазіханням із зовнішнього світу, вчили перемагати і
бути вільними. Єдино, можливо, брак наполегливості в поширенні на зовнішній світ саме
своїх цінностей, відсутність волі до закріплення в писемних пам'ятках, а відтак, і відсутність
історично тяглого потужного розвитку й гуманізації власних традицій та ідеалів – з обов'яз-
ковістю спричинилося до другорядності культури скіфів на мапі духовно-культурних заво-
ювань на зорі цивілізації, яких сягнула античність, зокрема давньогрецький її ареал, репре-
зентований у тому числі й історичними вислідами Геродота.

Аналізуючи етнографічний стан докиївського формування українства, чимало хто схи-
ляється до того, що скіфи, а потім і сармати, хоч якими непокірливими вони були, здебіль-
шого розчинилися в зовні мирному, історично малозаявленому на той період слов'янстві. А
ті рештки скіфів і сарматів, що не були асимільовані слов'янством, відкочували на Північний
Кавказ і далі на південь, аж чи не по сьогодні цементуючи етноси, які не збираються розчи-
нятися в слов'янстві і взагалі ні в кому…

З інших матеріалів, що наводяться в нашому збірнику, особливо із розлогого «Викладу
давньослов'янських легенд, або Міфології, укладеної Я. Ф. Головацьким», стає зрозуміло,
що прото-українці мали грандіозний всесвіт власної міфології, свою космогонію, величну
ієрархію богів, що вивищувалась до єдиного Бога, Бога богів, Уседержителя.

Як і в античних віруваннях, в давньоукраїнській міфології світ не вельми чітко поді-
ляється на позаприродний і природний, видимий. Людина існує в обох цих світах, спіл-
кується з істотами нижчого порядку, ніж вона сама, і водночас із богами, намагаючись здо-
бути їхню прихильність. «Розчиненість» давнього українця в природі є більшою, ніж ми
це бачимо у вербальних пам'ятках античності, стосунки з найрізноманітнішими її духами
в українця довірливі, теплі. Тобто те, що говорить відомий український вчений-філософ,
історик, філолог, славіст Дмитро Чижевський про «типового українця», яким цей останній
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сформувався на новітні вже часи, а саме такі риси українця, як «емоціалізм і сентименталь-
ність, чутливість і ліризм», – це все глибоко корениться в прадавній злуці самосвідомості
українця із стихіями рідної природи. Вона навіть своїм видимим образом, не кажучи вже про
образ незримий, що складається з безлічі різноманітних духів і сили-силенної міфологічних
уявлень населяючої її людності, підносила характер українця до високо-поетичної спогля-
дальності, та водночас виробляла в ньому й індивідуалізм, непереборне прагнення свободи,
але – не за чужий кошт, бо українець ніколи не зазіхав на інші землі, а лише боронив свою,
сердечно близьку йому в найдрібніших природних її проявах, цінував її над власне життя…

«Влес-книга», уривки з якої теж подаються в цій книзі, є гранично промовистим і пере-
конливим з цього погляду твором. Та маємо тут, очевидно, сказати й інше: «Велесова книга»,
а це ж один такий розлогий історичний, духовно-культурний документ з дуже малого їх
числа, що дійшли до нас із глибу віків, засвідчує і незламний ратний дух праукраїнства, його
органічну відразу до уярмленого життя, націленість на найголовніше – відсіч завойовникам
і поневолювачам, готовність до подвигу в бойовищах, подвигу, що благословляється всім
сонмом богів, хоробрих воїтелів під ясними корогвами Ясуні, богів, котрі припроваджують
душі загиблих за рідну землю у найсвітліші царства потойбіччя, де поряд з лункими гімнами
слави бринить стільки нот найпроникливішого ліризму, котрим насотував свою душу украї-
нець ще тут, у земних виднокругах, в безмежно прекрасному і вже тим одним безсмертному
для нього предківському краї… Мотив оборони цього краю, збереження його для нащад-
ків, натхненна віра в його невичерпну історично-духовну місію є головним для «Велесової
книги» – величної симфонії глибоко самодостатньому українському характерові. Рідко ще
які книги в часи подальші, часи поступового розмивання цього характеру, співатимуть йому
таку сонцепромінну славу і заздравицю.

Недаремно так багато поглядів звертається нині до «Велесової книги», є навіть чимало
гарячих голів, що ладні визначити подальший після неї шлях українства в історії, передовсім
шлях християнізований, хибним, але то скорше емоційна реактивність свідомості, відчаєної
тим, що стільки віків перебувала Україна в рабстві, а от якби, мовляв, трималася заповітів
своїх духовних настановителів-пращурів, то все могло б бути інак. Одначе історія не визнає
умовного способу, «якби» для неї не існує, це по-перше, а по-друге – релігія, що не виокре-
милася ще власне із природи, не може заступити релігії людини вже цивілізованої, що обрала
за ідеал гуманістичні цінності, спрямувала духовну боротьбу передовсім у саму себе, у своє
єство, аби виплекати його на засадах добра, братолюбності, правдивого духовного спасіння.

Меч, яким осяює себе вищий бог праукраїнців, – річ велична і справляє враження, та
чи не більше враження справляє Христос, який миє ноги своїм учням і визнає їх за братів,
за рівню, Христос, який бере гріхи світу на себе і розпинається добровільно заради поря-
тунку кожного з нас, Христос, який виводить людину із суперечливої природи і наближає
її до Творця, новими історичними ландшафтами доправляючи ціле людство до богопроми-
слительних трансформацій. І дивно було б, якби Україна раптом відпала від цього всезагаль-
ного поступу, повернулась до язичницьких, давньовіджилих уявлень про світ і про себе в
цьому світі.

«Природна» культура, «природна» мораль і духовність не виходять, проте, із орбіти
народних українських уявлень і досі. «Типовому українцеві» чужий абстрактний, «пла-
тонівсько-арістотелівський» підхід до явищ буття, він схильний усе бачити через світло
знань серця як центру духовно-розумової та душевно-тілесної діяльності людини. Україн-
цеві притаманне протилежне раціоналістичному західному – «олександрійсько-біблійне»
світовідчування, він відсторонюється від фаталізму, схиляння перед позитивістською філо-
софією (варто пригадати М. Гоголя і П. Юркевича), українець увесь у душевному русі, в
тому «психічному неспокої», причини якого Дм. Чижевський відносить саме до глибинного
зв'язку національного характеру з природою, до безміру її виднокругів, передовсім степових,
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не заступлених ані надто високими горами, ані непрохідними лісами, ані непевною стихією
моря чи океану. Тут, так би мовити, далеко видно. Тут ніщо не чаїться, як, приміром, за
стіною лісу чи за скелями гір, тут дзвони цикад розлягаються аж до крайнеба, а біла хата
стоїть під зорями як осереддя привітного і гостинного всесвіту, яким є в ньому і вона сама,
ця хата, і є такою якраз тому, що протягом цілої тисячі років, з часів прийняття християн-
ства Київською Руссю, у божнику на покуті, прикрашені вишитими рушниками, стоять у ній
ікони Христа-Спасителя, Божої Матері, Миколи-Угодника. А почасти доповнює їх і цілий
шерег інших святих…

Спливали віки. По довгих часах спустошення, що його принесли на Русь мон-
голо-татари, вогнем і мечем намагаючись утвердити тут рабство, яке потім так само нав'я-
зували Україні Литва, Польща, Росія, в тому числі – і може, найбільшою мірою (згадаймо
мільйони, що загинули під час голодомору в 1930-ті роки) Росія більшовицька, – на теренах
українства запалахкотів бунтівливий, саможертовний, високо-сакральний, справді лицарсь-
кий вогонь козаччини, що згодом дав світові і Козацьку республіку, і першу демократичну
конституцію.

В облозі сил, що сповідували внутрішній, глибоко зачаєний і невикорінний тоталіта-
ризм, імперську зверхність, Україна не виявила здатності до державницької консолідовано-
сті, не сприйняла тих духовно-моральних, культурних та історично-трансцендентних цінно-
стей, які їй у черговий раз нав'язувала цивілізація, – і впала в нову безодню порабування,
руйнації, знищення. На кістках і ідеалах святого визвольного козацького руху постала нова,
не менш тривала, ніж монголо-татарська, Руїна…

Але парадоксальним чином, вочевидь, саме вона спричинилася до непоступ-
ливо-амбітної, іноді аж яро-наступальної самоідентифікації нації.

Саме з цієї непокірної гілки українства народилися Сковорода і Шевченко – два титани
нашого духу. А скількох світочів дала Україна своєму стражденному народові в особах їхніх
наступників – (та й попередників, таких як Петро Могила й Данило Туптало) від Івана
Франка, Лесі Українки, Євгена Плужника, Володимира Винниченка до Василя Симоненка
і Ліни Костенко…

Бунт Сковороди мав високий «вертикальний» рівень; відомо, що на могилі мандрів-
ного філософа і поета стоїть не хрест, а камінь – втім, із цілком християнським написом:
«Світ ловив мене, та не спіймав». І тут є певне віддзеркалення загалом українського світо-
бачення, душевного устрою, які носив у собі Сковорода і не прагнув комусь покласти їх під
ноги заради будь-яких вигод чи в нападі релігійного самобичування і самопониження.

Сковорода прагнув «самостійницького», «унезалежненого» набуття Святого Духа, під-
даючи таким чином випробі загальнолюдську складову свого «позаматеріального єства» і
складову українську. І та, й друга в особі Сковороди цей іспит витримали. Сковорода став
правдивим пророком України.

Таким же провідником нації був і Великий Кобзар. Він відобразив у своїй творчості,
окрім глибинних християнсько-філософських та національно-буттєвих пластів самосвідо-
мості народу, іще й пронизливе, історично-наскрізне його жадання соціальної справедливо-
сті, соціальної гармонії. І Сковорода, і Шевченко, а за ними і вся українська література, виво-
дять на перший план саме «просту людину». «Елітного» світовідчування Україна взагалі,
здається, не знала, у ній завжди «випирало» назовні розуміння світу козачо-демократичне,
народницьке. Вона завжди стояла і стоїть в обороні своєї внутрішньої духовної структури,
свого характеру – немалою мірою це виявляється у давніх і прадавніх звичаях та обрядах,
які, нищені-перенищені царями і псарями, дійшли до наших днів, підуть, звісно ж, і далі,
в неосяжне майбутнє. В цих звичаях та обрядах – багатюща культура українського народу,
цілі зрізи його духовного життя, його тисячолітніх ідеалів. І весілля, і народини, і мерлини,
і безліч дрібніших подій, якими сповнюється існування людини на землі, мають в українців
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урочистий і водночас тепло-домашній вигляд, перегукуються з устремліннями «Дажбожих
внуків» до заквітчаних занебесних луків Ясуні. Ці дві надзвичайно потужні духоутворюючі
складові – природна і суспільна, набуваючи в історичному плині часу певних видозмін, наза-
гал залишаються й подосі стрижневими, такими, що не підлягають переглядові. Звідси – і
національно своєрідне переломлення християнських засад в українстві – все тут дуже при-
вітне, радісне, рідне, близьке, таке ж, як і в спілкуванні українця з природою або й навіть
у його щиросердно-довірливому покладанні (інколи аж сліпому) на своїх суспільних прово-
дарів, які мають влаштовувати життя своєї людності належним чином…

Критикуючи подібну наївність, чимало поважних інтерпретаторів української мен-
тальності (такі твори частково теж подаються у нашій книзі) ладні бачити тут значні загрози
для України в мінливому сучасному світі. І вони, мабуть, мають рацію. Нове, що постає з
конгломерату різнорідних національних походжень, але переплавлюване на єдність – хай,
може, й тимчасову – в тиглі історико-глобалізаційних актуальностей невідворотно відсторо-
нює, заперечує, а то й знищує старе.

Україна з її прадавніми коренями проходить сьогодні шлях неабиякої трансформації.
І все ж їй слід, залишаючись відкритою до найновіших вимог часу, про ті корені не забу-
вати. Чимало чого зовні неспростовного і ніби ворожо-неперебутного вона у своїй довгій
історії уже пережила. І при тому завжди виносила із таких «переплавок», показувала люд-
ству справді золотий зливок своєї душі.

Чого ж вчить нас Україна, її прихований від марно-цікавих поглядів есхатологічний
сенс, її доля? Багатотисячолітнє життя духу і культури України вчать нас тому, що не мир, а
меч принесено нам, що «той Мені брат, і сестра, і мати», хто сповідує «вчення Моє», а вчення
це – соціальна і природна гармонія, відсутність наднаціональної зверхності, служіння істині,
в якій той, хто нині, поза істиною знаходячись, хоч і є пониженим, повищеним буде і землю
наслідує, і сином Божим наречеться…

Зрештою, якби було інак, то і наша, й інші нації, не закостенілі, не зашкарублі в про-
живанні всесвітньої історії «назад», у непрохідні хащі «прогресу», давно б відклали убік і
свою душу, і свою пісню, і свій псалом, і свою думу, і своє розуміння буття. А в ньому, в
цьому розумінні, войовничі постулати «Велесової книги» давно змінилися в українців прав-
диво християнськими і не облудними, тим більше не неопоганськими, себто лише зовні при-
зодягненими в шати «любові до ближнього», в реальності ж – далекі від того, щоб дійсно
прагнути і могти врятувати людину.

В України є своя місія, і вона її виконує – терпеливо і з непідробною любов'ю. З надією.
З вірою. Тож нехай таланить їй на її вузькому, тернистому шляху, хай вона ніколи не буде
подолана, а разом із своїми спільниками у цьому світі, а їх чимало, – переможе. Бо то буде
перемога Добра, перемога Бога в суперечливому, краяному його антиподом і зліплюваному
кривавою глиною сьогоднішому і вчорашньому бутті. То буде і наша Ясунь, і наш Едем, і
наша Земля Обітованна.

До цього стремить український дух, цього прагне вся українська вічно значима і вічно
жива – скрізь, тут і в занебессі, – духовно-культурна спадщина. Припадаймо до неї, навчай-
мось у неї, шукаймо у ній усе більшого і більшого, того що вона, розгортаючись у днях і
століттях, закодовано і приявно несе в собі через матеріальний, видимий, і трансцендентні
– світи.

Олексій КОВАЛЕВСЬКИЙ,
поет, лауреат премії ім. В. Сосюри
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Частина перша

«Впало з неба на скіфську
землю золоте знаряддя…»

 
«Скіфія» – одна з дев'яти книг всесвітньо відомої «Історії» Геродота (V ст. до н. е.)

– найцінніше джерело з історії, етнографії та географії Північного Причорномор'я, пра-
батьківщини українців.

«Влес-книга» – найдавніша пам'ятка духовності, культури, історії та звичаїв про-
тоукраїнців. Знайдена на глиняних дощечках під час громадянської війни в Україні та на
початку 1920-х років вивезена за кордон, вона лише останнім десятиріччям активно й
плідно розшифровується, перекладається сучасною українською мовою, вводиться до нав-
чальних програм середньої та вищої школи.
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Геродот

Скіфія
 

1. Після захоплення Вавилона1 вирушив Дарій2 походом на скіфів3. Азія процвітала вже
тоді багатством і мала численне населення, отже Дарій задумав помститися скіфам за те, що
вони раніше напали були на Мідію4, побили військо, що виступило проти них, і так почали
кривдити. Скіфи панували в горішній Азії двадцять вісім літ. Вони в погоні за кімерійцями
впали до Азії й поклали край могутності мідійців, бо перед приходом скіфів до Азії вони
(мідійці) тут панували. Отже, скіфи пробули в Мідії двадцять вісім літ. Як минув цей час,
вони повернулися до свого краю, але тут чекали їх труднощі не менші, ніж у мідійській
війні. Вони побачили перед собою велике військо – скіфські жінки в час довгої відсутності
чоловіків сходилися з невольниками.

2. Скіфи ж осліплюють усіх (своїх) невольників задля (продуктів із) молока, що слу-
жить їм за напій. Вони так чинять: беруть кістяні рурки, подібні до сопілок, укладають коби-
лам до сорому й дмуть – і як одні дмуть, інші в той час доять. Вони пояснюють цю роботу
так, що як жили кобилячі наповняться повітрям, то (більше) обвисає вим'я. Як уже видоять
молоко, вливають його до порожніх дерев'яних посудин, укладають сліпих (невольників)
довкруг посуду, а вони трясуть ним. Потім те, що (осіло) згори, збирають, бо вважають його
за щось краще, а те на споді за гірше. Ось тому скіфи осліплюють усіх полонених, – бо вони
не хлібороби, а кочівники.

3. Отож од тих рабів і їхніх (скіфських) жінок виросло нове покоління. Коли воно діз-
налося про своє походження, вирушило проти скіфів при поверненні їх з Мідії. Перш за
все перетяли вони (невільницькі сини) землю, викопавши широкий рів од Таврійських гір5

до Меотійського озера6 там, де воно найбільше. Коли скіфи намагалися через нього (рів)
перейти, (невільники) почали з ними боротьбу. Коли битва затягалася і скіфи не могли пере-
могти, то один із них сказав таке: «Що робимо, скіфи? Як боремося з нашими ворогами, то й
нас стає дедалі менше і їх буде мало після перемоги. Я думаю (що треба) відкласти списи й
луки, а кожен із нас нехай візьме нагай і нумо на них! Бо доки вони бачитимуть, що ми три-
маємо зброю, думатимуть собі, що вони з нами рівні і такі ж за походженням; та як побачать,
що ми замість зброї тримаємо батоги, зрозуміють, що вони наші раби й кинуть битву».

4. Скіфи послухали й зробили так, як він казав; а раби, перестрашені тим, забули про
битву й кинулися втікати. Так скіфи панували й ув Азії й, повернувшися з Мідії, цим спосо-
бом запанували в своєму краю.

5. Як розповідають скіфи, їхній народ наймолодший з усіх. Це було так. У тій країні,
що спершу була безлюдною, вродилася (перша) людина на ймення Таргітай. Вони кажуть,
що його родичами були Зевс7 і дочка Борисфена8. На мою думку, це неправда, але (скіфи)
так говорять. З такого от роду походить Таргітай. Він мав трьох синів: Ліпоксая, Арпоксая

1 Місто в Азії (Месопотамія), столиця колись могутньої держави; сьогодні в руїнах.
2 Цар Персії в pp. 522—485 пер. Хр., найвидатніший будівничий староперської держави.
3 Скіфи не творили єдиного національного організму, а складалися з племен хліборобів і пануючих кочівників. Кочові

скіфи були племінно й мовно споріднені з іранськими племенами, отже, й персами, але мали ще й домішки туранського
елемента.

4 Мідія в Західному Ірані, над Каспійським морем; жило тут плем'я, споріднене з персами, що скорше від персів було
створило могутню іранську державу.

5 Таврія – Крим, названий так від його жителів таврів.
6 Меотійське озеро – Азовське море.
7 3евс – найголовніший бог у поганській грецькій вірі. Про скіфського Зевса див. розд. 59.
8 Борисфен – Дніпро. Згідно з уявою язичників боги одружувалися, мали дітей і т. ін.
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й наймолодшого Коляксая. О тій порі впало з неба на скіфську землю золоте знаряддя: плуг,
ярмо, сокира й коряк. Побачив це старший і швидко пішов узяти, але як наблизився, золото
почало горіти. Він перелякався (й відступив), а тоді надійшов середульший – з ним сталося те
саме; їх (обох) відстрашило палаюче золото. Але як приступив наймолодший, воно погасло
й він заніс його додому. Коли старші брати довідалися про це, відразу ж оддали владу най-
молодшому.

6. Від Ліпоксая походить скіфське плем'я авхати, від середульшого Арпоксая катіари
й траспії, а від наймолодшого царя походять ті, що називають себе паралатами. Всі вони
називаються околотами від імені (їхнього) царя, а скіфами нарекли їх греки.

7. Так от, за скіфськими переказами, повстали вони (їхній народ). Від тієї події, від
першого царя Таргітая до походу Дарія проти них минуло не більше тисячі літ. А те золото
царі бережуть найбільше й щорічно приносять йому великі жертви. Скіфи кажуть, що якби
хто мав це святе золото в святочний день і заснув би (з ним) під голим небом, не проживе
й року і йому дістанеться стільки землі, скільки за день об'їде конем, їхня країна велика.
Коляксай поділив її на троє царств і посадив там синів; а те царство, де переховується золото,
зробив найбільшим (із усіх). А землі, що (простягаються) на північ (од скіфів), за їхніми
словами, годі окинути зором чи перейти, і то – через пір'я, що літає. Кажуть, що там пір'я
більше, ніж землі й повітря, і воно застилає зір.

8. Так кажуть про свою землю й про північну скіфи, а надморські греки кажуть таке.
Коли Геракл9 гнав Геріонових волів10, забрів у скіфську землю, що була тоді ще безлюдна.
Геріон жив ген за морем на острові, що його греки називають Ерифія, проти Гедейри, за
Стовпами Геракла на Океані11. Океан же, як кажуть, починається там, де сходить сонце, й
обпливає всю землю, та це неможливо довести. От звідти прибув Геракл до нинішньої Скіфії.
Його захопила зима, мороз; він простелив левину шкуру й заснув. А в той час випряжені
коні, з божої волі, щезли (доки Геракл спав).

9. Геракл прокинувся й шукав їх, аж усю землю обійшов. Врешті забрів до країни,
званої Лісистою12. Там у печері він знайшов двоподобну істоту, котра до стегон була ніби
дівчиною, а нижче – змією. Він поглянув (на неї) і здивувався, але запитав, чи вона не бачила
його коней, що тут блукали. Вона відповіла, що вони в неї, але не віддасть їх йому, доки
з нею не переспить. За таку плату Геракл переспав з нею. Та вона зволікала з віддаванням
коней, бо хотіла бути з Гераклом якнайдовше; він знову хотів якнайшвидше забрати коней і
піти. Врешті вона повернула їх і сказала: «Я зберегла тобі коней, що забрели сюди, а плата
від тебе вже є: маю трьох твоїх синів. Як вони вже підростуть, то скажи, чи маю поселити їх
тут, бо вся ця земля в моїй владі, чи послати до тебе?» Так вона запитувала його, а він мав
так відповісти: «Як вони зустрінуть мужеські літа, то вчини ось як, це буде добре: котрий
із них натягне цей лук та одягне цей пояс, того посели в цій країні; хто ж із них цього мого
доручення не сповнить, того прожени з краю. Як це зробиш, то й сама будеш задоволена й
виконаєш доручення».

10. Він натягнув один лук (бо до того часу Геракл носив два луки) й передав їй лук і
пояс, що мав на спинці золотий корячок, і пішов. А вона, як хлопці дійшли вже до мужеського
віку, надала їм імена: одному з них Агафірс, другому Гелон13, а наймолодшому Скіф. Вона

9 Геракл – герой, себто людина, яка досягла безсмертя – нарівні з богами.
10 У часи своїх мандрів по світу Геракл зазнав усяких пригод: якось забрав він собі у Геріона, якоїсь потвори, волів.

Так оповідає грецька міфологія (релігійні перекази).
11 Океан, на думку греків, це мовби величезна ріка, що обіймала всю землю. Стовпи Геракла – Гібралтар. Гедейра –

колонія фінікійців у Півд. Іспанії (Гадес, Гадір).
12 У грецькому тексті – «Гіляйа», що значить «Лісиста». Ліси були тоді при кінці течії Дніпра. Сьогодні лісів там немає.
13 Агафірси жили в нинішньому Семигороді; Гелон – це була назва колонії на півночі. Тут бачимо звичайну спробу

пояснити походження народу від одного предка, а так само й назви.
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пам'ятала доручення й виконала його: двох синів, Агафірса й Гелона, що не могли виконати
завдання, вигнала з краю; зате наймолодший, Скіф, виконав це й зостався в краю. Від цього
Скіфа, сина Геракла, походять скіфи, що постійно царюють, а на згадку про ту чарку носять
скіфи при поясах коряки й досі. Таке розказують надморські греки.

11. Та є ще й інший переказ. Він найбільше поширений, отже, вважаю його правдивим.
Згідно з ним кочові скіфи жили в Азії. На них найшли війною масагети. Під їх натиском
скіфи перейшли до країни кімерійців14, – бо ця країна, що її тепер займають скіфи, нале-
жала здавна, як кажуть, кімерійцям. Як зачули кімерійці, що надходять скіфи, зібрали велике
військо й стали радитися. Їх думки розійшлися надвоє, обидві групи вперто обстоювали
свою. Кращою була рада царів, але народ гадав за ліпше покинути край і не наражатися
на небезпеку; царська ж думка була така, що треба боротися з прийшлими. Ніхто не хотів
поступатися – ані царі народові, ані народ царям; ті хотіли кинути край, оддати без боротьби
прийшлим, царі ж думали полягти в своєму краю й не втікати з народом. Вони пам'ятали,
скільки добра зазнали (тут), а якого лиха доведеться зазнати в утечі. Такі думки поділили їх
на два табори, – а було їх (ув обох) по однаковій кількості, – боролися між собою й полягли.
Кімерійський народ поховав їх коло ріки Тіраса; ще й тепер можна бачити ту могилу. Похо-
вавши їх, вирушив народ з краю, а скіфи прийшли й зайняли порожні землі.

12. Ще й нині є в Скіфії Кімерійські Мури, Кімерійський Порт, є країна, що має назву
Кімерійської та Кімерійський Босфор15. Знаємо, що кімерійці втекли від скіфів до Азії й
заселили той півострів, де тепер грецьке місто Синопа. Знаємо й те, що скіфи гналися за
ними, вскочили до Мідії, але заблукалися, кімерійці під час утечі трималися приморської
дороги, а скіфи пішли лівобічним Кавказом, аж зайшли до Мідії, бо потім повернули в гли-
бину краю. Так оповідається в спільному для греків і варварів переказі.

13. Арістей знову, син Каїстробія, проконнезієць16, що писав твори, пише, що зайшов
був до іседонів17, надихнутий Фебом. За іседонами жили арімаспи, одноокі, за ними грифи,
що стерегли золотий скарб18, а далі над морем гіпербореї19. Над ними всіма, крім гіпербо-
реїв, панували арімаспи, що часто нападали на сусідів. Ось так іседони, прогнані з (їхнього)
краю арімаспами, витиснули скіфів, ті – кімерійців, що жили над Південним морем, змусили
покинути свою країну. Як бачимо, то й він (Арістей) не погоджується зі скіфами (в оповіді)
про їх землю.

14. Я сказав, звідки був Арістей, що про все це написав, а тепер розповім, що я чув про
нього в Проконнезі й у Кизику20. Кажуть, що Арістей (цілком) не був нижчий походженням
за міщан. Він зайшов до ткальні у Проконнезі й там помер. (Тоді) ткач замкнув верстат і
пішов сповістити свояків небіжчика. Як уже розійшлася по місту звістка про смерть Арістея,
котрийсь кизикієць, що прийшов із міста Артакії, заперечував її. Він стверджував, що зустрів
його (Арістея) в дорозі до Кизика й говорив із ним. Ця людина вперто настоювала на своєму.
А в той час кревняки небіжчика пішли до ткальні. Вони мали з собою все необхідне для
похорону; та як прийшли вони до того дому (ткальні), то не застали Арістея ні живого, ні
мертвого. Через сім літ Арістей знову з'явився в Проконнезі, написав поему, яку греки нази-
вають «Арімаспейською», а потім щез удруге. Таке оповідають мешканці тих міст.

14 Масагети – іранське плем'я. Кімерійці – передскіфське населення південної України. Про них докладніше оповідає
Геродот далі.

15 Де були Кімерійські Мури й Кімерійський Порт – не знати; Кімерійський Босфор – Керченська протока.
16 Проконнез – півострів і місто на ньому в Пролонтиді (тепер Мармурове море).
17 Іседони – якийсь східний народ, близько не знаний. Феб – грецький бог сонця.
18 Грифи – звірі з крилами (в грецьких віруваннях).
19 Ближче не знані.
20 Місто поблизу Проконнеза.
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15. Та я довідався, що приключилося італійським метапонтійцям через двісті сорок літ
опісля щезнення Арістея, коли зіставив те, що знав із Проконнезу, з відомостями метапон-
тійців. Метапонтійці кажуть, що їм з'явився Арістей і наказав спорудити жертовник Апол-
лонові21, а коло нього поставити образ Арістея з Проконнезу; він казав, що на цілу Італійську
землю прийшов Аполлон лише до них, з за ним він, Арістей; тоді, як ішов з богом, мав
подобу крука. Він сказав це й зник, а метапонтійці послали до Дельф22 запитати бога, що
означає поява цієї людини. Піфія23 наказала їм послухатися, бо так буде для них найкраще.
Вони послухалися й виконали наказ. Ще й нині бачать коло статуї Аполлона (в Метапонті)
образ, що має назву Арістея, а довкруж ростуть лаври. Зображення бога стоїть на ринку. Оце
стільки про Арістея.

16. Щодо землі, про яку йшлося, то ніхто не знає, що ж є поза нею. Я не міг нічого
ні від кого довідатися про неї такого, якого не бачив би на власні очі; навіть Арістей, як я
попереду згадував, не лише в поемі, що він бував далі, ніж в іседонів, а що чував про дальні
землі, то як (сам) каже, знає вже з оповідей іседонів. Усе ж таки повідомлю якомога точніше
все, що я міг певного винести з усних переказів.

17. Від пристані борисфенітів – вона є середньою з-поміж надморських пристаней Скі-
фії – нині найближче живуть калліпіди; вони вже погречені скіфи; за ними інше плем'я, що
називається алізони. Вони, калліпіди й інші, далі тримаються скіфських звичаїв, але сіють і
їдять збіжжя, цибулю, часник, сочевицю і просо. Вище алізонів скіфи-орачі, що сіють збіжжя
не собі на поживу, а на продаж. Ще вище неври, а поза неврами на північ, скільки знаємо,
безлюдна пустеля. Оце народи, що живуть за Гіпанісом24 на захід від Борисфена.

18. А як перейти Борисфен, то зразу ж перша від моря лежить Лісиста (країна), а від
неї вгору живуть скіфи-землероби. Ті греки, що живуть над рікою Гіпанісом, називають їх
борисфенітами, а самі себе ольвіополітами. Ті скіфи-землероби займають землі на схід на
три дні дороги; досягають ріки, що зветься Пантікап25; а на північ треба пливти Борисфеном
(вздовж їхнього боку) одинадцять днів. Ще далі на північ тягнеться велика пустеля, а за нею
живуть андрофаги26, народ своєрідний, не скіфський. Далі за ними вже справжня пустеля і,
наскільки відаємо, немає ніякого народу.

19. На схід од скіфіф-землеробів, як перейти ріку Пантікап, живуть уже скіфи-кочів-
ники. Вони ні сіють, ні орють. У всій країні немає дерев, лише в Лісистій. Ці кочівники зай-
мають (на схід) землі на чотирнадцять днів дороги, аж до ріки Геррос.27

20. За Герросом лежить так звана царська країна. Тамтешні скіфи найхоробріші й
найчисленніші; вони вважають інших скіфів своїми рабами. Вони живуть на південь по
Таврію, на схід по рів, що його викопали сини сліпих, і по Меотійську затоку, по пристань
з назвою Кримни28, частина ії живе за рікою Танаїсом29. На північ од царських скіфів місця
меланхленів30, чужого, нескіфського народу. Вище ж меланхленів (простягаються) болота й
пустеля, скільки (лише) знаємо.

21 Аполлон – бог музики, а також сонця; опікувався й ворожбою як всевідаючий бог-сонце.
22 Метапонт – грецьке місто в Південній Італії, в Тарентській затоці. Дельфи – місто в середній Греції, славетне своєю

святинею, де жінка-жриця ворожила в ім'я Аполлона. Наймення цієї жінки Піфія.
23 Див. попередню примітку.
24 Гіпаніс – Бог, ріка, що впадає в Чорне море; Борисфен – Дніпро.
25 Пантікап – ріка в Скіфії.
26 Андрофаги – грецькою «людоїди». Ближче не знаний народ.
27 Ближче не знана ріка.
28 Ближче не знана місцевість; від неї одержав назву Крим (у давнину Таврія).
29 Дон.
30 Дослівно: «чорноодежники»; спадає на гадку Чернігів і Чернігівщина.
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21. Як перейти Танаїс, то вже не скіфська земля, а починається край савроматів31. Вони
розселилися від затоки озера Меотійського32 у північний бік на п'ятнадцять днів дороги; уся
їхня країна не має ні диких, ні свійських дерев. Край за ними займають будини33; їхня земля
вкрита змішаним лісом. На північ за будинами на сім днів дороги простягається пустеля.

22. За пустелею, якщо взяти трохи на схід, живуть фіссагети34, своєрідний і числен-
ний народ; вони промишляють ловами. Одразу ж за ними, в тому ж краю, інший народ, що
зветься їрки35. Вони також живуть із ловів, а організовують їх у такий спосіб: вилазить такий
(ловець) на дерево – а їх густо в усьому краю, кінь же, вивчений, лежить на череві, щоб був
нижчий. Напоготові є й пес. Коли він (ловець) забачить з дерева звіра, то відразу стріляє в
нього з лука, сідає на коня й доганяє, а пес біжить слідом. Од них далі на схід інші скіфи,
що віддалилися від царських скіфів і прийшли в цю країну.

23. Аж до кордонів цих скіфів була земля рівнинна з досить глибокими родючими ґрун-
тами; звідси починається ґрунт кам'янистий і нерівний. Якщо перейти великий шмат цієї
нерівної землі, то за нею зустрінуться люди на підгір'ї високих гір36, люди, що, як кажуть,
лисі від народження, – і чоловіки, і жінки. Вони плосконосі й мають довгі бороди. Мову
мають свою, а одягаються по-скіфськи, живуть із плодів дерев. Дерево, що його споживають
як їжу, зветься понтікон37; воно завбільшки як фігове дерево. Овочі родить подібні до гороха,
з кісткою всередині. Коли вони достигнуть, перетирають їх через платок; з того виціджується
юшка, чорна й густа, а називають її асхі. Вони лижуть те і п'ють змішане з молоком, а з гущі
місять тісто (неначе) і їдять його. Худоби не мають багато, бо там обмаль пасовиськ. Кожний
(мешканець того краю) живе під деревом; узимку накриває дерево білою повстяною рядни-
ною, а влітку без ряднини. Ніхто з людей їх не кривдить, бо вважають святими. Вони не
мають навіть зброї, а залагоджують усі суперечки між собою сусідніх народів. Якщо хтось
утече від них, ніхто йому не зробить нічого лихого. Ім'я того народу – аргіппеї.38

24. Аж до цих лисих добре знані земля й названі попереду народи, бо туди заходять
деякі скіфи й од них легко можна довідатися (про ті краї), та й греки з порту Борисфена й
інших надморських портів заходять туди. Скіфи ж, коли приходять до тих країв, беруть із
собою сімох перекладачів, що перекладають із семи мов.

25. Отже, до їхньої країни добре знана земля, але про ту, що вище за них, – ніхто нічого
певного не скаже. Перехід заступають високі гори, і їх неможливо перейти. Лисі розповіда-
ють – я в це не вірю, – що в горах живуть люди з цапиними ногами, а за горами – ще інші
люди, які по шість місяців сплять. Але я в це не вірю. Напевне відомо, що землі на схід од
лисих заселені іседонами. Але про землі на північ од іседонів та лисих нічого не знаємо –
лише те, що вони розповідають.

26. Як говорять, іседони мають такі закони. Як у чоловіка вмре батько, свояки приганя-
ють худобу, ріжуть її й розділюють м'ясо звірят і померлого батька господаря пиру. По тому
мішають усе разом і роблять пир. Голову випорожнюють, вичищають, позолочують і потім
вважають її за святиню і приносять їй щороку велику жертву. Таке робить син (померлому)

31 Споріднене зі скіфами плем'я. Латинські автори іменують їх сарматами; звідти східноєвропейську низину називають
Сарматською низиною.

32 Див. прим. 6.
33 Правдоподібно якесь фінське плем'я; тоді фінни населяли сьогоднішню Московщину.
34 Ближче не знані.
35 Теж не знані ближче; можливо, якесь тюркське плем'я, як це пояснює Маркварт.
36 Якісь гори в Азії – можливо, Алтай.
37 Ближче не знаний овоч.
38 Не можна з'ясувати, що це за народ; можливо, якесь монгольське плем'я.
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батькові; це схоже на грецькі генезії39. Кажуть, що й вони справедливі люди. В них жінки й
чоловіки мають однакове значення.

27. Цих, отже, (ще) знаємо. А вище за них, як розказують іседони, є одноокі люди й
грифи, що бережуть золоті скарби. Таке говорять скіфи, а вони перейняли ці оповіді від
іседонів. Щойно від скіфів ми довідалися про це й називаємо їх по-скіфськи арімаспами, бо
«аріма» по-скіфському значить один, а «спу» – око.

28. Описані землі мають дуже гостру зиму: вісім місяців тривають там нестерпні
морози. Як вилити в той (зимовий) час воду, то не зробиться болото, хіба що тільки як запа-
лити вогонь. Море замерзає, Кімерійський Босфор також; скіфи, що мешкають по цей бік
рову40, їздять по льоду навіть возами аж до (краю) синдів41. Така там триває зима вісім міся-
ців, але й решту чотири місяці там зимно. Ця зима різниться від усіх зим по інших краях: о
дощовій порі скрізь там не впаде нічого гідного слова, а влітку, навпаки, дуже сильні. В інші
місяці гримить, та на час (зими) зовсім не буває громовиць, зате влітку буває багато громів.
Як зимою загримить, то дивуються, мовби з якогось чуда; (так само) як часом трясеться
земля, влітку чи взимку, то й це вважають у Скіфії за велике диво. Коні добре витримують
ці зими, зате мули та осли ніяк не можуть витримати; в інших краях навпаки, коні, як зимно,
замерзають, осли ж і мули витримують.

29. Думаю, що тому у тамтешньої звироднілої породи волів не ростуть роги. За мою
думку промовляє й Гомерове слово в «Одіссеї»42, що звучить: В Лівії був, де ягнята родяться
прямо з рогами43. Цілком правильно, що в зимнім підсонні звірятам або зовсім не виростають
роги, або ростуть дуже мізерно.

30. Так там діється через морози. Та мені дивно (вже від початку відступаю від теми!),
чому в усій Елеї44 не можуть виводитися мули, хоч там немає ні зимного підсоння, ні іншої
виразної причини до того. Самі елейці кажуть, що в них через якесь прокляття не виводяться
мули. Як приходить час запліднення кобил, гонять їх до сусідів. У сусіднім краю пускають до
них ослів і тримають їх (кобил) там доти, доки не заплідняться, а тоді женуть назад (додому).

31. А щодо того пір'я з оповідей скіфів, що наповнює повітря і через яке не можна
нічого бачити, ані перейти далі, то про нього так думаю. В тій північній країні все йде сніг,
слабше влітку, ніж узимку, як звичайно; хто бачив зблизька сніг, зрозуміє, що кажу: сніг
подібний до пір'я. Через ту зиму не можна мешкати далі на північ від тієї землі. Як скіфи та
їх сусіди розказують про те пір'я, то, на мою гадку, говорять про сніг. Ось стільки оповідають
про ті найдальші краї.

32. Про гіпербореїв не оповідають нічого ні скіфи, ні інші, що там мешкають, лише
іседони. Та, по-моєму, й вони, власне, нічого не розказують, бо тоді й скіфи розказували б
щось про однооких, як і вони. Про гіпербореїв говорить Гесіод45, а також і Гомер ув «Епіго-
нах», якщо справді це він їх написав.

33. Та багато більше про них розказують делосці46. Вони оповідають, що гіпербореї
жертвують (богам) солому. Цей спосіб жертвування перейняли і скіфи, а від скіфів усі західні

39 Поминки на честь померлого.
40 Про цей рів див. розд. 3.
41 Синди жили над дол. Кубанню, на Таманськім півострові над берегом Чорного моря.
42 Гомер – найбільший грецький поет, XII ст., автор «Іліади» – епопеї про Троянську війну, й «Одіссеї», що розказує

про пригоди грека Одіссея.
43 «Одіссея», пісня ІV, вірш 85; переклад Петра Ніщинського. (Про Ніщинського гл. Т. Коструба. Петро Ніщинський,

музик і фільольог. «Мета», 1931, ч. 8.)
44 Елея або Еліда – країна в Пелопоннесі.
45 Гесіод – грецький письменник VII ст.
46 Мешканці острова Делос, на Егейськім морі. Згідно з грецькою міфологією тут мали народитися Аполлон і його

сестра Артеміда, богиня місяця й опікунка звірят.
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сусіди аж до Адріатичного моря; звідти поширився цей звичай на південь. Перші з-поміж
греків перейняли його додонці47. Звідти (цей звичай) зайшов до Малійської затоки, а зго-
дом аж до Евбеї48. Одне місто передавало (його) іншому аж до Каріста; звідти перейшов
до Андроса; карістійці занесли його на Тенос, а тенійці на Делос49. Так, як кажуть, донісся
звичай цієї жертви до Делосу. Гіпербореї послали двох дівчат, що несли жертви; за словами
делосців, вони називалися Гіпероха та Лаодіка. Разом з ними гіпербореї послали для безпеки
п'ятьох міщан; їх тепер називають перфереї й дуже поважають на Делосі. Та як вислані не
повернулися до краю, гіпербореї обурились – бо чи ж не всякий раз мали б вертатися посли?
Вони загорнули свої жертви у пшеничну солому, віднесли на границю й дуже просили своїх
сусідів, щоб передали (ці жертви) іншому народові. Так поширився той звичай і дійшов аж
до Делосу. Я знаю подібний звичай: фракійські й пеонійські жінки50, як жертвують цариці
Артеміді, також користуються для того пшеничною соломою.

34. Знаю, що вони так чинять. На честь померлих на Делосі гіперборейських дівчат
делоські дівчата й хлопці обтинають собі волосся. Дівчата перед шлюбом обтинають коси,
навивають на веретено й кладуть на могилу, – могила ця в Артемідіоні51, ліворуч від входу,
а на ній росте оливкове дерево; хлопці навивають волосся на молоду галузку і теж кладуть
на могилу. Отакої шаноби вони зазнали у делосців.

35. Самі (делосці) розказують, що ще перед Гіперохою й Лаодікою були в них дві гіпер-
борейські дівчини, Арга й Опіс, що прийшли через ті самі краї. Тамтешні приставали на те,
щоб принести шлюбну плату Іліфії52 за легкі пологи; Арга ж і Опіс, як кажуть, прийшли
із самими богами53. Їх і вшанували інакше, ніж тамтешніх. На їх честь збираються жінки,
співають гімн і в ньому згадують їхні імена. Той гімн склав лікієць Олен. Від них перейняли
(цю врочистість) інші мешканці островів; іонійці54 також величають Опіс і Аргу, називають
їхні імена й на те збираються (разом). До речі, той Олен, що прийшов із Лікії, склав також
інші давні гімни, що їх співають на Делосі. Вони (делосці) ще посипають попелом із спале-
них на жертовнику (звірячих) удів могилу Опіс і Арги. Та могила за Артемідіоном, від нього
на схід, поблизу гостинодвірця кеосців.55

36. Стільки про гіпербореїв. Не згадую тієї казки про Абаріса, що мав бути також гіпер-
бореєм, нібито він обійшов цілу землю зі стрілою без ніякої їжі. Якщо є якісь гіпербореї, то
мусять бути й гіпернотії56. Смішно мені, що вже багато (дослідників) описували карту землі,
але ніхто ще не сказав про те нічого мудрого. Пишуть, що Океан пливе довкола цілої землі,
а вона сама кругла, як виточена; що Азія така завбільшки, як Європа. Я окреслю коротко
величину кожної з них і як котра виглядає.

37. Перси мешкають у країні, що простягається до південного моря, званого Червоним;
на північ від них живуть мідяни, за мідянами саспіри, за саспірами колхи: вони сягають
Північного моря, що в нього впадає ріка Фасіс57. Ці чотири народи мешкають від моря до
моря.

47 Додона – старовинне місто в Епірі (північна Греція), де була славна святиня Зевса. Тут ворожили із шуму дубового
листя.

48 Малійська затока врізається в Грецію зі сходу, від великого острова Евбеї.
49 Каріст – місто на південь від Евбеї; Андрос – острів на Егейському морі, коло Евбеї; Тенос – острів коло Андроса.
50 Фракія – теп. Болгарія; Пеонія – частина Македонії.
51 Святині Артеміди.
52 Богиня народження.
53 Себто Аполлоном і Артемідою.
54 Лікія – країна в Малій Азії; іонійці – одне з грецьких племен, що заснувало численні колонії в Малій Азії.
55 Мешканців острова Кеос на Іонійському морі.
56 Гіпербореї – грецькою люди, що живуть на далекій півночі, гіпернотії – люди з далекого півдня.
57 Тепер ріка Ріон, впадає до Чорного моря.
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38. Тут простягаються на море два півострови; їх зараз описую. Перший півострів
починається від Фасіса й простягається на північ у море, вздовж Понту й Геллеспонту аж
до троянського Сігея58. Той самий півострів з південного боку тягнеться від Міріандінської
затоки у Фінікії й сягає морем аж до Тріопійських гір59. На тому півострові живе тридцять
народів. Це один півострів.

39. Другий починається від Персії й тягнеться до Червоного моря. Він охоплює Персію,
за нею Ассирію, за Ассирією Аравію. Він закінчується, – правда, не природно, а штучно, –
Аравійською затокою, що до неї повів Дарій канал від Нілу. Аж до Фінікії60 країна плоска
й широка. Від Фінікії (почавши) простягається цей півострів через палестинську Сирію61

аж до Єгипту й там закінчується. Там живе лише три народи. Ці азіатські землі лежать на
захід від Персії.

40. Кордоном країн за Персією, Мідією, Саспейрією та Колхідою, на схід сонця, є
звідси Червоне море, а з півночі Каспійське море й ріка Аракс62, що пливе на схід. Аж до
Індії Азія заселена; на схід від неї (Індії) пустеля, й ніхто не скаже, яка вона. Отже, такий
вигляд має й така завбільшки Азія.

41. Лівія лежить на другому півострові, бо вона починається вже від Єгипту. В Єгипті
цей півострів вузький, бо від цього моря63 до Червоного має сто тисяч оргій, себто тисячу
стадій64. Від тієї вузини (півострів) сильно розширюється й називається Лівія.

42. Дивуюся тим, хто відмежовує і розділяє Лівію, Азію й Європу; між ними справді
є велика різниця. Довжиною дорівнює обом іншим Європа, та щодо ширини, здається мені,
вона не може з ними мірятися. Відомо, що Лівію обпливли водою, крім того місця, де вона
межує з Азією; це довів перший, як знаємо, Неко, єгипетський цар. Як він скінчив копати
канал з Нілу в Аравійську затоку, послав фінікійців на кораблях і наказав їм при повороті
переїхати через Гераклові Стовпи, виплисти на Північне море65 й так повернутися до Єгипту.
Отже, фінікійці вибралися й попливли з Червоного моря на Південне. Як надходила пізня
осінь, вони осідали, засівали ту землю, в яку частину Лівії запливли, й чекали там аж до
жнив. (Тоді) збирали збіжжя й пливли далі. Так робили два роки; на третій перепливли
Стовпи Геракла й повернулися до Єгипту. Мені оповідали неймовірне, – та може хто й
повірить, – що як обпливали Лівію, то мали сонце по праву руку. Так давно пізнали її.

43. Далі кархедонці66 говорять, що Сатасп, син Теаслія, з роду Ахеменідів67, не обплив
Лівії, хоч його й були послали на те, але злякався тривалого плавання й пустелі, повернувся,
отже, назад і не виконав завдання, що йому доручила мати. Він зґвалтував був дівчину, дочку
Зопіра, сина Мегабіза. Коли цар Ксеркс хотів за ту провину його скарати на палі, випросила
(в царя) Сатаспова мати, сестра Дарія, з умовою, що вона сама покарає його ще більше,
ніж Ксеркс, (а саме) він муситиме обпливти Лівію, аж доки, обпливши її, не прибуде до
Аравійської затоки.

58 Мала Азія (Анатолія) з півночі.
59 Мала Азія з півдня.
60 Аравійський півострів.
61 Себто Палестину.
62 Нині Арас, впадає до Каспійського моря.
63 Лівія – це Африка. «Це море» – очевидно, Єгипетське море, себто частина Середземного коло дельти Нілу.
64 Оргія – міра простору, сажень, має 6 грецьких стіп, або 1,85 метра; стадія – міра простору. Були стадії олімпійські

(192 м) й аттичні (177 м).
65 Середземне море.
66 Себто карфагеняни. Карфаген – це фінікійська колонія в північній Африці, знана пізніше як могутня держава з її

війн із Римом.
67 Ахеменіди – це перський царський рід.
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Ксеркс погодився (на те). Сатасп поїхав до Єгипту, взяв корабель, моряків і поплив до
Стовпів Геракла. Як уже їх переплив і обійшов Лівійський мис під назвою Солоент, поплив
на південь. Та як переплив багато моря протягом багатьох місяців і побачив, що воно перед
ним ще більше, завернув назад і приплив до Єгипту. Після повернення з тієї дороги розказу-
вав цареві Ксерксові, що вони запливли були далеко-далеко до маленьких людей, що носили
фінікійський одяг. Вони (карлики) повсякчас, як мореплавці приставали до берега, втікали в
гори й лишали (свої) міста; вони (Сатасп і товариші) заходили до тих міст, але нічого злого
там не чинили, лише забирали харчі. А що не обпливли цілої Лівії, то, як він говорив, при-
чиною було те, що корабель не міг далі пливти, бо натрапив на мілину. Ксеркс не повірив
йому, а що не виконав дорученого завдання, наказав покарати його так, як був раніше при-
судив – (а саме) вбити на палі. Як почув один євнух Сатаспа, що його пан помер, утік на
Самос68 із великим скарбом. Скарб потрапив по тому в руки одного самосця; я взнав його
ім'я, але умисно промовчую.

44. Дарій відкрив багато земель Азії, але хотів іще знати, в якому місці впадає в море
Інд. Це друга з-поміж усіх рік, у якій водяться крокодили. Дарій послав людей на кораблях,
серед них каріандійця Скілака, щоби дізналися про те правду. Вони випливли з міста Кас-
патира в Пактії69 й попливли вздовж рікою на схід сонця аж до моря. Через море пливли по
тому на захід і на тридцятому місяці прибули до того краю, звідки єгипетський цар наказав
фінікійцям – про них я говорив вище – обплисти Лівію. Як вони обпливли той край, Дарій
підкорив індійців і панував над тим морем. У такий спосіб було відкрито, що та частина Азії,
крім східного її краю, така завбільшки, як Лівія.

45. Щодо Європи, то ніхто не пояснив, чи зі сходу або з півночі вона оточена водою.
Знаємо лише, що довжиною дорівнює обом (іншим частинам світу). Не можу зрозуміти, з
чого те пішло, що, власне, одна земля має потрійну назву від жінок. Також не знаю, чому
кордоном вважають єгипетську ріку Ніл і колхідську Фасіс, – інші знову кажуть, що кордо-
ном є ріка Танаїс, Меотійське озеро й кімерійське місто Портмеї; я не міг довідатися імен
тих, що поділили ці землі й тому надали їм ці імена. Лівія, як говорять багато греків, дістала
назву від дружини Прометея70. Лідійці71 знову присвоюють собі цю назву й твердять, що
Азія має назву не від Прометеєвої дружини Азії, а від Азія, сина Котія, онука Манеса; від
нього один рід у Сардах називається Асіади. Щодо Європи, то, оскільки ніхто не знає, чи
вона омивається морем, так само не знаємо, звідки взяла свою назву, хіба припустимо, що
дістала її від тірійської Європи, що раніше не мала назви, як і інші частини світу. Очевидно,
що ця назва азіатського походження і що вона не зразу прийшла до тієї землі, яку нині греки
називають Європою, але спершу прийшла від фінікійців на Крит, а з Криту до Лікії72. Та
досить на цьому; дотримуватимемось звичайних назв.

46. Над Гостинним морем73, куди виступив Дарій, мешкають дуже дикі народи, за
винятком самих скіфів. Не вміємо (там) вказати жодного народу, що відзначався б мудрістю,
жодної (навіть) такої (окремої) людини. Виняток – це скіфи й Анахарсіс74. Скіфи зробили
наймудріший винахід з усіх народів, що про них знаємо; інші винаходи не такі цікаві, але цей
наймудріший. (Саме) якщо їх хтось зачепить, не втече від них, і вони не дадуться зловити
себе, якщо самі не схочуть, щоби хтось їх знайшов. Бо як можна злучитися з людьми, що не

68 Острів на Іонійському морі.
69 Каспатир – місто в Індії над рікою Індом.
70 Прометей – бог, що приніс людям з неба на землю вогонь і тим спричинився до розвитку людської культури (з грецької

міфології).
71 Мешканці Лідії в М. Азії.
72 Сарди – місто в Лідії; Tip – місто в Фінікії; Лікія – країна в Малій Азії.
73 Чорне море.
74 Про Анахарсіса буде мова в розд. 76.
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мають ні міст, ні мурів, – живуть не землеробством, а з випасу худоби, мешкають на возах,
кочують і добре стріляють з коней, а нескорі до бою?

47. Такий їхній винахід; до того ж і край у них відповідний і ріки стають їм у пригоді,
їхній край – це добре наводнена трав'яниста рівнина, а рік пливе через нього небагато менше,
ніж у Єгипті є каналів. Ось найвизначніші з них і такі, що доступні для морських кораблів:
Істр, що має п'ять гирл, за ним Тірас, Гіпаніс, Борисфен, Пантікап, Гіпакіріс, Геррос, (наре-
шті) Танаїс75. Вони пливуть так.

48. Істр – це найбільша з усіх рік, про які знаємо. Він однакового розміру влітку й
узимку. Це перша від заходу ріка, що пливе через Скіфію, а (одночасно) й найбільша, бо до
нього впадають інші ріки. З тих рік, що його побільшують, п'ять пливе через Скіфію: одну
скіфи називають Пората, а греки Пірет, далі йдуть Тіарант, Арар, Напаріс і Ордесс76. Перша
з тих рік, велика, пливе на схід і вливає свої води до Істра; друга з названих, Тіарант, менша,
пливе більше на захід, Арар же, Напаріс і Ордесс пливуть між ними і (також) впадають до
Істра. Це місцеві скіфські ріки, що роблять його (Істр) повноводим; з країни агафірсів77 пливе
ріка Маріс78 і впадає до Істра.

49. Зі шпилів Гему79 пливуть на північ три великі ріки і вливаються до нього (Істра,
а саме) Атлант, Аврас і Тібісіс; через Фракію і країну фракійських кробізів пливе Афріс,
Ноес і Артанес80. Вони впадають до Істра. З гір пеонів і Родопи пливе ріка Кіос81, перетинає
посередині Гем і впадає також до нього (Істра). З Іллірії пливе на північ ріка Ангр. Вона
перепливає Трібалльську рівнину і впадає до ріки Бронг, а Бронг до Істра; так ті обидві великі
ріки впадають до Істра82. А з північної країни омбриків пливуть на північ ріка Карпіс і друга
– Альпіс і впадають до нього (Істра)83. Сам же Істр пливе через цілу Європу. Початок його
в країні кельтів, що мешкають найдалі на заході Європи за кінетами84. Він перепливає цілу
Європу і вливається збоку до Скіфії.

50. Отже, води названих рік і багатьох інших, що вливають свої води до Істра, роблять
його найбільшим; щоправда, Ніл, якщо порівняти кількість води в обох, повноводніший, хоч
його (Ніл) не поповнює жодна ріка, жоден потік. А що Істр має і влітку і взимку однакову
кількість води, то це, на мою думку, ось чому. Взимку він такий, як є, і не робиться більший,
бо в тому краю зимою геть не йде дощ, лише курить снігом. Влітку ж розтає та сила снігу, що
нападала взимку, й з усіх боків впадає до Істра. Вже сам сніг, отже, як (розталий) вливається
до нього, збільшує його, до того ж іще бувають сильні навальні дощі, бо (там) улітку йде
дощ. Наскільки більше сонце витягає води влітку, ніж зимою, настільки приплив води до
Істра влітку більший, ніж взимку. Якщо порівняти одне з другим, то воно урівноважується,
й тому бачимо, що він (Істр) все однаковий.

51. Отже, одна із скіфських рік це Істр. За ним іде Тірас, що пливе з півночі, а випливає
з великого озера, що розмежовує країну скіфів і неврів. Над його гирлом мешкають греки,
що називаються тірітами.

75 Істр – Дунай; Тірас – Дністер; Гіпаніс —Бог; Борисфен – Дніпро; Пантікап, Гіпакіріс, Геррос —неозначені точно
лівобережні ріки; Танаїс – Дон.

76 Пората – Прут; Тіарант – Альт; Арар і Наларіс – Яломіта і Серет; Ордесс – Ардиж.
77 Агафірси жили в теперішньому Семигороді.
78 Маріс – тепер Теїс.
79 Гори Балкан.
80 Названі тут ріки не означені точно в науці.
81 Ближче не означена ріка.
82 Б р о н г – сучасна Морава; Ангр – Сербська Морава.
83 Омбрики – умбрії в Італії. Карпіс – слабий відгомін Карпат у Геродота, названих тут рікою, так само як Альпіс – Альп.
84 Кельти, або латиною галлійці мешкали в сьогоднішній Франції; кінети – одне з іберійських племен Іспанії.
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52. Третя ріка, Гіпаніс, випливає (також) зі Скіфії і пливе з великого озера. Довкруги
того озера пасуться дикі коні білої масті. Це озеро цілком правильно називається «матір'ю
Гіпаніса»85, (бо) він із нього випливає. Звідти пливе ріка Гіпаніс протягом п'яти днів шляху86

ще мілка і солодка, а наступних чотири дні шляху аж до моря дуже гірка, бо до нього впадає
гірка річка. Вона настільки гірка, що хоч і мала собою, але її домішок дуже значний в Гіпанісі
– великій ріці. Ця річка пливе на межі скіфів-орачів і алазонів. Річка і та околиця, що з неї
вона витікає, називається по-скіфськи Ексампей, а грецькою – Святі Дороги. Під кінець свого
бігу, біля країни алазонів, сходяться Тірас і Гіпаніс, а звідти розходяться й течуть нарізно,
лишаючи посередині широкий простір.

53. Четверта ріка – Борисфен, що після Істру є найбільшою; на нашу думку, він най-
більш плодовитий не лише між скіфськими ріками. Він має найкращі й найпридатніші для
худоби пасовиська, він же має щонайбільше доброї риби. Вода з нього найприємніша для
пиття; він пливе чистий між іншими мутними. Над його берегами найкращі посіви; в міс-
цях, де не сіяно, родить висока трава. У його гирлі нагромаджується сама по собі величезна
кількість солі. У ньому водяться великі риби без костей до сушення, що звуться антакеї87,
й багато іншого, гідного подиву.

Аж до країни Геррос, що до неї сорок днів плавби, відома його течія, знаємо, що тече з
півночі; а через які краї пливе у вищій течії – ніхто не скаже; мабуть, пливе через пустелю аж
до країни скіфів-хліборобів, бо ці скіфи живуть над ним на просторі десятьох днів плавби.
Лише цієї ріки, та ще Нілу, не можу вказати джерел, але гадаю, що й ніхто з греків (не зуміє
цього). Борисфен тече аж поблизу моря і там разом з Гіпанісом вливається в один і той самий
лиман. Шмат же краю між обома ріками називається гора Гіпполая, і на ньому стоїть святи-
лище Деметри; за святилищем над Гіпанісом живуть борисфеніти.88

54. Стільки про ці ріки. За ними йде наступна, п'ята ріка, звана Пантікап. Він тече з
півночі з озера. (Край) між ним і Борисфеном заселений скіфами-хліборобами. Він пливе
через Гілею, перепливає її і впадає до Борисфена.

55. Шоста ріка Гіпакіріс, що витікає з озера, пливе через країну кочових скіфів і впадає
(до моря) коло міста Каркінітіди89, має з правого боку Гілею і місце, зване «Ахіллів біг».

56. Сьома ріка – Геррос. Вона відділилася від Борисфена в тому місці, доки течія його
нам відома. Від того місця пливе осібно. Називається, як і той край, Геррос. Тече в напрямку
моря і відмежовує країну кочівників від царських скіфів. Впадає до Гіпакіріса.

57. Восьма врешті ріка – Танаїс, що витікає на далекій півночі з великого озера, а впадає
до ще більшого, званого Меотида; воно розділяє царських скіфів і савроматів. До Танаїса
впадає ще одна ріка, яка називається Сіргіс.

58. Ці названі ріки наводнюють Скіфію. А трава, що росте в Скіфії для худоби, буйніша
з усіх трав, котрі знаємо; більше всіх вона спричиняє розлиття жовчі у худоби, в цьому можна
переконатися, коли розтинають худобу.

59. Такі багатства їхнього краю. Звичаї ж їхні такі. З богів моляться вони лише таким:
найбільше Гестії, далі Зевсу й Геї, – кажуть, що Гея дружина Зевса, потім Аполлону, небесній
Афродіті, Гераклу і Аресу. В тих богів вірять усі скіфи; царські ж скіфи приносять жертви
ще й Посейдонові. Скіфською Гестія називається Табіті, Зевса, на мою думку, дуже влучно,
називають Папей, Землю (Гею) – Апі, Аполлона – Гойтосир, небесну Афродіту – Аргімпаса, а

85 Мова, очевидно, про болота коло джерел Бога.
86 День плавби містить, за даними Геродота, 200 стадій (див. розд. 101);
87 Рід осетрів.
88 Деметра – богиня засівів.
89 Нині Перекоп.
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Посейдона – Фагімасад90. Їм не мають звичаю ставити зображень, жертовників чи святилищ,
крім одного Ареса: йому ставлять.

60. Жертви приносять усі однаково й усе однакові, а жертвують ось як. Жертовному
звіряті зв'язують передні ноги. Той, хто приносить жертву, стає позаду, хапає за кінець пута і
звалює його (звіра) на землю. Коли тварина впаде, він призиває того бога, що йому жертвує,
накидає звіряті на шию петлю, під неї дрючок і душить його. До того не запалює вогню, ні
відправляє ніякого обряду, не виливає богам (плину) в жертву; щойно задушивши, облуплює
й береться до варіння.

61. А оскільки Скіфія надзвичайно бідна на дерево, то вони так варять м'ясо. Коли вже
обдеруть шкуру з жертовного звіра, відділяють м'ясо від кісток і вкидають його в казани
свого виготовлення, якщо їх мають під руками. Ці казани дуже подібні на лесбоські посу-
дини, лише набагато більші. До них кидають м'ясо, підкладають під нього вогонь і варять;
якщо ж не мають казана, то все м'ясо вкидають до шлунка забитої звірини, додають води
і підпалюють під ним кістки. Вони горять дуже добре, а в шлунку вміщається все м'ясо,
обдерте з кісток. Так віл чи яка-небудь інша жертовна тварина варить сам себе. Коли вже
звариться м'ясо, той, хто приносить жертву, відриває шмат м'яса й нутрощів і кидає перед
себе. Жертвують усяких тварин, а найбільше коней.

62. Так вони приносять жертву іншим богам і таких тварин. Аресові ж жертвують так.
У кожній скіфській області будують коло житла старшини святилища Аресу. Стягають на
купу в'язанку хмизу, завдовжки близько трьох стадій і завширшки також, заввишки трохи
меншу. Згори роблять чотирикутну площу. Три сторони її стрімкі, а четвертий бік доступний.
Щороку довозять до тієї купи по сто п'ятдесят возів хмизу, бо вона через дощі осідає. На
кожній такій купі застромлюють старий залізний меч91 – це і є зображення Ареса. Цьому
мечеві приносять щороку жертви з худоби й коней, і в більшій кількості, ніж іншим богам. З
воєнних бранців, узятих живцем, з кожної сотні жертвують одного, але не тим способом, що
й худобу, а іншим. Вони покроплюють їм голови вином і заколюють людей над посудиною.
По тому виносять (бочку) на ту купу хмизу й виливають кров на меч. Отже, це виносять
нагору, а внизу коло святилища роблять таке. Відрубують кожному забитому праве рам'я з
рукою й кидають у повітря. Після закінчення обряду йдуть геть; рука ж лежить там, де впала,
а осібно померлий.

63. Такі їх жертви. Свиней вони не мають звичаю жертвувати і взагалі не хочуть їх
тримати у своєму краї.

64. А воєнні звичаї в них такі. Коли скіф убиває першого мужа, то п'є (трохи) його
крові. Голови вбитих у бою несе цареві; бо тільки той, хто принесе голову, бере участь в
розподілі здобичі, якщо ж не принесе, то ні. З голови (ворога скіф) здирає шкіру в такий
спосіб. Обкроює голову довкруг коло вух і витрушує її, а по тому вишкрібає м'ясо волячим
ребром і мне шкіру руками. Вичинивши, вживає ту шкіру як хустку. Він прив'язує її до вуз-
дечки того коня, на якому їздить, і пишається тим. Той, хто має найбільше таких хусток,
вважається найхоробрішим. Багато хто ще й одяг шиє з тих здертих шкірок; зшивають їх,
як баранячі. Багато їх іще здирають з побитих ворогів разом з нігтями шкіру з правих рук
і роблять собі покривала до сагайдаків. А людська шкіра міцна і блискуча; вона найбіліша
з усіх шкір. Багато їх (скіфів) обдирають всю шкіру з людей, напинають їх на дерев'яний
бовван й возять (із собою) на конях.

65. А з головами – не всіма, лише найбільших ворогів – чинять так. Обрізують усе, що
вище брів, і вичищають. Якщо це бідний чоловік, то обтягує волячою шкірою й так кори-

90 Гестія – богиня домашнього вогнища; Афродіта – богиня любові. Тут Геродот пояснює скіфських богів за допомогою
грецьких.

91 Короткий меч, званий акінакес.
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стується; якщо ж багатий, то обтягує волячою шкірою, а всередині позолочує й користується
як посудиною для пиття. Так чинять і з черепами своїх домашніх, якщо з ними полаються і
коли перед судом царя їх переможуть. А як прийдуть до такого гості, він виносить ті голови
й розказує, що це, мовляв, були його свояки, що з ними посварився й він їх побив. Це вва-
жається мужнім вчинком.

66. Раз на рік кожний правитель у своїй окрузі готує посуд для змішування вина, і його
п'ють (на бенкеті) ті скіфи, що вбили ворога (в бою); хто ж не вбив (жодного) ворога, не п'є
того вина й сидить збоку без почесті. Це найбільша ганьба в них. А хто вбив дуже багато
ворогів, дістає дві чаші й п'є з обох них разом.

67. У скіфів є багато ворожбитів. Вони ворожать з допомогою в'язанок вербового
пруття у такий спосіб. Збирають велику купу вербового пруття, кладуть на землю й (опісля)
розбирають. Кожний прутик кладуть окремо й із того ворожать. По тому з примовляннями
збирають галузки назад і зв'язують знов у в'язанки одну за одною. Цю ворожбу вони успад-
кували від предків; енареї, гермафродити92, кажуть, що мистецтво ворожіння їм дароване
самою Афродітою. Вони ворожать на липовій корі. Розрізають (з тою метою) кусень кори на
три частини, вплітають її між пальці, а по тому розплітають і при тім ворожать.

68. Як у скіфів занедужає цар, то кличуть трьох найкращих ворожбитів і вони ворожать
описаним (щойно) способом. Найчастіше вони кажуть, що той і той громадянин поклявся
неправдиво царським домашнім вогнищем і вказують того громадянина. А у скіфів є зви-
чай клястися царським домашнім вогнищем, якщо хочуть поклястися найбільшою прися-
гою. Відразу ж беруть того чоловіка, що мав – за вказівками ворожбитів – поклястися фаль-
шиво царським домашнім вогнищем, і приводять його. Ворожбити говорять йому в очі, що
з ворожби виходить, ніби то він поклявся царським вогнищем і через те нездужає цар. Він
(оскаржений) борониться, каже й запевняє, що не присягав. Якщо він опирається, цар кличе
ще подвійну кількість ворожбитів. Якщо й вони, поглянувши на ворожбу, обвинувачують
його (оскарженого) за фальшиву присягу, то йому зразу ж відрубують голову й майно (пока-
раного) ділять поміж себе перші ворожбити. Якщо ж нові ворожбити звільняють обвину-
ваченого, скликають усе більше й більше ворожбитів. Якщо більша їх частина звільнить
даного чоловіка, то перші ворожбити мусять загинути.

69. Їх убивають таким чином. Наповнюють віз хмизом, запрягають у нього волів, зв'я-
зують ворожбитам ноги й руки назад, затикають рота, кладуть на хмиз, підпалюють його,
лякають і наганяють волів. Багато волів згоряють разом із ворожбитами, а деякі обпечені
втікають, якщо згорить дишло. Так само спалюють ворожбитів і за інші провини і назива-
ють їх брехливими віщунами. Якщо ж яких віщунів уб'є цар, то не щадить і їхніх дітей; але
вбиває всіх хлопців, а дівчатам нічого злого не робить.

70. Якщо скіфи укладають з кимось союз, з ким то не було б, то чинять так. До великої
глиняної посудини вливають вина і змішують з кров'ю тих, з ким укладають союз, уколовши
шилом або дряпнувши трохи шкіру ножем. По тому занурюють у посудину меч, стріли,
сокиру і спис. Як це зроблять, промовляють довгу молитву, а по тому п'ють із чаші ті, що
укладають союз, і найдостойніші з їх дружини.

71. Похорони царів відбуваються у краю Геррос, до котрого Борисфен ще судноплав-
ний. Коли у скіфів умирає цар, вони там викопують велику чотирикутну яму, а як вона вже
готова, беруть трупа. Тіло мерця покривають воском, живіт розпорюють і вичищають, напов-
нюють товченим шафраном, кадилом, прочитаном і анісовим насінням, а потім знову зши-
вають. (Мерця) кладуть на віз і везуть до іншого народу (племені). Ті, що до них привезено
мерця, роблять так, як царські скіфи. Відрізують шматок свого вуха, стрижуть волосся, роб-
лять кругом надрізи на руці, дряпають чоло і ніс, проколюють ліву руку стрілою. Звідти

92 Гермафродити – в ориг. «андрогіной», у перекл. Франка – «мужожони».
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(знову) беруть тіло царя на віз і везуть далі, до іншого народу, який під їх пануванням. З ними
разом ідуть ті, до яких прийшли найперше. Коли вже об'їдуть із мерцем усі краї, спиняються
в Герросі, що є останнім із підвладних їм народів і місцем поховання. Після того, як покла-
дуть мерця в яму на підстилку, застромлюють у землю з обох боків тіла списи, прив'язу-
ють до їх вершків поперечні жердини і накривають їх очеретом. Обіч нього (мерця) кладуть
до ями одну задушену наложницю, виночерпія, кухаря, конюха, слугу, окличника93, коней і
первенців всяких інших домашніх тварин, а також золоті чаші; срібла ж і міді не мають у
вжитку. Коли це зроблять, насипають наперегони високу могилу, щоб була якнайбільша.

72. Коли ж мине рік, то роблять таке. Із решти слуг покійного царя вибирають найста-
ранніших, – а вони родовиті скіфи, бо в них служать (цареві) ті, яким цар накаже, а купова-
них слуг у них немає, – і з-поміж них убивають п'ятдесятьох. (Убивають також) п'ятдесят
найкращих коней, їх потрошать, наповнюють черева половою і зшивають. Тоді чіпляють
половину обруча впоперек до двох кілків, а другу половину також до двох інших кілків і в
такий спосіб прикріплюють багато інших. Потім протикають вздовж цілого коня аж до карку
грубим кілком і кладуть тих коней на обручі. Передні обручі підтримують передні лопатки
коней, задні ж обіймають животи коло задніх вудил, а обидві пари ніг висять у повітрі. Вуз-
дечки й вудила надягають (також) на (тих) коней, протягають наперед і прив'язують до кілків.
Тих п'ятдесят задушених молодих (слуг) беруть кожного саджають на коня в такий спосіб.
Пробивають кожного гострим колом наскрізь аж по шию, а ту частину (кола), що стирчить
зісподу, застромлюють у діру того кола, що пробитий крізь коня. Як наставлять довкруги
могили таких вершників, ідуть геть.

73. Так ховають царів. А як умре якийсь інший скіф, то найближчі родичі кладуть його
на віз і обвозять по приятелях. Кожний із них (приятелів) приймає їх і частує тих, що йдуть із
небіжчиком, та й небіжчикові дає того, що й іншим. Так возять звичайних (скіфів) сорок днів,
а потім ховають. Як уже поховають (покійника), то очищуються скіфи таким чином. Вони
намазують і миють голову, а з тілом роблять так. Забивають (у землю) три кілки так, щоби
були один до одного нахилені. На них натягають повстяне покривало, сильно стягають його,
а в начиння, що стоїть між кілками під покривалом, кидають розпечене на вогні каміння.

74. У них ростуть коноплі, подібні у всьому до льону, тільки більші і грубіші: щодо
цього коноплі перевершують льон. Вони ростуть сіяні й дикі. З них роблять фракійці одяг,
у всьому подібний до лляного; якщо хтось близько не був би обізнаний з тим одягом, не
розпізнав би, чи лляний він, чи конопляний; хто не бачив (ніколи) конопель, подумає, що
це лляний одяг.

75. Скіфи беруть насіння з тих конопель, залазять під покривало й кидають насіння
на розпечений камінь. Воно курить й видає стільки пари, що більше не дасть ніяка грецька
парна, а скіфи волають від радості в парі. Це в них замість миття, бо у воді зовсім не миються,
їхні жінки розтирають на шорсткому камені кипарисове, кедрове і кадильне дерево, поли-
вають водою, а як перетруть, намащують тією гущею тіло й лице. Від того мають гарний
запах. На другий день змивають мазь і стають чисті й лискучі.

76. До чужих звичаїв мають (скіфи) велику відразу. Вони навіть між собою не перей-
мають нічого, а вже тим більше від греків. Це показала пригода з Анахарсісом, а потім із
Скілом. Анахарсіс звидів багато країн і показав себе мудрою людиною. Коли він повертався
до Скіфії й плив через Геллеспонт, пристав до Кизика. Там саме застав святочну відправу
на честь Матері Богів94. Анахарсіс дав обітницю Матері, що як цілий і здоровий вернеться
до свого краю, запровадить таку саму нічну відправу (на її честь), яку бачив у кизикійців.
Як, отже, лише повернувся до Скіфії, приїхав у так звану Лісисту (Гілею). Вона біля Ахіл-

93 Окличник розносив накази й оголошував їх.
94 Мати Богів, або Кібела, була шанована в Малій Азії.
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лового бігу і вся заросла різними деревами. Отже, як Анахарсіс лише вступив до Лісистої,
зараз влаштував свято (на честь) богині, а сам узяв барабан і начіпляв на себе образків. Але
хтось із скіфів побачив, як він це робив, і доніс цареві Савлію. Цар сам прибув на місце і як
побачив, що Анахарсіс таке робить, стрілив і вбив його. Та й нині як хто запитає про Ана-
харсіса, то скіфи скажуть, що не знають його, бо він покинув свій край, поїхав до Греції й
набрався чужих звичаїв. Як я чув від Тімна, опікуна Аріапіфа, він (Анахарсіс) був дядьком
по батькові скіфського царя Іданфірса, а сином Гнура, сина Ліка, сина Спаргапіфа. Якщо
Анахарсіс, отже, з такого роду, то вбив його рідний брат; бо Іданфірс був сином Савлія, а
Савлій убив Анахарсіса.

77. Та я чув іще й іншу оповідь від пелопоннесців. Вони розказують, що Анахарсіса
вислав цар скіфів, щоби набрався грецької мудрості. Як він повернувся додому, сказав до
того, що його вислав, що всі греки мудрі в різних галузях, крім лакедемонійців95, та зате
лише вони одні вміють мудро говорити й відповідати. Але це так лише видумали собі греки,
бо той чоловік, як я вже попередньо сказав, загинув. Це все терпів він через чужі звичаї й
через те, що спілкувався з греками.

78. По довгих роках сталося таке саме зі Скілом, сином Аріапіфа. У Аріапіфа, скіфсь-
кого царя, народився серед інших дітей Скіл. Мав його (Аріапіф) від жінки істріянки96, не від
місцевої. Мати навчила його (Скіла) грецької мови і грецького письма. За якийсь час Спар-
гапіф, цар агафірсів, підступно вбив Аріапіфа і Скіл перейняв володіння і дружину батька
на ім'я Опія. Опія була скіф'янка; вона мала від Аріапіфа сина Оріка. Скіл панував над скі-
фами, але не вподобав собі скіфського способу життя: він змалку був більше схильний до
грецьких звичаїв, бо так його виховано. Він робив так. Як привів скіфське військо до міста
борисфенітів, – а самі борисфеніти кажуть, що вони мілетійці97, – отже, як лише прибував
туди Скіл, лишав військо перед містом, а сам ішов до міста й замикав брами. Там скидав
скіфський одяг і вбирався в грецький. У ньому ходив на зібрання без (скіфської) дружини
й без нікого (зі скіфів). Браму стерегли, щоб ніхто зі скіфів не бачив його в тому одязі. Він
жив тоді цілком по-грецьки й приносив жертви богам за грецькими обрядами. Поживши так
місяць або й більше, вбирався знов у скіфський одяг й вертався додому. Так він робив часто,
навіть побудував собі дім у Борисфені й узяв собі звідти дружину.

79. Та його таки мало спостигнути нещастя. Воно сталося при такій нагоді. Він хотів
посвятитися Діонісові – Вакхові98. Коли вже мало відбутися посвячення, сталося велике
диво. Він мав у місті борисфенітів гарний, великий дім, я щойно про нього згадував. Довкруг
нього стояли вирізані з білого каменю сфінкси й грифи99. В цей дім бог ударив стрілою100, й
він згорів дотла, але Скіл, незважаючи на це, докінчив посвячення без найменшої затримки.
А скіфи насміхалися з греків за поклоніння Вакхові. Вони кажуть, що не годиться вишуку-
вати собі такого бога, що наказує людям шаліти. Коли ж Скіл був уже посвячений Вакхові,
подав хтось вість (про це) такими словами: «Ви висміюєте нас, скіфи, що служимо Вакхові
і що бог нас доводить до шалу. А ось тепер бог опанував і вашого царя; він посвятив себе
Вакхові й через нього тепер шаліє. Як мені не вірите, то ходіть зі мною, я вам покажу». З
ним і пішли скіфські старшини, а тоді борисфеніт завів їх потайки на вежу й там умістив.
Скіл надійшов у той час із юрбою, і скіфи побачили його в шалі. Вони стали обурюватися й
зараз-таки пішли й розказали цілому військові те, що бачили.

95 Лакедемонійці – спартани.
96 Істріянка – з Істрії.
97 Мілетійці – мешканці (або колонія з) Мілету в Малій Азії.
98 Вакх – бог вина й весняного врожаю.
99 Сфінкси – леви з людськими обличчями; грифи – звірі з крилами; все це витвір уяви східних народів, який від них

прийняли греки.
100 Себто громом; бог – Зевс.



О.  В.  Ковалевський.  «Українські традиції»

25

80. Коли ж Скіл по тому вернувся до краю, скіфи вибрали царем його брата Октамасада,
сина доньки Терея, і збунтувалися проти Скіла. Він довідався про те, що вчинили проти
нього, та про причину того й утік до Фракії. Та коли про це довідався Октамасад, вирушив
походом на Фракію. Як став над Істром, вирушили проти нього фракійці. Вони вже мали
вдарити, як Сіталк101 вислав послів до Октамасада й вони переказали: «Чого нам битися між
собою? Адже ж ти син моєї сестри й маєш у себе мого брата. Видай мені його, а я дам тобі
твого брата Скіла; до бою ж не допускаймо ні ти, ні я». Таке передав Сіталк; в Октамасада ж
був брат Сіталка, що втік від нього. Октамасад пристав на те й видав Сіталкові свого дядька
по матері, а сам дістав брата Скіла. Як Сіталк дістав брата, то відійшов, а Октамасад наказав
на місці відрубати Скілові голову. Так міцно скіфи тримаються своїх звичаїв, а хто приймає
чужі, то його так карають.

81. Про кількість скіфів я не міг точно дізнатися, але чув різні свідчення про їх число:
одні кажуть, що скіфів дуже багато, а інші, що власне скіфів дуже мало. Але це я бачив на
власні очі. Є між Борисфеном і Гіпанісом край, що зветься Ексампей, – той самий, який
я щойно згадував, як говорив про тамтешнє джерело гіркої води, що впадає до Гіпаніса й
робить його воду неможливою до пиття. (Отже) в тому краю є мідяний казан, ушестеро біль-
ший від того, що стоїть при вході в Понт102, пожертвуваний Павсанієм, сином Клеомброта.
Як хто не бачив його, то так опишу. Той казан, що є у Скіфії, легко вмістить у собі шістсот
амфор103, стіни ж того скіфського казана грубі на шість пальців. Місцеві люди казали, що
він вилитий з вістрів стріл. (Це було так). Їхній цар, на ймення Аріант, хотів знати кількість
скіфів і наказав, щоби кожен скіф приніс вістря стріли, хто ж не принесе, згине (за кару).
Вони й позносили величезну кількість вістрів, і цар задумав зробити з того пам'ятку: з тих
стріл зробив казан і поставив його в краю Ексампеї. Таке я чув про кількість скіфів.

82. Незвичайного нічого в їх краю немає, крім хіба численних величезних рік. А що
ще гідне подиву, крім рік і розміру рівнини (степу), розкажу. Жителі показують слід стопи
Геракла в скелі, подібний до відбитку стопи людини, довжиною на дві стопи, коло ріки
Тіраса. Таке оце все; тепер повернусь до своєї оповіді, що я почав спочатку.

83. Коли Дарій готувався до походу проти скіфів і посилав посланців з наказами до
одних, щоб готували піше військо, до других, щоб ладнали кораблі, до інших знову, щоб
будували міст через Фракійський Босфор104, Артабан, син Гістаспа, брат Дарія, відраджував
проти походу на скіфів і вказував на неприступність скіфів; та як не міг його (Дарія) пере-
конати, дав спокій. Дарій же, приготувавшись, вирушив з військом із Суз.

84. Там просив Дарія Еобаз, перс, що мав трьох синів, і всі мали йти з військом, щоби
йому одного лишив. Він (Дарій) сказав, що як приятелеві й до того скромному в проханні
лишить йому всіх трьох синів удома. Еобаз дуже зрадів, бо сподівався, що його сини не
підуть із походом; але той (Дарій) наказав тим, що стояли коло нього, вбити всіх синів Еобаза.
Вони повбивали їх і лишили на місці.

85. Тим часом Дарій вирушив із Суз і прибув до Калхедонії над Босфором, там, де був
побудований міст. Там сів на корабель і поплив до так званих Кіанеїв, де давніше, як кажуть
греки, плавали105. Він сів у святилищі й дивився на Понт, а на нього варт було дивитися,
бо воно найдивніше з усіх морів. Уздовж має воно одинадцять тисяч сто стадій, а вшир, у
найширшому місці, три тисячі чотириста стадій. Устя того моря має ширини чотири стадії,
а довжина устя, що називається Босфор, – на ньому збудовано міст, – сто двадцять стадій;

101 Тодішній фракійський цар.
102 Чорне море.
103 Амфора – ваза, посудина для вина.
104 Нині Босфор.
105 Кіанеї – два скелястих острови на Босфорі біля Візантії, звані також Симплегади.
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Босфор же тягнеться аж до Пропонтиди106. Пропонтида, що має вширш п'ятсот стадій, а
вздовж тисячу чотириста, вливається в Геллеспонт107, що має вширш сім стадій, а вздовж
чотириста. Сам Геллеспонт вливається в гирло моря, званого Егейським.

86. Все це виміряно в такий спосіб: взагалі корабель робить у довгий день сімдесят
тисяч оргій, а вночі шістдесят тисяч. Від устя до Фазіса – сюди Понт найдовший – треба
плисти дев'ять днів і вісім ночей; це становить сто десять тисяч сто оргій, а з тих оргій
виходить одинадцять тисяч сто стадій. До Феміскіри108 ж, що над рікою Фермодонтом, від
Сінду – тут Понт найширший – треба плисти три дні і дві ночі; це становить тридцять тисяч
тридцять оргій, а три тисячі триста стадій. Так я виміряв Понт, Босфор і Геллеспонт, такі
вони завбільшки. Коло Понту є ще озеро, не дуже менше від нього самого, що впадає до
нього (Понту); воно зветься Меотида109 й Матір'ю Понту.

87. Як Дарій надивився на Понт, поплив назад до мосту, що його збудував Мандрокл
із Самоса. Він надивився на Босфор і наказав поставити два стовпи з білого каменю й напи-
сати на одному ассирійською, а на другому грецькою всі народи, що їх вів за собою, – а
провадив усіх тих, що над ними панує. З них нараховано, без залоги кораблів, сімсот тисяч
із кіннотою; крім того, було ще шістсот кораблів. Пізніше покористувалися тими стовпами
візантійці110: вони принесли їх до міста й дали їх на побудову вівтаря Артеміді Орфосії, крім
одного каменю; він лишився повний ассирійських написів у святилищі Діоніса у Візантії. А
та околиця над Босфором, де Дарій будував міст, була, як виходить на моє припущення, між
Візантією і святилищем, що над устям.

88. Дарій був дуже вдоволений мостом і обдарував головного його будівничого, Манд-
рокла із Самоса, усякими дарами. На частину тих дарів виготовив Мандрокл різьбу, що пред-
ставляла цілий міст на Босфорі, царя Дарія, що сидів на престолі, і його військо в переході
через Босфор по мосту. Цю різьбу він умістив у святилищі Гери111 й додав ще такий напис:

Рибний Босфор окував Мандрокл і святощ поставив Гері
на спомин цього мосту, що тут збудував;
Гарний вінець в нагороду дістав, а самосцям приспорив
Слави, бо волю сповнив царську, Дарія царя.

Такий пам'ятник лишив будівничний мосту.
89. А Дарій обдарував Мандрокла й перейшов до Європи. Іонійцям наказав він плисти

Понтом аж до ріки Істра; як допливуть до Істра, мають там вибудувати міст і зачекати на
нього. Флот вели іонійці, еолійці та геллеспонтійці112. Коли вже флот переплив Кіанеї й при-
був до Істра, заплив по ріці на два дні дороги від моря; там збудували міст на вузині Істра,
де він починає ділитися на рукави (устя). А Дарій, як переправився мостом через Босфор,
рушив Фракією і аж дійшов до джерела ріки Теара; (тут) затримався табором і став на три
дні.

90. Ті, що мешкають над Теаром, кажуть про нього, що це найкраща з усіх рік завдяки
своїм лікувальним властивостям; вона лікує коросту на людях і конях. А має вона тридцять
вісім джерел, що витікають із одної скелі, одні з них зимні, другі теплі. Дорога до них так

106 Мармурове море.
107 Дарданелли.
108 Феміскіра – місто в Малій Азії над Чорним морем; Фермодонт – ріка в Каппадокії (Мала Азія), впадає до Чорного

моря; Сінд – країна в Малій Азії, на схід від Босфору.
109 Азовське море.
110 Візантія – Константинополь, Царгород, Стамбул.
111 Гера – богиня неба, сестра й дружина Зевса у грецьких віруваннях.
112 Еолійці – грецьке плем'я.
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само далека від міста Герея коло Перінфа, як і від Аполлонії, що над Евксінським Понтом, (а
саме) обидві довгі на два дні мандрівки. Ріка Теар вливається до ріки Контадесда, Контадесд
до Агріани, Агріана – до Гебра, а Гебр до моря коло міста Енос.113

91. Отже, до тієї річки прийшов Дарій і розіклав табір. Йому подобалася річка; він
звелів поставити стовп і на ньому зробити напис такого змісту: «Джерела ріки Теара дають
найкращу й найгарнішу з усіх рік воду; до них і прийшов найкращий і найгарніший з-поміж
усіх людей Дарій, син Гістаспа, цар усього світу, як ішов походом на скіфів». Таке він там
написав.

92. Звідти рушив Дарій і прибув до іншої ріки, що називається Артеск; вона пливе
через країну одрисів114. Як прибув до цієї ріки, зробив таке. Призначив місце для війська й по
тому наказав, щоби кожен вояк приніс один камінь і поставив на означене місце. Як військо
це зробило, полишив ту величезну купу каміння й рушив далі.

93. Не дійшовши ще до Істра, зайняв країну гетів-невмираків115. Ті ж фракійці, що
живуть у Сальмідессі, як і ті, що трохи вище Аполлонії й Месамбрії, звані скірміадами й
ніпсеями, піддалися Дарієві без бою116. Гети ж через нерозумність чинили опір, отже, їх було
побито. Вони найхоробріші, найсправедливіші між фракійцями.

94. А невмираки вони ось чому. Вони думають, що не вмирають, а після скону йдуть до
бога Салмоксіса; дехто з них називає його Гебелейзісом. Кожні п'ять років вибирають вони
одного з-поміж себе жеребом і посилають як посла до Салмоксіса і кажуть (переказують)
йому, чого вони за кожним разом потребують. А посилають так: одні з них шикуються й
тримають три списи, другі ж беруть посла до Салмоксіса за руки й ноги, підносять угору й
кидають на списи. Як він проколений умре, то думають, що бог ласкавий; якщо ж не вмре, то
звинувачують того посла, кажуть, що він лиха людина. Після оскарження цього посилають
іншого, а свої справи (до бога) доручають іще живому (послові). Ті фракійці стріляють проти
грому і блискавки вгору, до неба, і погрожують богові (грому), – бо вони не визнають іншого
бога, крім їхнього.117

95. Наскільки ж я довідався від греків, що живуть над Геллеспонтом і Понтом, Сал-
моксіс був людиною й служив на Самосі в Піфагора, сина Мнесарха. Там він став вільним,
заробив багато грошей і поїхав звідти додому. А фракійці мали злі й дикі звичаї. Салмоксіс
же пізнав іонійський спосіб життя й куди лагідніші від фракійських звичаї, – бо він спіл-
кувався з греками та з їхнім найвизначнішим мудрецем Піфагором118. Він побудував собі
домівку й у ній пригощав найвизначніших (фракійських) громадян. Нагодувавши, повчав їх,
що ні він, ні його співбесідники довіку не помруть, а перейдуть до такого місця, де чекає на
них усяке добро. У тому часі, як він це говорив і робив, збудував собі підземну домівку. Як
та домівка була готова, зник він з-поміж фракійців, зійшов у підземелля й жив там три роки.
Вони тужили за ним і вболівали за небіжчиком; але на четвертий рік він з'явився між фра-
кійцями, й так вони повірили в те, що їм говорив Салмоксіс. Таке діло, як кажуть, він зробив.

96. Та я в те (все), ні в підземну домівку, не те щоб не вірив зовсім, але не надто вірю;
думаю все ж таки, що Салмоксіс жив задовго до Піфагора. Але чи взагалі була така людина
Салмоксіс, чи то лише місцевий бог гетів, годі про це. Досить, що ті, які у це вірять, пере-
можені персами пішли разом з іншим військом.

113 Гебр – Маріца; Агріана – Ергана; інші не вдається ближче означити. Енос – місто над устям Маріци.
114 Одриси – фракійське плем'я.
115 Гети – фракійське плем'я.
116 Аполлонія, Месамбрія, Сальмідесс – містау Фракії (нині Болгарії) над берегом Чорного моря.
117 Себто Салмоксіса.
118 Піфагор із Самоса – один із найбільших грецьких філософів (народ, близько 580 пер. Хр., жив 90 років).
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97. Дарій, а з ним разом піше військо, прибули до Істра. Як переправилися через ріку,
звелів (Дарій) іонійцям зірвати міст і наказав іти за ним сушею, а так само й залозі кораб-
лів. Іонійці вже мали зірвати міст і виконати Даріїв наказ, як Кой, син Ерксандра, вождь
мітіленців119, сказав до Дарія, – спитавши наперед, чи цареві буде приємно, щоби хтось вис-
ловив свою гадку: «Хочеш іти, царю, походом на таку країну, де, мабуть, ні шматка землі
не обробляють, ні міст не мають. Дозволь, отже, щоби цей міст стояв так, як стоїть, а при-
знач для нього варту з тих, що його будували. Якщо у нас все буде гаразд і знайдемо скіфів,
будемо мати готову зворотну дорогу; якщо ж не зможемо їх знайти, також буде можливість
повернутися. Я не боюся того, що ми, може, програємо їм у боротьбі, а більше того, що не
зможемо їх знайти й у блуканні можемо всі загинути. Може, хто сказав би, що я це тому
говорю, щоби лишитися; ні, я лише раджу тобі, що на мій погляд найкраще, а сам іду з тобою
і ніяк не лишуся». Дуже сподобалася ця гадка Дарієві, й він відповів так: «Мій лесбійський
друже, як я здоровий повернуся додому, прийди до мене, щоби я тебе за добру раду нагоро-
див добрими справами».

98. Так він сказав, зав'язав шістдесят вузлів на ремені, покликав на розмову іонійських
тиранів120 і мовив: «Мужі іонійці, мою попередню думку щодо мосту хочу облишити, а ви
візьміть ремінь і зробіть ось так. Як лише побачите, що я рушаю проти скіфів, від тієї хви-
лини розв'язуйте кожного дня один вузол. Якщо я за цей час не повернуся, а мине стільки
днів, що й вузлів, пливіть додому. Але до того часу стережіть міст, бо я постановив інакше;
стережіть же його й бороніть дуже уважно. Як це виконаєте, дуже мені догодите». Так сказав
Дарій і рушив у похід.

99. Перед Скіфією до моря лежить Фракія. В цій землі є затока, а за нею простягається
вже Скіфія121; до неї тече Істр, звернений устям на схід. Тепер подам опис побережжя Скіфії,
(починаючи) від Істра, для визначення його довжини. Від Істра починається Стара Скіфія;
вона тягнеться на південь аж до міста, званого Каркінітідою. Дальшу частину краю, гористу,
все (ще) вздовж Понту, заселив народ таврів аж до так званого Скелястого півострова122.
Скіфія у двох місцях межує з морем, на півночі й на сході, так, як Аттика; подібно до того
й таври мешкають у Скіфії, якби от у Аттиці інший народ, а не афіняни, займав півострів
Суній, що найдалі виступає в море, тобто від Форіка до Анафліста123. Та це я кажу для того,
щоби (лише) порівняти мале з великим. Така то Таврія. Хто ж не об'їхав тієї частини Аттики,
тому наведу інше порівняння. Таври живуть у цій частині Скіфії так, неначе в Іапигії інший
народ, а не іапиги, займав гори, починаючи від гавані Брентесія аж до Таранта124. Кажу про
ці дві країни, а є ще багато подібних до Таврії.

100. А вище Таврії знову скіфи, що мешкають далі на схід над морем, а на захід від
Кімерійського Босфору й озера Меотиди аж до ріки Танаїса, що впадає до затоки того озера.
Від Істра ж догори, в середині краю, межує Скіфія спершу з агафірсами, далі з неврами,
андрофагами, врешті з меланхленами.125

101. Скіфія має вигляд чотирикутника, що у 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 Борисфена десять днів дороги, а від Борисфена до озера Меотиди ще десять; туди
ж, у глибину краю, від моря до меланхленів, що мешкають трохи вище від скіфів, двадцять

119 Мітілена – острів коло західного берега Малої Азії.
120 Тирани – володарі, що не з вибору народу, а власною силою захопили владу.
121 Очевидно, та затока, де було старовинне місто Томі, трохи на південь від устя Дунаю.
122 Крим.
123 Аттика – частина Греції зі столицею Афіни; Форік та Анафліст – два пункти, що лежать на одній широті на південній

околиці Аттики; Суній – найдалі на південь витягнута частина Аттики.
124 Все це місцевості в південній Італії.
125 Агафірси жили в теперішньому Семигороді, алдрофаги й меланхлени – в північній Україні, в лісовій смузі.



О.  В.  Ковалевський.  «Українські традиції»

29

днів дороги; день дороги я приймаю за двісті стадій. Так, отже, скісний бік Скіфії складає
сорок тисяч стадій, а простий, у глибину краю, знову стільки ж стадій. Такий завбільшки
той край.126

102. Скіфи зрозуміли, що не зможуть у бою власними силами вистояти проти Дарієвого
війська, й послали послів до сусідів. Їх вожді зібралися на раду, бо йшло велике військо.
На зборі були вожді таврів, агафірсів, неврів, андрофагів, меланхленів, гелонів, будинів і
савроматів.

103. Таври мають такі звичаї. Мореплавців з розбитих кораблів і тих греків, що їм
удасться захопити у морі, жертвують Діві (богині) в такий спосіб. Спочатку вони розбива-
ють приреченим ціпком голову. Потім, за словами одних, тіло скидають зі скелі в море, –
бо на скелі стоїть жертівник, – а голову прибивають до палі; інші так само розповідають
щодо голови, але кажуть, що тіла не скидають зі скелі, лише ховають у землі. А та богиня,
що їй жертвують, це, за словами самих таврів, Іфігенія, дочка Агамемнона127. З ворогами
ж, як попадуть у їх руки, чинять так: кожний відтинає голову й несе додому. Там набиває
її на палю і ставить високо над дахом, найчастіше коло димаря. Вони кажуть, що ті голови
стирчать там і пильнують дім. Живуть вони з грабунку і війни.

104. Агафірси – це найніжніші 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. В усіх інших звичаях вони подібні до фракійців.

105. Неври мають скіфські звичаї. За одне покоління перед походом Дарія мусили вони
покинути край через змії. Саме земля вивела із себе багато змій; вони ще й напали з півночі,
з пустелі, так що неври мусили покинути свій край і перейти до країни будинів. Виглядає
так, що ті люди чарівники. Скіфи й греки, що живуть у Скіфії, кажуть, що кожен невр раз
на рік стає вовком на кілька днів, а по тому знову прибирає давню подобу. Мене в тому не
переконали, але вони й далі говорять уперто своє й присягаються, що це (таки) правда.128

106. Андрофаги мають найдикіші звичаї з усіх; вони не знають правди й закону в них
немає ніякого. Вони кочують. Одяг носять скіфський, а мову мають свою особливу. Вони
одні з цих (народів) їдять людей.

107. А меланхлени всі носять чорний одяг й від того дістали назву. Звичаї мають скіф-
ські.

108. Будини – це великий і численний народ. Вони мають ясно-сині очі і ясне волосся.
У їх країні є дерев'яне місто, що називається Гелон. Воно оточене дерев'яним муром, висо-
ким і цілком із дерева, а довгим із кожного боку на тридцять стадій. Будинки і святилища в
них також із дерева. Там є святилища грецьких богів, прикрашені на грецький спосіб статуй-
ками богів, жертівниками й храмовими спорудами з дерева. Вони справляють кожні три роки
свято Діоніса і впадають у вакханальний шал. А гелони справіку були греки, але виселилися
з надморських міст і поселилися в краю будинів. Розмовляють то скіфською, то грецькою.

109. Але будини й гелони говорять різними мовами й мають різні звичаї. Будини –
тубільці (корінні жителі), провадять кочове життя й одні лише з-поміж цих народів жив-
ляться сосновими шишками; гелони ж – хлібороби, живляться хлібом, мають городи і ні
зовні, ні кольором (волосся) не схожі на будинів. Греки називають і будинів гелонами, але
неправильно. Уся їх (будинів) країна вкрита різними деревами. В найбільшім лісі є велике
озеро, а довкруги нього болота й очерет. У тих лісах ловлять видру, бобрів та інших звірів

126 Очевидно, уявлення Скіфії як чотирикутника не є правильним; вона насправді не була чотирикутником.
127 Геродот (чи його інформатори) переплутали тут грецький переказ про Іфігенію з місцевим поклонінням богині

таврів.
128 Неври – це предки слов'ян; до Геродота дійшов відгомін слов'янських вірувань у вовкулаків.
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з чотирикутними мордочками; їхніми шкірками обшивають свої кожухи, а яйця вживають
для лікування матки.

110. Про савроматів розповідають таке. Коли греки боролися з амазонками129, – амазо-
нок скіфи називають еорпата, що грецькою означає мужевбивці, бо «еор» (скіфською) озна-
чає муж, а «пата» – вбивати, тоді, як оповідає переказ, греки після перемоги в бою під Фер-
модонтом, повертаючись звідти, забрали на три кораблі живцем узятих амазонок. Але на
морі вони (амазонки) напали на мужів і побили їх. А оскільки вони зовсім не знали кораблів
і не вміли поводитись з кермом, вітрилами, не вміли веслувати, тож після вбивства мужів
понесли їх хвиля й вітер і загнали до Меотійського озера, до Кремнів. Кремни ж – у країні
вільних скіфів. Там висадились амазонки з кораблів і рушили до обжитого краю. Вони най-
перш зловили коней і так на конях уже спустошували землю скіфів.

111. Скіфи не могли зрозуміти цього явища. Вони не знали їхньої (амазонок) мови,
не знали їхнього одягу, ні народу, отже, дивувалися, звідки такі взялися, й гадали, що це
мужі в першій молодості. Почали, отже, з ними воювати. Та як у бою захопили скіфи кілька
трупів, побачили, що це жінки. Вони порадилися, отже, й вирішили не вбивати їх ніяким
способом, а вислати від себе до них молодих хлопців, стільки, скільки й тих. (Вислані) мали
стати табором близько (біля амазонок) і робити те ж саме, що й вони; а якби вони схотіли
переслідувати скіфів, то не битися, лише втікати. Коли ж перестануть (переслідувати), то
наблизитися знову до них і стати табором. Таке постановили скіфи, бо хотіли з ними мати
дітей.

112. Послані молодці виконали наказ. Амазонки зрозуміли, що вони прийшли без під-
ступних намірів, і лишили їх у спокої; але ті підсувалися табором чимраз ближче. А ні
молодці, ні амазонки не мали нічого більше, лише зброю й коней, але жили, як і ті, з ловів
і грабунку.

113. Під полудень зробили амазонки таке. Вони розійшлися по одній або по двоє, щоби
заспокоїти природні потреби. Коли це побачили скіфи, зробили те саме. Один із них напав
на відокремлену амазонку, та вона зовсім не боронилася, а дозволила себе спіймати. Вони не
могли поговорити, бо не розуміли одне одного, але вона показала рукою, щоби він прийшов
на другий день на те саме місце і привів другого (з собою); вона подала знак, що їх має бути
два, а вона також приведе другу. Молодець відійшов і розказав про те іншим. На другий день
прийшов на те саме місце і привів другого; тут знайшов іще й другу амазонку, що чекала на
них. Про це довідалися інші молодці й підкорили решту амазонок.

114. Відтак вони об'єднали свої табори й жили вже разом. Кожний мав ту за жінку, що з
нею вперше зійшовся. Але мужі не могли навчитися мови жінок; зате жінки навчилися мови
мужів. Як вони вже розумілися, сказали мужі до амазонок: «Ми маємо родичів і маєтки.
Більше так не житимем, але ходім до (нашого) народу й там будемо жити; за жінок не візь-
мемо нікого, лише вас». На те вони (жінки) відповіли: «Ми не змогли б жити з вашими жін-
ками, бо ми й вони не маємо однакових звичаїв. Ми вміємо стріляти з луків, кидати списи і
їздити на конях, а не навчилися жіночих робіт. Зате ваші жінки не вміють нічого з того, що
ми казали, але сидять на возах, роблять жіночу роботу, не їздять на лови ні куди-інде. Отже,
ми з ними не можемо жити разом. Та якщо хочете нас мати за жінок і бути справедливими
людьми, то йдіть до батьків, візьміть належну вам частину майна й по тому приходьте, а
будете жити разом з нами».

115. Молодці послухали це й так зробили. Як вони вже забрали ту частку майна, що
їм належала, й прийшли назад до амазонок, сказали до них жінки: «Страшно нам жити в
тому місці, бо ми відібрали вас у батьків, а до того ще й нищили цю країну. Якщо ж хочете

129 Амазонки – це в уяві греків войовничі жінки, що жили в Малій Азії.
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нас мати за жінок, то робіть разом з нами таке. Давайте вийдемо з цього краю, перейдемо
Танаїс і там осядемо».

116. І цього послухали молодці. Вони перейшли Танаїс і пішли за три дні дороги на
схід сонця від Танаїса і три дні дороги на північ від озера Меотиди. А як прийшли до цього
краю, де нині живуть, поселилися тут. З тих пір і дотепер жінки савроматів дотримуються
старих звичаїв: їздять кінно на лови з чоловіками і без чоловіків, їздять на війну й носять
одяг такий самий, як чоловіки.

117. Савромати говорять скіфською мовою, але говорять нею здавна неправильно, бо
амазонки негаразд її навчилися. Подружні звичаї в них такі. Не виходить заміж жодна дів-
чина, доки не вб'є ворога. Деякі з них і постаріють, а не вийдуть заміж, бо не могли сповнити
звичаю.

118. На збір, отже, царів тих описаних народів прийшли скіфські посли й подали їм
звістку, що перс підкорив усіх на другій частині світу130, а тепер побудував міст на перешийку
Босфора й перейшов на цей материк131. Він перейшов, переміг фракійців і збудував міст на
Істрі, бо хоче це все взяти під свою владу. «Тож ви ніяк не тримайтеся збоку й не кажіть,
щоб ми згинули. Ми, ведені спільною думкою, опираймося нападові. Не зробите цього? То
будемо побиті й покинемо край або підкоримося (йому). Бо що ж іншого маємо робити, як
ви не схочете нам допомогти? Та й вам від цього не буде краще, бо перс прийде так само на
вас, як прийшов на нас, і не вдовольниться тим, що нас переміг; він не лишить і вас. На це
вказує ось що. Якщо він ішов би лише на нас, щоби помститися за попереднє поневолення,
то лишив би всіх інших в спокої й ішов би на наш край. Тоді всім було б ясно, що він іде
на скіфів, а не на кого іншого. Та він, як тільки перейшов на цей суходіл, відразу підкорив
усіх тих, що йому були по дорозі. Він має під собою (не лише) всіх інших фракійців, але й
наших сусідів гетів».

119. Як це сповістили скіфи, то царі, що прийшли від тих народів, завели раду. Але
їх думки розійшлися, а саме гелон, будин і савромат були спільної думки й обіцяли скі-
фам допомогу, та агафірс, невр, андрофаг, (вожді) меланхленів і таврів відповіли скіфам так:
«Коли б ви перші не образили персів і не почали війни, якби ви просили того тоді, чого
просите тепер, ваше прохання виглядало б цілком справедливим, ми були б вас послухали
і з вами (спільно) виступили. Але ж ви напали були на їхній край без нас і запанували над
персами так довго, доки бог вам дозволив; тож і вони, як їх той же бог збудив, відплатять
вам. А ми тих людей тоді не кривдили й тепер не думаємо перші робити їм кривди, хіба він
напав би на нашу країну й почав нас кривдити, – тоді й ми спробуємо відплатити. Але доки
того не станеться, будемо сидіти вдома, бо гадаємо, що перси йдуть не проти нас, а проти
тих, що винні в їх образі».

120. Як скіфи дістали таку відповідь, порішили не зводити бою на відкритому полі, бо
союзники не хочуть іти з ними разом, а сходити з дороги (персам), а як будуть наступати все
далі, мають засипати всі криниці й джерела, що до них переходитимуть, нищити траву на
землі й поділитися на дві частини. До першої, що на її чолі став як цар Скопасіс, прилучилися
савромати. На випадок, як перс (Дарій) повернув би за ними, мали вони йти вздовж озера
Меотиди до ріки Танаїс; якщо ж він відступав би, гнатися за ним. Це була одна частина
(мешканців) царства, спрямована на ту дорогу, що я казав. Інші дві частини царства, велика,
що її провадив Іданфірс, і третя, під проводом Таксакіса, злучилися докупи. До них мали
прилучитися ще гелони й будини. Вони також мали втікати від персів на віддаль денного
переходу й робити так, як наказано. Вони мали наперед заманити (персів) просто до країни
тих, що не обіцяли допомогу, щоби й вони воювали; а якщо не хотіли б добровільно битися

130 В Азії.
131 До Європи.
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з персами, то щоби мусили боротися. Після того вони мають повернутися назад до свого
краю й нападати, як визнають це за потрібне.

121. Так вирішили скіфи й рушили проти Дарієвого війська, виславши вперед найкра-
щих кіннотників. Усі ж вози, що в них за звичаєм сиділи діти й жінки, й усю худобу, крім
потрібної на поживу, – все це лишили й вислали з возами, наказавши їхати все на північ.

122. Отже, по тому рушили. Тим часом скіфська сторожа зустріла персів, що були на
віддалі трьох днів дороги від Істра. Як вони їх знайшли, випередили їх на відстань одного
дня дороги і нищили по дорозі все, що росло на землі. Як же перси побачили, що з'являється
скіфська кіннота, почали їм (скіфам) наступати на п'яти, – а ті постійно втікали. Далі, – бо
вони йшли за одною лише частиною війська, – перси гонили їх на схід до Танаїса. (Так) ті
перейшли ріку Танаїс. Перси й собі переправилися й гонили далі, аж доки не перейшли до
країни савроматів і (далі) не прибули до землі будинів.

123. За той час, як перси йшли через край скіфів і савроматів, не мали чого нищити, бо
країна вже була спустошена. Та як прибули до краю будинів, застали там дерев'яне місто, що
його будини залишили, й підпалили. Як це зробили, наступали (далі) на п'яти (скіфам), аж
доки не перейшли (цілої) тієї країни й не прийшли в пустелю. В тій пустелі ніхто не мешкає,
а лежить вона трохи вище країни будинів; простягається на сім днів дороги. За пустелею
живуть фіссагети; з їх країни випливають чотири великі ріки, течуть через край меотів і
впадають до озера, званого Меотида. Назви їх (рік) такі: Лік, Оар, Танаїс і Сиргіс.132

124. Коли Дарій прийшов у пустелю, зупинився і заснував табір над рікою Оаром. Після
того збудував на рівній віддалі від себе – близько шістдесят стадій – вісім міст; залишки
цих укріплень збереглися до наших часів. Поки він був тим зайнятий, переслідувані скіфи
перейшли повище землю й повернулися до Скіфії. Коли вони вже геть зникли, що їх ніде не
бачили, полишив Дарій ті наполовину збудовані замки, а сам повернув на захід, бо думав,
що це все (тут живуть) скіфи й вони втекли (на захід).

125. Він гнав чимскоріше за військом і, як прийшов до Скіфії, наштовхнувся на обидва
загони скіфів. Він зустрів їх і став переслідувати, а вони постійно трималися на відстані
одного дня дороги. Дарій не покинув переслідувати, а скіфи, згідно зі своїм планом, прибули
до країни меланхленів. Ті дуже перелякалися, що (до їх країни) вторглися скіфи й перси.
Тоді скіфи перейшли до країни андрофагів, а як настрахали й цих, перейшли у Неврію. І тут
налякавши, скіфи втекли до країни агафірсів. Як агафірси побачили, що сусіди втікають від
скіфів настрахані, то доки ще скіфи увійшли до їх країни, послали гінця із звісткою, щоб
не переходили їх кордону, бо якщо спробували б, то вони (агафірси) воюватимуть з ними.
Це переказали агафірси і зміцнили свої кордони, маючи на думці спинити пришельців. А
меланхлени, андрофаги й неври не починали бою, коли (до їх країв) вторглися перси і скіфи,
й забули про погрози; вони втікали перестрашені на північ, у пустелю. Тим часом скіфи не
увійшли до країни агафірсів, бо ті заборонили, але з Неврії заманили персів до своїх земель.

126. Коли вже довго так тривало і не було тому краю, послав Дарій кіннотника до
скіфського царя Іданфірса, щоби йому переказав таке: «Дивний чоловіче, чому ти постійно
втікаєш, хоч маєш змогу вибрати щось із двох (можливостей)? А саме, якщо думаєш, що
можеш протистояти моїй силі, то спинися, покинь блуканину й проведи бій; коли ж гадаєш,
що ти слабший, то кинь тікати, принеси в дар (мені як) своєму панові землю й воду і роз-
почни переговори».

127. На те цар скіфів, Іданфірс, сказав таке: «Мої справи такі, персе. Я ще ніякої людини
(досі) не злякався і не втік перед нею давніше, отже, й тепер від тебе не тікаю; я нічого іншого
не роблю тепер, лише те, що я звик робити в мирний час. А що я не воюю з тобою, то й це
тобі поясню. Ми не маємо ні міст, ні обробленої землі, щоби боятися за них і чимскоріше

132 Оар – Волга; Танаїс – Дон; Лік – Кальміюс, Сиргіс – впадає в Танаїс, отже, може бути Донець (пор. розд. 57).
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починати з вами бій. Та як уже так конечно треба його починати, то ми маємо батьківські
могили; ось відшукайте їх і спробуйте знищити, і тоді побачите, чи будемо воювати з вами за
могили, чи ні. А до того, якщо не будемо мати достатньої причини, не будемо з вами воювати.
Це про битву. А своїми панами я визнаю лише Зевса, мого предка, й Гестію, царицю скіфів.
Тобі ж замість дару – землі й води – пошлю такий дар, як тобі належиться послати; а за те,
що ти назвав себе моїм паном, будеш іще відповідати». Така була відповідь скіфів і (від них)
пішов посланець, щоби це сповістити Дарієві.

128. А скіфські царі, як почули слово «підданство», дуже розгнівалися. Вони послали
ту частину війська, що складалася також із савроматів, – над нею був вождем Скопасіс, – до
тих іонійців, що стерегли моста, з наказом увійти з ними в переговори. А ті, що лишилися,
думали, що не треба давати персам довше блукати, а нападати на них, коли ті виходять здо-
бувати їжу. І справді, як (скіфи) думали, що Дарієве військо в пошуках їжі, виконали свій
план. Скіфська кіннота все проганяла (перську) кінноту; перська кіннота, утікаючи, падала
на піхоту, бо піхота допомагала; але скіфи, побивши кінноту, верталися, бо боялися пішого
війська. Такі напади робили скіфи й уночі.

129. Та дивно казати: персам допомагав, а скіфам, що на них нападали, шкодив – рик
ослів і вигляд мулів. Бо Скіфія, як я вже вище зазначив133, не має ні ослів, ні мулів, а немає в
усій Скіфській землі їх через холод. Осли налякали скіфських коней риком. Бо кілька разів,
серед нападу на персів, як (скіфські) коні почули рик ослів, лякалися й утікали в переполосі;
наставляли вуха догори, бо раніше ніколи не чули ні такого голосу, не бачили таких тварин.
Така дрібничка впливала на війну.

130. А як скіфи побачили, що перси неспокійні, зробили так, щоби вони ще довше
затрималися в Скіфії й потерпали через недостачу всього: (а саме) лишали їм трохи своєї
худоби з пастухами, (самі ж) переходили в дальшу частину краю. Перси надходили, брали
худобу й були горді зі свого діла.

131. Так діялося часто, а тим часом на Дарія найшла в тій блуканині біда. Про це дові-
далися царі скіфів і послали до Дарія посла, що ніс йому в дар птицю, мишу, жабу і п'ять
стріл. Перси питали того, що приніс, про значення тих дарів; та він сказав, що не має іншого
наказу, лише віддати це і швидше вертатися. Він сказав персам, що як вони мудрі, то нехай
самі розгадають, що означають ті дари.

132. Це почули перси й стали радитися. Дарієва думка була така, що скіфи віддали йому
самих себе, землю й воду. Він пояснював це тим, що миша живе в землі й їсть ту саму поживу,
що й людина, жаба живе у воді, а птах найбільше подібний до коня; стріли ж означають, що
вони передають (персам) свою (воєнну) силу. Такої думки був Дарій. Протилежна цій думці
була Гобрієва, одного з тих сімох, що побили магів134. Він так пояснив значення дарів: «Якщо
ви, перси, не станете птахами й не полетите в небо, або не станете мишами й не сховаєтеся
під землю, або жабами й не скочите в болота, то не повернете назад, а загинете від цих стріл».

133. Так перси витлумачили значення дарів. Тим часом одна частина скіфів, що була
призначена перед тим пильнувати біля озера Меотиди, рушила до Істра, щоби умовитися
з іонійцями, (отже) прийшла на міст і сказала так: «Мужі іонійські, ми прийшли принести
вам свободу, як схочете нас послухати. Ми довідалися, що Дарій наказав вам пильнувати
міст лише шістдесят днів, а як він впродовж того часу не прийде (назад), то ви не винні ні в
чому ні перед ним (Дарієм), ні перед нами. Перечекайте ж тут ті дні й ідіть звідси». Іонійці
пообіцяли це зробити, й вони (скіфи) повернулися скоро назад.

134. Решта скіфів, після того як Дарій дістав дари, вишикувались в лави, піхота й кін-
нота, щоби битися з персами. Коли вже скіфи готові були до битви, вскочив між них заєць;

133 Див. розд. 29.
134 Маги – перські та мідійські жерці.
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вони побачили його й кинулися всі за ним. Коли між скіфами почалося таке замішання й
крик, запитав Дарій, чого ж такий крик між ворогами, а дізнавшися, що вони женуться за
зайцем, сказав до своїх звичайних співрозмовників: «Ті люди нас цілком зневажають. Тепер
бачу, що Гобрій правильно говорив про скіфські дари. А що і я тепер так само думаю, що
треба нам добре порадитися (що робити), щоби ми мали на майбутнє забезпечений відступ».
На це сказав Гобрій: «Царю, я вже дізнався з розповідей, як тяжко боротися з тими людьми;
нині ж, як прийшов (сюди), то ще більше утвердився в тому, спостерігаючи, що вони гра-
ються з нами. Гадаю, що тільки-но настане ніч, треба запалити вогні, як це ми, втім, завжди
звикли робити, залишити усіх слабих вояків, пов'язати ослів і відійти, поки ще або скіфи
встигнуть дійти до Істра й знищити міст, або іонійці не постановлять чогось такого, що може
нас погубити». Так радив Гобрій.

135. Як настала ніч, Дарій вчинив так, як він (Гобрій) радив: слабих людей і тих, втрата
яких йому найменше важила, а також усіх ослів велів пов'язати й лишити на рівнині. А
лишив він ослів і слабих вояків для того, щоби осли ревли, а людей полишив через слабість,
зрозуміло, з тою метою, що як він із добірним військом ударить на скіфів, ці мають боронити
табір. Так сказав Дарій тим, кого полишав, запалив вогні і якнайшвидше поспішив до Істра.
Осли, як лишилися самі, без купи, підняли далеко ще сильніший крик. Скіфи почули ослів
і були переконані, що перси на тому ж місці.

136. Та як настав день і ті, що їх лишили, зрозуміли, що їх Дарій зрадив, простягли руки
до скіфів й розказали їм про те все. Вони, почувши це, скоро зібралися, й обидві частини
скіфів, а також савромати, будини й гелони погнали просто до Істра за персами. Але оскільки
перси мали багато піхоти й не знали дороги, бо не було (в Скіфії) битих шляхів, а скіфська
кіннота знала дорогу навпростець, то вони розминулися; скіфи куди скоріше прибули до
мосту, ніж перси. Вони довідалися, що перси ще не прибули, і сказали до тих іонійців, що
були при кораблях, таке: «Мужі іонійські, ті дні з вашого числа вже минули, й ви зле чините,
що ще чекаєте. Раніше ви чекали зі страху; тепер же знищіть міст, якнайскоріше йдіть звідси,
радійте й будьте вдячні богам і скіфам. А з вашим колишнім паном ми зробимо так, що вже
не піде походом ні на кого».

137. З цього приводу іонійці стали радити раду. Мільтіад афінієць135, що був тираном у
Херсонесі на Геллеспонті, порадив послухати скіфів і звільнити Іонію136. Та Гістієй з Мілета
думав протилежне. Він говорив, що завдяки Дарієві кожний із них є тираном міста, а якщо
впаде могутність Дарія, то ні він не пануватиме в Мілеті, ні ніхто (з тиранів) ніде, бо ж кожне
місто воліє демократичного устрою, а не тиранії. Коли, отже, Гістієй висловив цю думку,
відразу ж усі пристали на це, хоч спочатку держалися поради Мільтіада.

138. А за царя подавали голос і стояли за нього (оці): тирани Геллеспонту Дафніє із Абі-
доса, Гіппокл з Лампсаку, Герофант із Парія, Метродор з Проконнеса, Арістагор із Кизика
й Арістон із Візантії; ці з Геллеспонту. А з Іонії: Стратіс із Хіоса, Еак із Самоса, Лаодам з
Фокеї й Гістієй з Мілета, той, що висловив протилежну Мільтіадові думку. З еолійців був
лише один визначний – Арістагор з Кіми.

139. Отже, вони прийняли думку Гістієя й постановили до того (про що вони говорили
зі скіфами) додати ще такі діла й слова: міст знищити з боку скіфів, і притому тільки на
відстані польоту стріли, щоби виглядало, ніби вони щось роблять, хоч не робили нічого, і
щоби скіфи не пробували силою перейти Істр через міст. Під час того, як нищитимуть цю
частину мосту, що з боку скіфів, мають сказати, що вони роблять усе те, чого бажається
скіфам. Таке додали вони ще до свого плану. Тоді Гістієй сказав від усіх: «Мужі скіфські,
ви добре радите і якраз упору. А що ви вказуєте нам добру дорогу, то й ми вам зробимо по

135 Пізніше славний переможець персів у грецько-перських війнах.
136 Так називалося узбережжя Малої Азії, де було багато іонійських колоній.
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вашій волі. Ось, як самі бачите, і нищимо міст, і вкладемо в це весь запал, бо хочемо бути
вільні. Поки ми це нищимо, ви маєте час вишукати тих (персів), а коли знайдете, помститеся
як слід за нас і за вас».

140. Скіфи вдруге повірили іонійцям, що вони говорять правду, й рушили шукати пер-
сів, та не попали на їх дорогу. Цьому винні були самі скіфи, бо понищили пасовиська й поза-
сипали воду. Якщо цього не зробили б, можна було б, при бажанні, легко розшукати персів;
а так тепер постраждали (самі) через те, що їм було видалося найкращим. Скіфи рушили в
ту частину краю, де була паша для коней і вода, й там шукали ворогів. Гадали, що й вони
(перси) будуть сюди тікати. Та перси йшли тією доріжкою, що її перше втоптали, трималися
її й з трудом перейшли. (Над Істр) прийшли вночі й натрапили на знищений міст. На них
напав страх, що іонійці покинули їх.

141. Дарій мав із собою одного єгиптянина, голос якого був найсильніший між людьми.
Того чоловіка Дарій поставив на березі Істра й велів кликати Гістієя з Мілета. Цей так і
зробив. Гістієй перший почув заклик, зібрав усі кораблі, щоби перевезти військо, й наново
добудував міст.

142. Так утікли перси, а скіфи шукали їх і розминулися з ними вдруге. І так думали
вони, що іонійці, як вільні, то найгірші й найбоязкіші з усіх людей; якщо ж дивитися на
іонійців як на рабів, казали вони, то дуже вже, як невільники, віддані вони своїм панам і
найменше здатні до втечі. Це закидали скіфи іонійцям.
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І частина
 

Дощечка 9
У той час був Богумир, муж слави, і мав три дочки і два сини. Тії бо повели скуфів

до степів і там живучи у травах. Почті навчалися і Бояні, богам послушні, і розумом бистрі
і так ото.

А тут мати їх, що звалася Славуні, про їх дбаючи потреби, і каже якось до Богумира:
«Чи то цими днями я маю дочок своїх оддати і внуків побачити?»

– Так, – каже, і воза запрягає і іде кудись собі. І приїздить до дуба, стоячого в полі, і
стає на ніч біля вогнища свого. І бачить увечері мужі три на конях до нього прямуючі.

Сказали тії: «Здоров будь, а й що шукаєш?»
Оповів їм Богумир туги свої, а вони ж отвітили, що суть самі у поході, щоб мати жінок.
Повернувся Богумир на степи свої і привів три мужі дочкам. Звідси три роди вийшли і

славні стали. З того бо походять древляни, кривичі і поляни, бо перва дочка Богумира імено
мала Древа, а друга Скріва і третя Полева. Синове ж Богумира мали свої імена Сіва і молод-
ший Рус. Звідти і походять сіверяни і руси. Три бо мужі були три вісники: ранку, полудня
і вечора.

Утворились роди тії на Семи Ріках, де проживали ми за морем у Краї Зеленім і де
скотину розводили давніш нашого ісходу до Карпатських гір.

То були тамті літа перед тисяча триста до Єрманріха. У ті часи була боротьба велика на
берегах моря Годського, і там праотці накидали кургала із каменю білого, під яким погребли
боляри і вояки свої у січі впавші.

Прийшли із Краю Зеленого до моря Годського, а там наткнулися на Годь, яка нам путь
загородила, і так билися за землі ті і за життя наше.

До того були отці наші на берегах моря по Рай-ріці і з великими труднощами по ній
переправили свої люди і скотину на цей берег, ідучи до Дону, а там годів побачивши, пішли
до полудня і Годське море побачили, і годів, намірених проти нас виступити, побачили і так
змушені битися і за життя і живитва свої, бож єгуни були по стопах отців і налізали на них,
людей б'ючи і скотину забираючи.

І так рід славний ішов до землі, де сонце вночі спить і де трави многі і луки тучні, і
ріки риби повні, і де ніхто не умре.

Годь бо була ще на Зеленім Краї, а мало упереді отців ідуща.
Рай-ріка єсть велика і одділяє нас од інші люди, а тече до море Фасисте. Тут бо муж

роду Беляра іде по ту там сторону Рая-ріки, а упереді гості синські ідучі до Фрянжець, яко
єгуни суть, на острови свої, а пожадають гості, щоб ограбувати його.

Було то за півсотні літ до Олдореха, а ще перед ним був рід Белярів сильним.
Єгунські гості одяглися за мужів Беляра і казали, ніби дадуть йому серебро за ті два

коні золоті (текст зруйнований, але з дальшого видно, що Беляр зрозумів підступ і) пішов
деінде і уникнув загрози єгунської, а також мимо обійшов годів, які суть також зуриві на
прядиво і на нишпори, а князь їх не єсть почесний, а двічі дань бере.

Отож бо гості ті куничарські повернулися до Синська, а бодай не прийшли вже ніколи.
1А. Це собіособство наше причиною було, яке своїми словами обрахованими діє. І тому

кажу воістину добре родам нашим, щоб не брехали одним, а правду казали другим. О первій
незгоді нашій повідаємо, а про князя знатного імені, той бо Кіська такий. Отой веде родичів
у степах зі скотиною своєю на південь і там, де сонце сяє, перебував. І прийшов до нього
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отець Орь і так до нього каже: «Обидва ми маємо дітки, і мужі, і жони, і старших; маємо
боронити од ворогів. І так кажу, аби племена ваші дали вівці свої і скотину до нас і будемо
племено єдине. От боги поможуть нам і зазнаємо долі аж поки віки віків». Околище гудіти
почало, бо ті кажуть – погано з'єднаним, також і інше говорили. І от отець Орь одвів стада
свої і люди від них і повів подальші і каже: «Тут збудуємо город». А то голинь була, яка є
голий степ і тільки. І Кісько пішов проч і себто повів людь свою деінде, щоб не змішалася
з людьми Отця Оря, а ці тієї старше. І так зробивши, на землях тих і осіли. І так Кіська
одійшов з людьми і утворив землю іншу і там сиділи вони. І так почали одмежовуватись оті
обоє. І так рядили, будучи чужі одні другим. Всякі пожитки і сили мали, не перечили одні
другим. І був Кісько той славний, і люди Отця Оря славні, бож слава боротьби текла ними,
і поле знало їх, як стріли і мечі знають себе.

1Б. Та ось прийшли Ізви до краю його і почали скотину захвачувати. І ось Кісько пішов
на них. Перший раз одігнав, і другий раз було одігнав їх. Самі ж люди, бувши п'яні, покор-
мища тії їли багато і поснули. І люди полягли од мечів. І ось говорить отець Орь: «Як мертві
вщерть напилися, так і тії повпиваються радощами своїми і їжа придержить їх». Себто обу-
рилось серце Ореве і закликав родичів піддержати Кіська і людей його. І ті коні посідлали
всі і кинулися на Єзів (Ізви) і били по них так, що розторощені були і втомлені відійшли
до себе. Маючи силу докупи, а не інакше, не можуть одоліти нас тії. Бо ті степи не віддамо
обидва, бож ми є русичі і собі славу маємо визнану ворогами, які зазіхають на нас, а бачучи
життя наше, спокусу мають до братень наших, сріблом прикрашених, і із гончарських горш-
ків споживані просини з бараниною. Життя наше в степах є до кінця нашого. А нужденні
поки світа не мають нам розказувати про інше життя. Се бо слова наші істові суть, а їхні
лузні, бо лузь говорять і її мають.

2А. Переказано є од старих часів, що маємо успільнитись з іншими і, створити силу
велику, відродити маємо Рускень нашу на голині, і три сотні городів і сел огниць дубових
димітимуть там, і Перунь наш і земля. Бо ось птиця Матрсва співає про дні тії і жде вона на
часи з іншими, які повертатимуть кола Сварожідо нас, і часи тії завше ідуть до нас. Говорить
Матрсва, що як будемо боронити землю нашу ліпше Вендів, які пішли на западь сонця і там
перед ворогами землю орють і хибну віру мають, удержимося на ній. Боровинь бореться, бо
єсть сильний, а людь та віру йме на слова тих. А ми не є оглуплені, обезумлені і вірити не
маємо, доки побачимо: ще Венди вертатимуться до земель наших у степи древні і глядіти-
муть іще почорнілі, як бідні, од ходу від П'ятиріччя і Кільбова праворуч, одщеплені од нас.
І та все птиця говорить, як огонь жару поносячи до нас, і головою порушує, та то є гребінь
її. А богів купальте і Даждя шануйте, бож оті землі будуть розвержені і коні поглинені, як
ізів'януть синове. Тії коні тримаються богами. То боги у степу цьому пашу дають осадьбам
їх. Се маємо слухати, а не за часи Антів. І тії Ангарі одрізували мечем багато разів, поруй-
нували доми твої, бож домів чужді не будують іншим.

2Б. Оце ж бо Орь отець був попереду, а Кій провідничив за Русі, і Шеко проводив
племена свої, а Хорев хорви свої. А і землю бо погородили на те, он які то ми внучата богові.
Відійшли Хорев і Шех од інших і осілись біля Карпатських гір і там бувши, інші городи
творили, інших мали соплеменців, інші багатства мали великі, бо вороги не лізли до нас і
те текло до Кієградо і до Голуні. Отак розселилися, огні свої палючи до Сварога і жертви
творячи благодарчі богам і таке інше. І ось Кий умер по тридцяти літах владицтва нами, а
по сьому був Лебедян, що прозивався Славер, і той жив двадцять літ, а потім був Верен з
Великограду також двадцять, а потім Сережень десять. І багато одержали вони перемог над
ворогами і тьму лиха перенесли з ними. А це прийшло на них і на нас: то Годи приїхали до
степів наших, зло творячи. І ось долю мали праотці наші боротися за життя. Се ж бо стали
славні, бо славимо богів. І ось ми по богах внуки Свара нашого і Дажба і також терпіли
зло, а тому що силу маємо велику, то й боронимося велико. Од напасливих Годів більше
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од шістсот літ, а тут Глмри нас піддержали і так мали звитяжство над ворогами. Се ж бо
тії десятирично маючі ті велике будуть бороти легко. Хоробрі Оси на них нападати почали.
Сирія виробляла іншим зброю іншу, бо ж мечі хряжденські міняла нам за барани й вівці і
так ото стеру творила у Сварозі самім.

3А. Ось б'є крилами Матрсва птиця, бо ж бусурмани йдуть на них, і ті розійшлися,
щілину даючи, і такії проходячи не налізли на них. І потекла туга велика по краю нашім, бо
доми степові попалені взивають до Сварога, також Жаль плачеться за нас, і кличе Матрсва
до Вишнього, який дає лісові огонь до огниць наших. І той прибув з поміччю, і ось отці
кинулись на ворогів, і ось Гематьрех відступив, а Годи усілися на Калицю Малу і пішли до
берегів морських. І так землі одержали до Дону, і по той бік Дону ріки є Калка Велика, що є
межею між нами і першими племенами. І там Годи билися чотириста літ зі своїми ворогами, і
тому зайняли ми землю нашу і орали добрі землі єланські, а торгували, міняючи скот, шкури
і товщі на срібні і золоті кола і питва поживні в шкурах. І життя наше в тій порі було багате
і мирне. І ось Годи налізли на нас іще раз, і була боротьба десять літ, і ось удержали землю
нашу. Отак маємо боронитися від ворогів, як ідуть з трьох кінців світу, звідки свята ідуть до
нас. І ті свята – перше Колядь, і друге Ярь і Красна гора, і Овсяна Велика і Мала. І йдуть
ті свята так, як муже іде з города до сел огнищанських і якими землями Ірій ходить од нас
до інших і від інших до нас.

ЗБ. Тримайтесь, браття наші, плем'я за плем'я, рід за рід і бийтеся за себе на землі
нашій, яка належить нам і ніколи іншим, се ж бо ми є русичі, славці богів наших. Співи наші
і танці, ігрища і видовища на славу їх. Се ж бо сідаємо на землю і беремо пучку землі до
рани своєї і товчем до неї, аби по смерті міг стати перед Марморею і щоб сказала: «Не маю
винити того, який є повен землі і не можу його відділити од неї. І боги будучі там доречуть
від себе: «Сси русич і пребудеш ним, бо взяв єси землі до рани своєї і приніс її до Нав'я».

У ті часи покою князі вибирались многі на вічах, осібно від князя. І всякі, які того
покняження зазнали, звичайні прості мужі і так стоячі землю орали і себто князями були
названі дбати про людей, а хліб, і їжу, і всякі пожитки од людей своїх сьогодні мають. Інші
князі полюддя беруть і на синів владу передають, од Отця до Сина і аж до правнука.

4А. Ось іде зі силами многими Дажбо; на поміч людям своїм, і так страхів майте, бо
колись, як і тепер, за нас опікується той, що рядить, як хоче. І ось ждемо по всі дні на те,
як маємо… (кілька слів не можна прочитати). Се ж бо Воронзенць було місто, в якому
усілися Годи, а Руси били їх. І те градо було мале, а також попри те спалене, і прах і попел
його вітрами рознесено на всі боки. І місто те оставлено, бо ж земля тая руська є і тому не
зрічетеся її і не забудете її, там бо кров отців наших лилася, і так це ми по праву домагаємось
за той Ворензенць. Його слава тече по Русі і тую Сварог чує; тую голосити на сім сил маєте,
на кінці одержите його, о руси гойні! Бо це ж і оренги і рути мають давати на князів зі своїх
гарячих сліз, на те його маємо держати. Ще руту осібну хай мають: їжу і питво за часи свої
до смерти і служать нам. Се ж бо многії зложили кості свої оболоні. Як за часів Мезенмира,
так і Антів мали ми учту і славу і співали богам. І так славою вирощені, ніколи не просящі,
лише славу говоримо, себто молинь творячи, омиваємо тіла наші і говоримо славу також.

4Б. П'ємо суру питву на славу ту п'ятикратно денно, огнищ запалюємо з дубів і також
снопа втягаємо і речемо хвалу за них. Єсьми Дажбові внуки і не сміємо нехаяти слави нашої
і завітів. Се ж бо Анти були по Русколані, а в давнину були ми Руси і перебудемо ними…
(текст зіпсутий). Се Волинь була попереду і била ворогів, бо хоробра єсть. Та Волинь най-
першим родом єсь. І ось підпорядкувавшися вони і Анти Мезенмирові, одержали перемогу
над Годами і розтрощили їх надвоє. І ось по них прийшли Єгуни, крові славних жадаючи, і
та борба сурова була. І ось Годь зібралася з Єгунами і з ними на отців наших напали і були
розбиті і знищені. А по них прийшли Обри на князя і забили його. І тоді Синє море одійшло
від Русі.
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Боги Русі не беруть жертви людські ані животини, єдине плоди, овочі, квіти і зерна,
молодо і суру питну, на травах настояну, і мед, ніколи живу птицю ані рибу. І це варяги
єланські богам дають жертву іншу і страшну чоловічну. А ми того не маємо діяти, бо єсьми
Дажбові внуки і не маємо крячати (рачкувати) за інших стопами чужими… (текст зіпсу-
тий).

5А. Се жертва наша є мед, суря, на дев'ятисилі і щавлі удяна і на сонці ставлена три
дні, потім крізь вовну ціджена, і та буде наша жертва богам правим, які суть наші праотці,
бо ми походимо від Дажба і стали славні, бо славимо богів наших, ніколи не просимо ані
молимо про блага свої. Се ж бо боги кажуть нам: «Ходіть до Русі, а ніколи до ворогів…»
(текст зіпсутий).

Матерсва слова наспівує нам співати звитяжство над ворогами і тому віримо, бо ж
слово є од птиці вишньої, од Сварога по рощі (гаю) летить до нас… (текст зіпсутий).

Се ж бо князів наших вибираємо, хай будуть про нас піклуватися, хай як прийде ворог
до кордонів наших, кордонів переходити не буде, бо одвернуть його, і так само про той сніп
(піклуватися), знаючи, що ми молимо славу і ніколи не просимо, і ніколи не потрібуємо
животини хибної (свиней), бо ж бачили отці наші Оря, як до облаки (хмари) ходив, схопленим
бувши, і схоплений силою до Перунькового ковальства (кузні), і бачив там Орь, як Перунько
кував мечі на вороги і куючи казав йому: «Це стріли і мечі маємо на вої тії і не смієте боятися
їх, бо знищу їх до поду і кмота їх буде змішана з землею, подібно, як земля на багнах. Звірями
будуть вони, як поросята умазані гноєм, і смороди свої понесуть у сліди свої і тому говорено
буде про них – смердячі поросята і свині».

Се сказавши, Перунько кував мечі і Ореві то говорив, і теє Орь повідав Отцям нашим. І
така була наша борба за життя і перемоги многії віки назад, а сьогодні віримо, то не було тако.

5Б. Ішов од Тиверців і до Синього Моря і Сурожі, до вас, і кажу вам, як сам знаю о тім,
за старе врем'я нашого спільництва з Антами і теж було замного крові лито, а потім Руса
була, яка руду проливала, а таки вижили до кінця. І буде ото земля наша славних племен
і родів, бо ж славимо богів, ніколи не просимо, лише славимо силу їх і також величаємо
пращура нашого Сварога, який був, є і пребуде вождем нашим од віку до кінця.

6А. І ось був князь Славень із братом йому Сківом. І ось боротьба велась велика на
востоці. І цей і той кажуть: ідемо до землі Ілмерської. І так пішли. А Бостар Сина свого
оставив старому отцеві Іломерові, а сам пішов на північ і там свій город Славень отвердив,
а брат його Скіф коло моря був. І ось Бостар мав сина свого Венда, а по ньому б ото був
внучок, який владцем був степів полуденних і корів многих. А там Єси, і з того була боротьба
велика за сіяте і зорате по обидві сторони од Даню до гір Руських і до хопів Карпатських. А
там заспокоїлось, бо утворив кола, а буде орати за ними, а також ворогам опір чинити. Звідси
поражав їх і одстрашав од себе. І ось родам про це говорив, а віче скликав єдине, творячи
землю нашу. І так стояла земля тая п'ятсот літ. А потім одкрилась між русичами усобиця, а
ворогуючися вони силу стратили, маючи оті соубої і розлади свої. А також прийшли вороги
на отців наших на полудні. І ось боролися з Київської землі за побережжя морські і степи. І
ось ослабли ті на півночі й порадилися з Фраками, щоб теж ішли з поміччю на ворогів. І ось
Скуфія з'єдналася і помірялася з ворогами на силу і потовкла їх. А це були Єгуни, по праву
до руських степів, а тим разом одстрашені були. То маємо за знак, як маємо і нині робити,
а це – б'ючи маєте

6Б. одвертати, себто степові хорпи хранити маємо, як отці наші і праотці, які хорпища
ті мали на своїм степу і ось трави свої і збіжжя охороняти уміли, бо ж кров свою проливали.
А це ж бо Колунь нашу оставили ворогам, а та Голунь колом була, на ту ворогам тяжче,
ніж на просту стати. Отож городи наші колом ставити маємо, як отці наші, які за старців
боролися, за землю на всіх отроків, а до поду падали, а любили її і там умерти мали, а на
спотикання не йшли, бо ж куди підемо тої днини, коли не матимемо ніде притулку? І се кажу,
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ото як отці наші, а це – борімося, а коли би й поражені були, то Перунець прийде до нас, а
той поведе нас. І ось скільки є праху на землі, то стільки ото є воїв Сварожих, тою споможені
будете раттю ідучою од облаки до землі і ось дідо наш Дажбо очолює їх. А коли ж бо тії
не оборонили наших отців? А і ми не осамітнені, а то б досі не могли бути. І ось кажемо
молитву богам нашим, аби вони нам споспішили допомогу і дали звитяжство на вороги.

Могучі іще єсьми і тим, що земля наша утолочена є спатними ногами ворожими, отож
дивлячись на теє, будемо коло колів своїх, а кинемось на них, а порубаємо акиною до дерсті
їх, а не вірмо їм на рани ворожі аж не вб'ємо їх, які на нас налазять.

7А. Отак говорив до воїв Кісек, до людей своїх у часи нападу на них, а вони розгніва-
лись на ворогів і кинулись на них і потовкли їх. Це маємо знак тої могучности, а не можемо
виявити її: то були слабосні, а це маємо силу! Єсьми многі, а вороги не суть такі многі, як
ми єсьми, русичі, а ворогів не стільки, як нас.

А де впала кров наша, там є земля наша, і це вороги знають і це на нас стараються
(готуються), і ці старання їхні марні будуть, як вони були і в старі часи отців наших.

Скажу іще слова тії на запам'ятання, аби ні єдине з тих слів не затратили, а сказали
братам нашим, що також сила божа буде на вас і тою переможете ворогів ваших до кінця,
які хотять землі вашої. Також накидайте йому до уст повно, хай полоще їх до дерсті своєї, а
не говорить дурних слів своїх. Будете Синами своїх богів, а сила їхня перебуватиме на вас
до кінця.

Не маємо ані животів наших наситити хлібом, бо попалений на огні. А корови, наша
скотина, терплять тугу так само, як і ми. І ось акини наші харалужні одержимо з полудня
незабаром, а будемо сильні, вищі ворогів наших. (Зворотна сторінка дощечки не була пере-
писана).

8А. (Немає початку, бо це, мабуть, продовження 7Б дощечки).
себто дивіться всюди, щоб мали птицю тую на чолі вашім, а та поведе вас до перемоги,

се ж бо єсьми сини її, і там нею трималися і тут красується перед нами, а летить світами
до нас. І така була в інший час, коли русичі ішли з вендами і ті хотіли занести богів своїх
до моря і там угніздилися. І ось городи і церкви, і були там многі зодчі, бо ж вони багаті,
і церкви украшені золотом і сріблом, і многі отих дерев'яних богів почитали, піддаючись
спокусі. І ті вели інших також на те подивитись, і заводились за те і перечили їм.

І там, не маючи родичів наших упокоєних у гробах, ходили до тих і торгували на тор-
жищах за багатства ті. І там же усілися отроки, одурити давшися. І та земля повідала ще
мерзості боротьби і злеє споживала. Отож ми одійшли до гір Карпатських, до Кия, і там
була також ворожнеча від інших народів, бо ми співали, що єсьми руси, про славні дні їх, а
маємо співи тії од отців наших про красне життя у степах і про славу отців. Се ж бо воєводо
Бобрець, що вивів русів до Голині, по смерті одержав чин Перуній хороброго Гординства.
Того не забуваймо завжди, а як єсьми сини отців наших, маймо любов до пам'яті їх, і кажемо
про них, що були вони силою нашою, а сила та іде до нас од їх, що їх левінимо і левіну
одержуємо.

8Б. Кажемо єсьми од їх, які дбають за нас. Тож не маємо мольбищ (церков), а рядимо ото
при студнях і криницях (колодязях і джерелах), де вода жива тече, і там воля є і вовки хижі не
чатують на тебе. А ось Олдоріха часи згадуємо і тих, що звалися жервець (жрець?), який не
бере радою, підступний єсть і слова не додержує, і красунь наших бере нагло і хапає їх. Вони
піднімали між нами роздори за Годів. І те пережили. А було по Годях і тії віки правилися ми
од родів і князів. І ось князь був Барвлень, який обори єланські у береги морські опер. Ідемо
на займанщину тую і там розводимо скот. І скуфи займались випасанням скоту, у степах
себто були вони. А потім Грецькі колонії осілися знову і городили городи і злобилися на нас.
У тім часі відходимо далі до півночі і там були ми двісті літ і там ми знаходимось од часів
тих до нині. А й сьогодні маємо іншого князя, Барвленя правнука од діда свого, і той каже
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іти до полудня на Грецьколню. Грець бо між єланським плем'ям самітна, а торги і торги має
з нами за скотину нашу і хоче брати її задарма. І то маємо страшити їх до моря і гонити до
свого краю, бо ж то руська земля єсть і руська кров за ту землю лилася до поду, і вона, п'ючи
кров нашу, на нас надію мусить мати. І ту боронімо по всі дні, яку тримаємо.

 
II частина

 
1. Даремно забуваємо добрі наші старі часи та ідемо куди невідомо. А так ось ми погля-

немо назад, а скажемо, що ми стидаємось Нави правої знати і навколо тирла відати і доуміти.
Се бо Дажбо створив нам ове (оте) і це, яке єсть світ зорі, нам сяє. І в тій безодні повісив
Дажбо землю нашу, аби тая удержана була. Так оце душі пращурів суть, і ті світять зорями
нам од Іру… но.

Греки налізли на Русь і творять злее во ім'я богів. Ми ж єсьми незнаючі мужі, куди піти
і що творити. Праве бо єсь невідомо уложене Дажбом, а поніяк боротьба ж ця тече явно і та
(боротьба) соутворює живоття наше і та коли одійде, смерть єсть. Яв єсть текуща, а творена
в Праві. Нав'є бо єсть по тій: до тої єсть Нава і по тій єсть Нава, а в Праві єсть Яв.

Поучімося старому, а дошукаємося душі в нім бо єсть, бо навколо нас… творить богам
силу. Се побачимо в собі, то бо дано дар богів і на потребу їм, бо се напраснити (марну-
вати)… то душі пращурів наших од Іру дивляться на нас, а потім жаль плакатися і верещати
нам, бо ми нехтуємо Праве, Наве і Яве… Нехтуємо, бо з того глузуємо, і тому… не є ми
достойні бути Дажбові внуки.

Отож молімось богам, щоб мали ми чисті душі і тіла наші і щоб мали ми життя з пра-
отцями нашими, в богах зливаючись в єдину правду. Так оце бо єсьми Дажбові внуки.

Дивись, Русе, к розуму, бо ж розумові Розум великий, божеський єсть един з нами і
тому творіте й голосіте з богами воєдине… Бренне (тлінне) бо єсь наше живоття і ми також,
де комонезям нашим… робити, живучи в землях з тіла барана ситі, од ворогів тікаюча…
свередзь.

2А. Муж прав, виступаючий з промомовою, не є той, що рекомо ходить правим бути,
а є той, що слова його і звершення до себе совпадають… Тому сказано єсь о старім, аби ми
творили будучи лепськими, як діди наші. Граю ту саму, а буду також за часи вельмиславні і
босі, і русів потятих було рукою ворожою, і злочини творені… і князь той немощен бувши
послав синів своїх до бою, а і ті ворягам підлягаючі і віча нехтуючі, що те, мовляв, віче мені
уважить! Тому були роз'єднані і під данину взяті.

А чи так, скажімо, сьогодні? Князі суть наші, а тому бо не єсте ви до полудня ходячі,
щоб зайняти землю… нам бо і діткам нашим. А там Греки налізли на неї, ніби гусениця на
ній. А була січа велика і многії місяці… Стократи починали руси і стократи розбиті були од
полуночі до полудня… Так скотину вели праотцове наші і були отцем Орієм до края руська
ведені, бо ж були прибиті й перетерпіли багато, і ниючі рани й холодні несли, як одходили
сюди. І так оселилися огнищанами на землі руській.

Те бо утворилося за дві теми до наших часів, а по тих двох темах ворязі прийшли… і
землю одбирали од хозярів до руки своєї. Тим бо підданими робимо.

Був народ іще скільмерський сто куренів по двіста. Народ наш яко прийшов пізніше
до руської землі і селився серед ільмерців і тії бо суть братчики наші, нам подібні суть, мало
чим різнились, бо нас хранили од злих. Віча мали на те. Рішено… овіщати як єсть. Коли чого
не рішено, не має бути. Вибирали князів од полюддя до полюддя і так жили, що ми їм поміч
давали і так були… Зела бо знали і творити сосуди печені в огнищах, а були гончарі добрі,
землю орати а ті скот розводити, бо розуміли… Такі отці наші суть. Прийшов рід злий на
них і наліз, а тому
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2Б. були понужені одскочити до лісів. Там живемо, ловці і рибані, аби спромоглися од
страхів уклонитися. Також був мед якийсь у тому, і почали городи ставити, отнища повсюди
розкладати.

По другій темі був холод великий, і потяглися ми до полудня, там бо суть місця злачні.
А там оті ромейці скоти наші брали, де за ціну про те угодилися, як бути, кому слова держати.
І потяглися ми до полудневого зеленотрав'я, і мали ми скотини багато…

ЗА. Молимо Влеса, Отця нашого, хай потягне в небі ко многості суражів і хай зійде на
нас сурі віщати, золоті кола повертаючи. То бо сонце наше, що світить на доми наші і перед
його лицем блідне лице огнищ домашніх. Сему богу огнику з мургли речемо показатися і
востати з небес і взятися аж до мудрого світа…ні речемо йому ім'я огнебоже і йдемо тру-
дитися, як і всяк день, моління утворивши, м'ясо їмо і ідемо до полів наших трудитися, як
боги веліли всякому мужу, що чинен єсь трудитися на хліб свій. Дажбові внуки єсте люби-
мичі божеські і божі скорорала ви. Отож десницедержащим воспоємо славу суражю і також
мислимо до вечора, і п'ятикрато славимо богів удень. П'ємо бо сурицю в знак благості і общ-
ності з богами, якії бо суть у сварозі і тако піють за щастя нь… Воспоємо славу суражю і той
комоньзлат суражій, що скаче в небесі… Додому йдемо потрудившися, там огонь утворимо і
їмо покорм наш. Речемо, які то єсть ласкощі божеські до нас і одійдемо к сну, день бо прийде
і темнява розтане. Також даємо десяту Отцям нашим а соту на власве… (пропуск) і так пре-
будемо славні, бо ж славимо богів наших, а молимося з тілами, омитими водою чистою…

ЗБ. Інший бо кровний єсь, а тая кров наша про те мовить, як вибирали князів старші
наші і так правилися п'ятнадцять віків крізь віча… і збиратися на них і судити всяку
отнонську подль… главноще… і так правилися наші отці… всякий має слово рещати… і те
то благо… утратили од хозярів… по віці Трояню який… уперше насадив це зі синами своїми
і внуками противорічне всім… бо руси не мали ради владі, що противна вічу… хозари бо
ішли на ню, а ті не мали воїв… та то розторговиця була п'ятсот літ, не скінчилася скоро, і
стало нам тягла хозарського… бо поки русичі сперечалися, вороги на них налізли многі…
вну котрий не був самотен з друзями многими і був утщ…

4А. почесно жив у труді… а то був у степу болярин Скотень… Тії бо не підлеглі до
хозяр були іронці… од Іроні помочі просить а тії… камоньства досилають і були… хозари
о тім речен… інші бояри осталися під хозарами… а деякі доліз… до града Ківо… там осі-
лися… Ті… ж русичі, які не воліли під хозарами, ішли до Скотеня… Так Русь тирлувалася
коло Іронщі, нехаючи вікове наше, одерень не беручі і так оставили русам життя руське…
Хозяри брали до Ра оту свою дерень і дітки, і жони, велика біда була… а… творячі зл… ото
було Годь грабуючи налізла на Русь…

а… коло Скотеня… тії розмістилися і пращури наші вирушили на них тоді комоньства
іронські утрочі і розбили Годь. Розтрощені були годьці і втікли з поля… то бо кров борша
лилася, червона земля була… перунами розтрощила Русь землю Годську, а мечами знищила
всякого і землю їх вимісила і до своєї приточила… А тут бо хозари зайняли нас, віча стратили
і налазили на нас. І тут бо руси кинулися до бою, як леви, і сказали: «Пропадемо, якщо Перун
до нас не дба». І то їм поміг. І Годь була поражена і хозари. Перші так, що усі праху… бувши
перші розтрощені, і Русь зітхнула до них і сказала: «А що, ще будете?» Хозяри бо утікли
до Волги од Дону і Донця… там сором мали, а то розбіглися вої їхні, покидавши на землю
мечі свої і тікаючи куди очі. Того разу Годь змістилася і одійшла до полуночі і там із гмизами
пішла далі. Русь бо устрімилася до сеї землі взятої до руської крові в руки свої підуторчі і
сказала: «Прийшла бо милостинища божеська, хвалимо Дажьба нашого і Перуна… що були
з нами». І так перше заспівали славу богам на землі, яку вони звали Руськолунь та і земля,
а тому потрудилися багато, абисьте утворитися землі нашій… і хозярі були до землі потяті
і наколікі… Лдзі Руськолунь бояте утѣрдін… годі.
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4Б. Многі ямщики ішли з ними також потруждаючись од тих, а були ті волені зуровені
о пращурі п… а Влесо бо научив тії землю орати і зерно сіяти. Так бо шукали тії пращурі
огнищанами стати і бути землетрудичами, речемо бо як говориться в нашій землі, а не як
греки, жадящіся з руського народу обростити… пулгарщі починять… і… інші нуже свої ско-
рощиша свої у полях злачних. А знаряддя ті мали од своїх староотців од роду до роду, так
ото правились. За десять віків забули отеє своє і так роди жили окремими племенами, ті…
езиват, ті поляни…о… свередзі і деревляни. Тож бо суть усі русичі од Русь-колуні, маючи
те поділення яко сумне єсь, а з того прийде на Русь усобиця, а в другім тисячеліттю підпала
розділу, а бувши самотні стали одерень чужім робити… Так найперше Годі, якато кріпше
удержувана, а по-друге, хозяринам, як тії об'явилися каганом… а то нерадінням нашим…
ко… а то нерадінням нашим… ва…т… по-перше…істою гостями на Русі… спочатку були
велерічиві, а потім стали злі ті, а русичі утлущити стали… як стати, куди підемо од них, де
життя вільне знайдемо, єсьми дуже сіри, а рука божеська од нас одвернулася, бо на двадцять
тисяч літах не змогли соутворитися до Русі, а там прийшли воряги і беруть т…ѣста вони
синове великі. Русь бо твориться од полуночі за те, що не маємо можності в лісах ілмерсь-
ких утворити, а там єсь де Київ, якому дана часть мала… там бо усілися воряги, які суть
хижаки…

Повісті світоярі… хай побачимо, зрячі того, ту боляра Гордину нашого, який поразив
годь зі Скотцем… а була та славна подія од приходу славенського люду на Русь десята ста
третього літа (903)…бо нагло і грабуючи налізли на нас… Тоді свято робили єдине то князі…
які зібрали бо русичів… На Руськолуні… а то є вужча Руськолунь… а бо руси… і перемі-
стившіся ішли на Годь од Воронженця… б'ючи там десять тем добірних боянів комонних
або піших… і так ото кинулися на них… Січа була зла і коротка і тії узуржилися. До вечора
було по… Годі…

4В. Русь бо устрімилася на землю тую. Десь о тім часі прийшли до Київу воряги з
гостями і били хозярів. Хозярці і кажуть до Скотеня… ан… помочі просять. Одмовив тої
Скотень, а каже ж бо, поможете самі собі оті, що Руськолунь маєте, а що діяти, коли ото
ворожа сила іде до землі Воронженця? Бо Воронженць був древній, за многії віки уставен і
окремлен од нападу навколо… Та воряжина іде до Воронженця, займає його, і так оце усілася
Русь огороджена од западу сонця. А йшли інші до сурі на полуднє, Сурожоград утвердили
коло умор'я, яке греки мають, там укріпили град Суражь-Білояр… Криворг був у той час
князь руський, а білого голуба пускає, куди той летить, там тяти. Летить на греки – Криворг
нападає на них і розтрощує їх. Тут бо греки, як лиси хвостом вертячі, дають Криворгу золоте
руно і комонці срібні, а ті Криворг содержує на Сурожі. Ті ж греки, що були на колунях,
Кривогр догодився, абисьте Русь відтворена там. І також греки, наславши на неї боянів у
залізах, побили її. Велика вержена єсь кров руська до пауди, а нічого з того було русичам.
Ілірмощі казали, що єсте глупці, а ось ми прийдемо до вас помогти… а… Почтемося на
пам'ять їх, які свою землю руську удобили, а єсве наші старотцове, які бо стратили сили Русі
на тих запасищах з ворогами нашими, а кров'ю їх оудобили землю нашу, сущі бо богуни, які
з Перуном роблять на кувадлах мечі свої на враги їх… Ми вже їм помолімося нам у помочі
стати.

4Г. Сурожі бо святою бути над нами т…а… ідемо там, де бачимо землі горяні…о…а
лукоморія, а й то все як день до богів дивимось, які єсть світ, що його звемо Перун, Дажбо,
Хора, Яр і інші імена с… яко співаємо славу богам а живемо милостю божеською, доки
життя се гонзімо. Сурожа б'є ворогів наших, які суть на темі зміями повзучими і грозящі
суть нам болями, маомарою і кінцем життя. Всячеськім явити богу сильному і бити тему
мечем молніїм, і та іздохне. Суря світить на неї, і до неї і бачимо всечисто її… а найперше
слава сурі устлу діду є той, що не злая зящі…
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Із тої темі з'явилося зле племено Дасуво, і те зле племено на пращурі наші натекло й
налізло, і є многії угощені і уморені. А той Орій старотець рече: «Ідемо до землі тої, де у ній
є наші братичі, убивають тобото старотців, убивають тобото корови і часто з верші скотину
нашу крадуть, а дітей б'ють». І тобото старотець сказав, а ходімо до іншої землі, яка тече
медом і молоком, а єсь та земля та…іоещаху. Всі синове три од Орію були ті: Кий, Пащек і
Горовато, звідки три славні племени вийшли, бо ж синове були хоробрії водчі дружинам. І
так ото сівши на комонія, вирушили д…і, а за ними їдуть дружини молодечі, скоти, корови,
повози, бищі…н…е… а овцѣща ті, дітки старотцями стережені, щоб марою не зблудили.
Так ішли до полудня до моря, мечами поражаючи ворогів, ішли до гір великих, до низин
трав'янистих, де були ті злаками многими, там оселились. Се Кій, що був строячим Ківу,
та то була стол руський… (текст зруйнований) …кр вѣстіоі щатої і оход… ом… н (?) тії
нехтували злом, а йшли, куди Орій казав… кревні єсьва… а кров наша просто рече, що єсьми
русичі, не слухайте ворогів, які кажуть, що не есте доблія, от Отця Орія ідемо, а т… (текст
зруйнований).

5А. У подробицях зачати нам о тих подіях скажемо так десь літ до Діра за тисяча п'ят-
сот ішли предки наші до гір Карпатських і там осілися і жили кладно. Тобо роди собі прави-
лися од отців родів, а старшим родом Щеко, одоріян той бувши. Паркун бо нам благоволив,
бо тим тримаємось, і так оце бувши жили п'ятсот літ, а там одійшли до сходу сонця і прий-
шли до Непри. Та бо ріка єсь до моря текла, а до полуночі оселились на ній, а це іменоване
Непрі Прип'яте, якобо вутце сен… (ряд літер знищено)… там осівшися п'ятсот літ і вічами
правилися і так богами хранимі од многих так званих язенців. Ілмерів було багато там осі-
дичів огнищан. А потім скотину розводили в степах, і там богами хранимі могли, як кажуть,
віддихнути і придбати много золота і багато жили.

5Б. Ції ж то язенці повернулися до полудня і самоне-хаяли (залишили) нас і також пішли
на ведення скоту і говадів своїх. І віщої тут птиці зграї многі зліталися до них, а ті то галища
й вороння од їжі літали, а було їжі багато в степах, бо ті племена костобці налізали, а з того
одкривались рани многії і кров лилася. Тут раптом голови сікли ворогам своїм, а тії суть
воронам їжа. І також вітри свистіли в степах і бори гуділи до полуночі, непокоячи нас. Була
тут січа велика, язенців і костобців вибивати зі злих утечиць (убіжиш?) і злодіїв говяд наших.
І так була боротьба тая двісті літ, і наші родичі відійшовші до лісів перебувані суть. А там
осіли за сто літ годи Єрменреха і злобилися на нас. І тут була боротьба велика, і Годь була
потиснена і відкинута до Донця і Дону, а Єрменрех пив вина любибратерські з воєводами
нашими, і так оце утворилося було життя нове.

ОСКОЛОК ч. 2:
Єсьми русичі, ніякі варяги.

ОСКОЛОК ч. З
Оставляємо на сонці молоко наше у травах заноші утовчемо до нього щавлю і тнит-

рав'я, як сказано про старотці, і даймо цьому суритися, яримо тричі во славу богам п'яти-
кратденно… і табото наша стара пошана богам ближня єсь… та буде зв'язком між нами.

ОСКОЛОК ч. 4
Ані Мара ні Морока не сміємо славити… тібо от Дівот суть наше нещастя… наше дідо

єсьбе Сварзі.
6А. За Орія то ще відступили наші отці з борусами од Рай-ріки до Непревя, а потім роди

тії правилися родичами і вічами. Всякий рід наіменував своїх родичів, які суть правлячі, з
них ідуть догори також, а там єсь князі воєводці, вутці люди, щоб битися з усіма ворогами
во славу Перуню, а цим Дажбова допомога навертається на нас. Так була земля та руська до



О.  В.  Ковалевський.  «Українські традиції»

45

русів, а борусичі то од борів (лісів). Валка (війна) непрестанна була всякчас, і многі убоялися,
бо ворогами нещадними нищені скущені до кінця. І так було за Годі. Тут бо Єрменрех іде до
нас і напав на нас, і так потолочені ми були ними. Настало од Годі між два огнища, тліюче
і палаюче. І тут була велика біда. І жнива наші попалені, ніщо не лишилося на них, лише
дими і попелища. Тут бо прилітає до нас птиця божеська і каже відійти до півночі і натятися
на них, коли ті йтимуть до сел наших і патебеште (?). І так зробили. Відійшли до полуночі і
накинулись на них і, розпоровши їх, озвитяжили на них і так пішли до них стали станами по
ріці Ромідоно і ось кинулися і билися. Много тут борзо вчених було простиглавити (дурити)
нас, а так оце ми простиглавимо їх.

А то тьма (дуже багато) було у простиглавнях. Великі сніги, холод і голод мучив наші
люди, що оставили трце (?) і лишилися без усього вони.

Тим разом вовки настрадалися, бо незалеглесте маючі тут творили… (кінець одколо-
тий).

6Б. Себто по сто двадцять літах боротьби Годь натиснута ззаду Єгунами іде до полу-
ночі між Рай-рікою і Дівун і там ото… адне. Єрманрех і Гуларех вивели її на нові землі, бо
Єгуни з берендами і говядою всею наїхали на ті краї. Там було много коней і говяди, трави
злачні і вода жива. Тут бо Гуларех привів нові сили свої і одразив Єгунів, очолив многих і
йде на нас. Тутбо родичі зібралися на конях і на них. Гарячі січі були там тридцять день і
руси пустили годів до земель своїх, отобто їм бути з нами. Тяжкі времени настали. Налізли
на нас ромове… н… ае…р… ополудні, а Годь ополуночі і полудня. Табото валка… (цілий
рядок знищений) тато боріа біаш… амо веліце трав і ніцже угодних богам і людям. Себото
не мали іншого прибіжища, як оте. Обирали князів од вутців. Тії були од Овсяни до Овсяни
(а може, од осени до осени), яким платили день од полюддя. А страхаючись водини стади
свої, обробляли землю. Житва наша так була сто… (кілька)… десят літ, творяща боротьбу
всякоденно єгуни… годи, а ніщо беренди ті бо мали князя Саху, а той премудра… гладах од
русів і був наш друг… (зіпсуто кінець).

6В. Чи це наяву примерещилось? Стали городи городити, Хорсун і інші воздвигнули.
Руськолунь, роздерта смутами, стала творитися наполудні, бо руси напівночі много притер-
піли. Тобто поріднені не хотіли, аби руські роди соєднати Русколуні. Протеж два роди…
(б)оронили Суренжу і звали Суренжа Руса, бо руси Прабор'я також були там… прабори, і
довга вражда між родами роздирала ті бо русини… (зіпсуто).

Ції то парці (перси) наші відносини медвені помічають, таку бо з тогостеру (вигоду)
мають: рішають уділяти залізнину, а брати комоні (коні), які ж то приходять од богів до нас.
Така була Руськолунь сильна і тверда, то бо то од Перуня, удержуючого нас. Кілька кратно
витягала мечі і одражала ворогів од рощей своїх, збирала вояків за Орія родів сильних, якії
ж на Сурі билися старій. На тій ж часи не мали ми єдности тої і стали, як воша (віск) безо
Влеса. Той бо казав нам, як маємо ходити прямо, а ніколи ж криво, а того не слухалися. То бо
то парці забирали валкуючихся русів. Набасуру підчиняли. Не стереглися бо тії од ворогів
і напали на них од Морру. Звідти йшли, клонячи голови свої під вразькі бичі. Ті то сильні
верхівці напали з трьох боків, а ті то ходили з говядами (скотиною) до заходу сонця і там себе
стратили, наші ж люди пішли під Набусара. А потім той пішов на суру Єгіпетську. Довгими
були ті літа одереним триватися, а так прийшли дні і руси втікли од Набусара, парці бо

6Г. не гналися за ними… І так приходять до країв наших, а там чують пісні наші до
Інтру і Вола. На це були ми леве… (зіпсуто більше одного слова)… були з богами, а до своїх
богів не нукати наших отців. Єдине маємо і те носити маємо, а ніколи ми… (зіпсуто півтора
рядка) коли бо одерень (дань) терпіли, а князем був тут Навсур, який бо їх під себе забрав,
а ті своїх юнів давали до війська, а тягло до чурси і чресел. По щоках терпіти мали, а то
й били києм, то терпіли. Не могли ми так, а не мігши і скажемо їм, що не маємо до серця
нашого, як той день, коли буде валка (війна) трясева і землевертеня з ворогами цими. Аби
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лиш до Сварога, там комоні і воли мечуться і верещать. Заберемо свої стади і вержемося до
полуночі, а спасемо душі наші, і так богами хранимі будемо, аніж спочено стратимо синів
своїх, дочок, також жінок. І будемо просте своє уживати, і не будемо зметені, коли йдемо
на чолі раті і обираємо судьбу свою. Ходимо псяпотомками, а горді ж ми бути можемо, а
не бережемо єства. То бо Магура співа пісні свої до січі, а тая птиця од Нітра іде, бо Нітро
був і пребуде до віку, Нітра сам, який дає Перуню всю зброю, абисьте той да вержешет ю,
да прийде Яровень і ще долучить. Ліпше маємо загинути, а ніколи бути одеренцями і жерти
богам їхнім.

6Д. То бо жреці оті, де ото шануватися каже, а тут украде од нього. Не маєм їх нині, бо
ж не мають бороди наші бояни (вояки, козаки). Такі ми є до кінця і відколи ми.

А то боляр Гордина, який бив годів, Трієдорій, у тисяча третьому од Карпатського
ісходу. А той яко Трієдорій іде без страху на них. І боляр Сегеня, що убив Сина Єрменреха
і одтручив Гулареха до Вороненця. Там була встала Русь Боруська і Руськолунь. Так іще
маємо стидатися од вогорів наших слів? Події ті маємо знати, а не можемо вірити досить
глибоко всякому слову, сказаному до нас. А то зоря світить до нас, і утро іде до нас. І так
маємо вісника, що скаче у Сварозі, і речемо хвалу і славу богам.

Та бо Суренж огречена є і не буде досі руська, і там боги грецькі. Степи, наше благо,
достанемо од них твердістю і кріпостю, аби ворогам ми показали, як насправді і Гуларех
відійшов на нові землі.

6Е. Часи суть вельми порочисті, бо тижнями така ясна і сушна була на нас зурива.
Так жатва се не уроде, а через те ідемо на землю іншу і там удержуємося. Потолочена була
Русь од греків і римлян і одійшла по берегах морських до суренжі, і там утворила Суренж,
край бо то єсть сурен (сонячний). Далі того бо Киев утворився. Недобсий (недоступний), а
дуже притящий (притягаючий, гарний) був він. Тут уперше воряги прийшли до Русі. Асколд
силою погромив князя нашого і потолочив його. Асколд, а пізніше Дір усадилися на нім яко
непрошені князі, і ті то княжити почали над ними, до того бувші вояки. І сам Костиря, хра-
нящий огнебога дому того, одвернув лик свій од них, бо були вони князі од греків хрещені.
Асколд є темний вояк, а так сьогодні од греків освічений, що ніяких русів нема, а є варвари.
А з того можемо сміятися, бо ж були Кіморії також отці наші, а ті то Римом потрясали, а
греків розметали, як поросят устрашених.

6Є. Той вутці приділяв кожному на потребу, і тут була інша суть і інша творга (твір),
а той Асколд пожре богам чужим, а не нашим. Такі були отцове наші і не станемо ми були
інші. А греки хотять нас охрестити, аби ми забули богів наших, а так обернулись до них,
як одерень бути. Постережемося того, як пастирі, що стережуть у скуфіях, своїх і не дають
вовкам хісничити (хижачити) за ягнятами, якії бо суть діти сонця, тому трава зелена є знак
божеський. Маємо тую брати до глеків, усуряти її на сонма (?) наші, щоб пити з богами у
Сварозі блакитнім і Отця нашого Дажбо жертву творячи, а та бо на Ірії так уже свячена єсть
у той же час.

7А. Слава богам нашим, маємо справжню віру, яка не потребує чоловічеських жертв.
А те діється у Варяжині, де вожді жерли її, іменуючи Перуна Перкуном і тому жерли. Ми
ж маємо польові жертви давати і од трудів наших – просо, молоко, – тут ці тобо покропимо
о Коляді ягнячім і о Русаліях, в день Ярів, також і Красна Гора. Ту бо то діємо на спомин
гори Карпатської. У той час іменувалися роди наші карпени, яке придбали ми бувши в лісах:
тим іменем звалось дерево, а на полі бувши, ми звемось поляни і так усяко, як от є греки,
що кажуть на нас, що ми чоловікожерці, а то брехлива річ єсть, бо ж не є такими насправді.
А мають інші звичку таку: хто хоче вразити іншого, говорить злеє, а тим глупень бореться.
Отак і інше говориться. І також здавна правимося родами, і старотцове всякого роду йдуть
судити родичів біля Перуневих дерев. І також мають той день ігрища перед очима старших,
і силу юну показують юнаші, бігаючі прудко, співаючі і танцюючі. У той то день огіщани
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ідуть на мислеву, приносять дичину старотцям, які ділять тую на прочі люди, і волсви жертву
ділять, богів хвалячи і славу говорять про часи годів і про появу варягів. Вибирали князів,
вутців (старшин), а тії юнашів водили до січі зурої. То бо римляни поглядали і замишляли
злеє на нас, і прийшли з возами своїми і залізною бронею і напали на нас, а тому боронились
ми довго од них і одтручали

7Б. ми їх од землі нашої, а римляни побачили, як держимось ми за життя наше, і поли-
шили нас. Натотеж греки хотіли одеренити нас у Хорсуні, і боролись ми зуро проти рабства
нашого, і була боротьба і пря велика тридцять літ, і ті знеохотились на нас. Потім бо греки
йшли на торжища наші і казали нам омінювати корови наші на масть і срібло, то бо потре-
буще на жінок і дітей. Так ось ми міняємося скоро до нині. Іноді підсліджують греки, шука-
ючи, щоб ослабити нас, а то шукаючи одерень взяти, а тому не ослабимося і не дамо землі
нашої, як землі Трояна ми не дали римлянам, а хай не стане обідно Дажбовим внукам, які
во арузях ворогів пильнують. І так сьогодні не посоромимо також отців наших, себо у море
загнали до берега Годь тую і одержали на ній побідную пісню хвали, і Матиря співає про них,
красна птиця, яка несе пращурам нашим огонь до домів їх. І також ягнята доглядаємо для
того, щоб було на нас піддержувати силу, і маємо ворогів розбити і гоньбу псину їм завдати.
То гляди, народе мій, як забезпечуєшся до народів. А того не ошибетеся: ранами твоїми. І не
кидайтеся до поради, аби ми ворогами поганяли, а біди позбавимося і життя інакше мати-
мем, аби ми були ста городами і не одлеглими (не віддаленими між собою). І тяжча поразка
буде на нас, а ми потім тисяч п'ятсот дітьми змінимось. Многі бої і війни мали ми і також
ми живі, дякуючи жертві юнашів і воєводців.

7В. Тодішнє не було інакше, і сьогодні прибуває досить нам. Можемо одбиватися од
ворогів, і щодня так одбиваємось. І хапаємось за се й за те, а найперше звемо до стягів вояків
наших, які не є ще збабнені, а горді. Приходимо воїсті (войовничі) на стогна (площі) свої і
кажемо, що інакше не буде то, а маємо йти на греків, які стали більше говорити відкрито. І
Інтра іде за нами, як ішов за Отцями нашими на римлян до Троянової землі.

А сутьнемо буде, коли б варяги вели наші вої на Тоякр? Самі ми можемо водити. Тисяча
літ билися од Риму і Годі, а сурі анти, які були з нами, уже не упоминаемо, бо Годь з'єдналася
з Єгунами на нас, і галарейці (галарехівці) кинулися од полуночі, а єгуни од полудня, і тут
плакала Руськолань боруська, усі ж бо єгуни підтримали Годь. Тут Русь було роздвигла свої
сили і, єгунів поразивши, утворила Край Антів і Скуфь Києву, а сьогодні засікли серце наше.
Ось корови од ранку до вечора ходять і ронять сльози осудові нашому життю. Ті ось німі
у час той, а також знали, що час прийде, коли по засіччях ми ходитимемо на ворогів, чи
то будуть греки, чи то єгунщани, їх би то хомутати і сторожити, аби не стояли нам вороги,
яко мерзость перед очима нашими. Галарех бо заплатив за те, а маємо принудити Хорсунь
заплатити за сльози дочок наших уточені і синів, одеренню взятих. Плата бо та не срібна ані
золота, а тільки осікши голови їх, на щепоту строщимо.

7Г. І так будемо орди оті, що бреше псиця грецькая. Лис хитрощами одверне нас од
трави нашої, і то маємо ясне те, як іще сонце шкодить тобі. Наша мета уцещешетися, а не
забратися.

Тут бо за тисяча триста літ од Ісходу Карпатського Асколд злий прийшов на нас. Про-
щайся, народе мій, з Ладом і творячи люби (любощі) – іди до стягів наших і захищай тоті
од ворогів на Русі.

Могутен Сварог наш, ані боги інші, а поза Сварогом не маєм нічого, крім смерти, а
та то не страшна єсть, коли ж ми ще освідомлені: себо Сварог зове нас і йдемо до нього,
тобото ідемо, як Матиреслава співає пісню ратню. А маємо стати прислухатись до неї, аби
свої трави і скуфи наші грекам не давали, а тії нам камені, аби гризти їх, тобото зуби маючи
тверді і гострі. Ті то нам кажуть, що ми є зверженці (ізверги) і рикаємо вночі страх на людей,
які суть греки. Попитають нас народи, що ми є, а ми відповімо, що єсьми люди Неумиці
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краю, а правлять нами греки і варяги. То й що оповімо дітям нашим, які нам будуть казати
плюванням в очі і право матимуть. Себо дружини соберемо до стягів наших і скажемо всякий
(кожний): не маємо їжі при собі, будемо на полі брати, а іноді одберемо од греків – їмо, а не
одберемо – ані їмо, бо Матиреслава співа над нами, а маємо стяги наші дати вітрам тріпати, а
комоньства степами скакати та порох здіймати воєнний за нами і ворогам дати дихнути його.

Той то день перва січа єсь од нас і маємо двісті убитих за Русь. Вічна слава їм! І йдуть
до нас люди, а не маємо болярів, щоб прийшли до нас

7Д. та справимо тризну славну по ворогах.
І налетимо соколами на Хорсунь та беремо їжу, і добра, і скотину, але не полонимо

греків, ті бо то нас знають яко злих, а самі добрі на Русь, і тьма не буде з нами отих, які
чуже беручи кажуть, що добро дають. А не будемо, як вони, один бо єсь вождь наш Ясунь
і тому пошануємося на труд наш і побідимо ворогів до єдиного. Як соколове нападемо на
них і вержемося до борні сильної, тобо Матиреслава співає у сверзі про подвиги ратні, а
одійшовши од Сва, кинемось на ворогів і дамо знати їм руські мечі січнею ясною. Не казать,
що не маємо казати, що не маємо спішити, бо спереду свої, а борзо ідемо, а хто борзо іде,
борзо має славу, а хто потиху йде, то ворони на нього крячуть і кури сідають. Ми не худоба,
ми ж бо є русичі станом. А того й інших научайте, аби ви знали, що право є з нами, а наві
не боїмося, бо навь не має сили проти нас. Тому бо маємо молити богів про поміч в трудах
ратних наших і змагатися. Тобото Матиресва б'є крилами о трудах ратніх і славі воям, які
іспили води живої од Перунця в січі укрутній. А тая перниця летить до нас і тая ріг дає пов-
ний води життя вічного Гордині нашому, який меча вражого дістав і голову старечу втратив.
Так смерті не маємо од Сва, тільки бо життя вічне, і вожді братні про братів трудяться.

7Е. а умре і до луків Сварогових іде, а там Перунця каже: «Той бо ніхто інший, тільки
рус гордий; ані грек, ані варяг, тільки славен роду славного, і той іде по співах Матиревих і
Матиресванчих до лук твоїх, Свароже великий». І каже йому Сварог: «Іди, сину мій, до теї
краси вічної і там узриш твоїх діда, і бабу, і тітку в радощах і весіліях тебе зрячих. Плакали
дуже до дня сього, а ти до їх прибув – возрадувалися о житті твоїм вічнім до кінця кінець»
(ів). І вокраситься там невимовно, бо мої Ясуня мають іншу мету, ніж греки, і мають славу
іншу. І також пригляньмося до Ірію нашого, а побачимо квіти красні, і дерева, і луки, і маємо
в'яну в'янити од піль тих, житву трудити і яшень полоти, і пшоно просове збирати до закуть
сварожих, то бо од богощенства іншого, бо земне було прахове, і болісне, і страдне. І хай
будуть мирні дні його вічні, а ми станемо намість його і боронитемось зуре, а буде падемо
зі славою, там ідемо, як і він. То бо Матиресва б'є крилами о боки свої з обох сторін, які
вогненим сяють світом до нас і всяке перо інше: красне, червоне, синє, блакитне, жовте і
срібне, золоте і біле, і ті бо світять, як сонце саруме, а навколо іде пасунь, таб то світить
вісьмома красками, які завітом од богів стали наші. А Перунь, її видячи, гримить у сверзі
ясній, та бо то наші істоти, а ці мають свої сили дати, щоб побачили ми також і одсікли старе
життя наше од нового, як воно єсть січене в рубанім дереві в домі огнищан простім.

Матиреслава б'є крилами опали (дрова), а йдімо до стягів нашенських, а ті бо стяги
Ясуня.

7Є. Там Перунь іде, голову золоту трясе, молитви посіває до сверзі синьої, а та твердіє
од них. А Матиреслава співає о трудах своїх ратніх, а маємо стати послухати, а хоче брані
зуривої за Русь нашу і прасвятотців наших. Матиреслава сяє до облаків, як сонце, і віщує
нам побіди, а загибелі не боїмося, бо то є життя вічне, а тому маємо дибати свідомі, що земне
проть (тлінь), що ніщо ми є на землі, як зги (порошинки) і то згинемо во тьмі, як не були
існуючі ніколи на ній. Так слава наша потече до Матире-слави і пребуде в ній до кінця кінців
земських, і інших житва то будуть свої. З чого тоді боятися смерти, як ми є потомки Дажба,
нас родившого крізь кровну замунь, і то будемо кровенці (родичі, кревні), і скуфи, онтиби,
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руси, борусень і сурожці. Так ось ми стали деді (батьки) русів, а павші ідемо до себе, до
сверзі Сварога синьої.

За старого часу рибоїди осталися, не хотіли йти до землі нашої, а казали, що маються
добре, і так вигинули всі, а недоплоджувались з нами і вимерли, як неплодьва, ніщо од них
не лишилось. А не відомо загально о тих, костобці суть вони. Вони ждали помочі од сверзі
(неба), самі ж не стали трудитися, і також тут інше сталося: лірами поглинуті стали. Тут
бо скажемо всяке єсть право, що ніде не осталося од обох тих: і так ліри стали поглинуті
нами, і не маємо тоді ніяких. Також дулеби стали нами повернуті на борусь. Мало зісталось
лірів, інакше званих ілмерці, а ті себо сидять біля озера, тут венди відійшли далі, а ілмерці
осталися там, і так осталось мало і говорять всі поляші (по-польськи).

А було б'є то крилами Матиреслава і співає пісень до січі, а та птиця сонцем не єсть,
а тая єсть од нього така стала бути

7Ж. і тую розуміти маємо: хай збирається рід руський до десятків, а десятки до сотень,
і хай тії нападуть на ворогів, а піймуть – голови їх одтручать і там злих полишать, хай звірі
хижаки їх ївши поздихають.

Течуть ріки великі на Русі, і многі води їх журчать, співають стародавнє. Про тії боляри,
якії не боялися, до піль годських ішли і літа многії боролися о вольність руську. Ті то славні
нічого не берегли, ані життя свого, – тако ріки о них берегинять. І б'є крилами Матиреслава,
і мовить тая птиця о гординях борусенських, які од римлян упали коло Дунаю біля Трояня
валу, а тії простою тризною лягли. І вітри буйні гасають над ними, плачуть восени, а взимі
студеній гурлихають по них. І голублять дівоньки і ті це говорять, як погибли тії у славі, а
не оставили землі своєї ворогам.

Ніби ж ми, синове, також потомки і не лишимо ми також землі нашої варягам ні грекам.
Тут зоря красна іде до нас, як жона благая, і молока дає нам у силу нашу і кріпость

двужилу. Та бо зариня, сонце вістяща, і також прислухаймося вісниці комонській, скачущій
до заходу сонця, аби управлений був його човен золотий до ночі, а буде віз волами смирними
тягнутись по степу синьому, там бо ляже сонце спати вночі. Та тож коли б лише день при-
ходити став до вечора, а другий скакун явиться перед вечором і також скаже сонцю, що вже
бо віз і воли єсть там і ждуть його на молочній стежці, що зоря пролила, позвана матір'ю,
аби поспішала.

73. Так скажемо ми, що маємо краснії вінки віри нашої і не маємо чужих добіратися.
Тут князь наш каже, що маємо іти до ясуні болярської, аби ми то охороняли од ворогів

побільше рано, а пізній час буде закінчувати пізнє, і щоб мали ми сили наші по стопах матері
сонцевій строєні, а крилами на оба поля розгорнуті, а тіло в осередку, а голова ясуні (війська)
на раменах його воєводців славних, які не лишать у січі голови своєї ясуні, а убережуть її від
такого дня, коли бо бажаючи до заходу сонця з воями своїми Харват забрав свої вої. Тоді інша
частина схотіла залишитись з русами і так з неодділеної землі і з ними утворили Руськолань.
Кий бо осівся в Києві і тому ми підлеглі і з ним досі Русь строїмо. І так будь нам інша сила
– не йдемо до неї, а з Руссю, бо тая єсть мати наша, і так ми є діти її і будемо до кінця з нею.

І так стали між русами сварки й усобиці, і жалі стали між ними, і почали плакати і
вирікати: не йдімо за ними, бо там буде погибель наша, а допремося до тої пори, коли не
лишиться од нас ніщо. Згадаймо про те, як за Отця Орія один рід славний, а потім три сини
його розділилися на трійцю, І так стало в Руськолані. А більше коли ці поділяться надвоє, як
ото на борусях, які є росторжені на дві, і тоді маємо скоро десять. А пощо городи городити
і огорожі робити, коли ж бо маємо такого болярина Оглендю, а той болярин Оглендя каже,
що маємо ділитися до безкінця? Та ж бо Русь єдина може бути, а не десять. А то роди і
родичі діляться і послабнуть, а тим разом ворог налізе на нас, маємо боронитися поруч, а
не знатимете, якого Отця маєте.
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Коли бо маете десять корів, що згинули од ворога, мала втрата єсть, а перебуватимеш
в роді до кінця, твої десять мають утворити тисячу.

Колись той Оглендя корови водив по степах, а тим разом говорить слова многії про
родичів своїх і почитується сам од себе вище пращурів і Оряотця. Все це шкоди створює.
Не будемо їм наслідувати, цим ото слідам, своїм іншим ідемо.

По Галарехові відійшла Годь до полуночі і там щезла, а береди прийшли до нас і кажуть
нам, що великі утиски мають од ягів, які постали на слід єгунів. І так Болояр їм каже пождати.
І пішов до них, а йшов з п'ятдесятьма тисячами до них неждано і бив ягів, яких бо розтро-
щив на всі сторони, як волів жене їх і бере корови їх, і дочок, юнаків бо, а старших побив
наскрізь. Ми, русичі, маємо гордитися походом нашим і держачися один одного битися до
смерті правої.

А то ще згадаємо Дорія перського, який на нас напав і побив нас за наше розділяння.
А то ось варяги Єрек і Аск усілися на кряки наші і мерзять нам докраю (до кроміти).

Єсьми потомки роду славного, який прийшов до Ільма ріки (чи, може, до ілмарців) і
оселився до Годі і тут буде тисяча літ. Посунули на нас колтове (кельти?) з залізами своїми,
а попробувавши нас, повернулися до заходу сонця, бо єсть тверда рука, держача нас, а того
довела до знесилення і страх йому нагнала на чрясла його, одтручила од землі нашої. А іло-
мерці на те дивилися, не боронилися цілком і загинули. Чого ми не спроможні, те утворять
інші. І як ілми не хотіли заліза брати до рук своїх ані боронитися од ворогів, такі роди ізсох-
нути мають, аби їх інші наслідили.

Грім громихає в сверзі синій і маємо летіти на ворогів, як ластівки швидкі, єдині і гри-
маві, і та бистрота єсь меча нового, руського. А мету маємо сьогодні іншу, аби той степ ски-
фіній був за нами, а всякі бродящі в нім пощезли, а тільки наші корови там ходитимуть і наші
родичі житимуть, бо колтове вчорашні суть сьогодні варяги і греки, а тії, хто не домислився
до того, суть їхні будучі отроки-одеренці. Боронись, земле руська, і борони сама себе, а щоб
інші не були на твоїх крячах, а тобто ворогам не далася охомитана і до воза прив'язана аби
тягла той, куди хотять чужії влади, а нібито ти хочеш іти сама.

Жаль великий тому, який недорозумів слів тих, а грім йому небесний аби повергся
долу, хто не встане за владу нашу! Єдині єсь Хорс і Перунь, Яро, Купалва, Лад і Дажбо. А
коли ж Купалва прийде у вінку, який возляже на голові його, зотканий з віток зелених і квітів
і плодів, того часу маєм бути далеко по Непрі і до Русі скакати, о смерті нашій не мислячи,
і життя наше на полі єсь красне.

Б'є крилами Матиреслава і каже нам іти до січі. А не маємо іти – і нам ні до пиру, ні
до їжі: брашна туки (?) смачні не будуть. Маємо спати на сирій землі, а їсти траву зелену,
доки не буде Русь вольна і сильна!

У той час, коли Годь ішла на нас од полуночі, Єрменрех у союзі з єгунами, і також
ми подужали їх. А ми ж мали два вороги на двох кінцях землі нашої, і той Болорев перед
трудами великими і усумнився. Ото тут Матиреслава прилітає і каже йому, щоб сміло напали
на єгунів спершу і розтрощили їх, а потім повернулися на Годь. І ті так зробили. Розбили
єгунів і повернулися на Годь. Там бо повергли Сина Єрманреха а замертво…? (Отця його
– див. дощ. 27).

10. Богумиру бо боги дають благи земнії, а тому ми не маємо се… (бояти)… що нам
буде ін(акше)… А старших в роді обираємо яко комонезів, які од часів старих суть наші
вуце (водчі, старшини). Наіменуємо раз все… ті бо є князями довгий час і тих то греки не
зведуть, а стоїть до кінця, як належить мужу тому, що од народження має давати до потемків
його, аби тії правили нами… А по Богумиру був Орій з синами своїми. А коли єгуни велику
боротьбу затіяли за утворення великої землі своєї, і так пішли ми вон (геть) звідти до Русі.
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Нині є інший час, і маємо братися за гужжя і тягнути вперед, а не буде говорено, що
ми оставили землю нашу, а зайняли інших, але хай скажуть, що ми боремося дуже за себе.
Тобо, русичі, не оставте греків на землі вашій, а борітеся за неї…

У ті часи Ра-ріка була границею між нами і іншими землями, а сьогодні возжадобилися
вороги наші на нас і маємо боротися за внуків наших, щоб удержати степи наші і не дати
землі іншим… Так бо маємо інакше творити, а не випалювати дуби на поля свої, ані сіяти по
тих і жати жниво на попелищах, бо ж маємо степи трав'яні і скотину розводимо, оберігаючи
її од ворогів…

11А. Се бо молячись, перше Триглаву поклонятися маємо і тому велику славу співаємо.
Хвалимо і Сварга, діда божого, бо ж той єсь роду божеського начальником і всякого роду
джерело вічне, яке тече вліті од крині своєї і взимі ніколи не замерзає, і його воду живлячу
п'ючи, живимося, доки не перестанемо, як усі до нього відійдемо до лук гойних райських.
І богу Перуневі, громовержцю і богу війни і боротьби, що звемо життьових явищ непере-
стаючий кола обертати і який нас веде стежкою правою до бою і до тризни великої по всіх
павших, які ж ідуть у життя вічне по полку Перуню. І богу Світовиду славу речемо, сей бо
став бог прави і яви, і тому співаємо піснями, яко свят єсь і через нього бачимо світ видимий
і яві бути, і той нас од нави уберігає, і тому хвалу співаємо, співаючи, танцюємо йому і взи-
ваємо богу нашому, бо ж той землю, сонце наше і звізди держить і світ кріпить. Творимо
славу Світовидові всяку, слава богу нашому. То бо шкрябаємо серце наше і це маємо одрік-
тися од злих діянь наших, а добрі чинити. Себто отроків поучаємо обійнятися і розказуємо
все сотворене, се бо відати розум розширюється і очищається, бо те розуміємо. Себо тайна
велика єсть, бо ж Сварог – Перун єсть і Світовид. Тії два єсть удержувані у Сварозі і обидва
білобог і чорнобог борються, їх Сварог держить, аби цьому світу не бути поверженому.

По тих двох Хорс, Влес, Стрибе держаться. Поза ними Вишень, Леле, Літич.
11Б. Радогощ, Колендо і Кришень, а цих два удержують, Сивий Яр і Дажбо. Себо

інші суть: Білояр, Ладо, Купало, Сінич, Житнець, Вінич, Зернич, Овсянич, Просич, Студець,
Ледич і Лютець, а потім Птичець, Звіринець, Мілич, Доздець, Плодець, Ягодець, Пчолич,
Ростич, Ключець, Озерець, Вітрич, Соломич, Грибич, Лович, Бесідець, Сніжич, Странець,
Свідич, Радич, Світич, Крович, Красич, Травич, Стеблич, а за цими суть: Родич, Маслянець,
Живич, Відич, Листвич, Квітич, Водич, Звіздич, Громич, Сімич, Липець, Рибич, Березич,
Зеленець, Горич, Страдич, Спасич, Листвевріц, Мислич, Гостич, Ратігч, Странич, Чурець,
Родич. А тут ось Огнебог сам і Регел вівці ярі швидко родять і чисто. А то суть Триглаву
спільні і ці всі од нього ідуть. І тут ось «одростки, одділені від брата їхнього і входячі в
нього». То бо єсь красен ірій, а там Ра-ріка тече, яка одділяє свергу од яви, а Числобог чис-
лить дні наші і каже богові числа свої, бути дневі Сварожому, а чи бути ночі, і про всякого
те. Ті бо це єсть явські і ції єсть во дні божеськім, а в ночі ніякий не єсть, тільки бог Дід,
Дуб, Сніп наш.

Слава богу Перуну огнекудрому, який стріли кидає на ворогів і вірно вперед веде по
стежці, тому що єсть той воїнам честь і суд, і яко златорун, милостив, всеправеден єсть.

12. Іаr… Коли сонце засяє, співаємо хвалу богам і огнищу Перуню, що є званий Потя-
тич на вороги, і речемо велику славу Отцям нашим, дідам, які суть у сверзі. Промовим отак
тричі і йдемо до стад наших, ведемо їх на трави. Коли бо вести їх на інший степ, ідемо їсти,
по дорозі хвалу богам возносячи, славу співаємо, і так до полудня. І речемо славу велику
Хорсу златорунному, коловертящому, і суряну п'ємо і так аж до вечора. А по вечері, коли
вже огнища зложені запалимо і славу вечірню співаємо Дажбу нашому, що званий єсь прадід
наш, єцимосі (омимаємося?), щоб чистими бути, і мовлена (молитви) творячи, ідемо до сни,
а там великі необ'ясени (?).

13. Се бо розумом звіривши, хоробрістю укріпившись і тії пішли до сонця восходящего,
обидва боки ріки оглянули і там осілися, як і Матерсва-Слава каже, і та обома своїми крилами
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освідомлює їх також. Взявши землю тую і боронили її од Дасуні і агунів, так само готям
обернули стріли свої і мечі одточені…

15А…полишивши, пішли до Ілмер озера і там утворили город нов (Новгород?) і там
перебуваємо. І тут Сварга першого пращура молимо, серед джерел криніх (криничних) його
припрошуємо, а то дубокрень (?), хліб наш, Сварог, який творить світ, Бог єсть світу і Бог
прави, яви, нави. Себо маємо їх в єстві, і ці єства наші переборюють сили темряви і до добра
ведуть, як праотців водили, які, поробивши восьмиведи жериві (?), на конях білих вийшли
із Краю Семиріччя біля гори Ірської і в Загір'ї прожили вік, а потім його залишивши, пішли
на дві ріки, розбили їх кіньми своїми і пішли до землі Срської, а там стали, пождали і пішли
горами великими, і снігами, і льодами і вийшли в степи, а там стади свої і скуфи. Була це
перша прави одречена (даровизна, нагорода) Отцям нашим. Права є держаща проти нави
боротьбу велику і сили дає одбивати ворогів. Небож… ішли в боротьбі тій до гір Карпатсь-
ких, а там рядилися очолені п ятьма князями, і городи, і села огнищанські, і ворогів воювали,
і потиснені були… (і пішли до)…

15Б. Кия. Це було до заходу сонця, а звідти йшли до сонця (на схід) до Непра ріки.
Побачили там Києм утверджений город, який населяли славні роди інші. Там оце оселилися,
огнища творили дубу і снопу, який єсть Сварог, пращур наш.

А це одного разу наліз на нас ворог новий, осезці які корови щурпили (захвачували,
крали). І ось рать свою устрімив Кий на них. А побачивши вражі вої тих перунських воїв,
що кинулися на них і розтрощують силу їх і до ноги розтрощать, показали зади їхні.

Ось племено єнезьва налізло інше на нас, і січа була велика, і розбито було до послід-
нього.

А наші вої, дивлячись на те, казали: «А боги наші поб'ють ворогів наших».
Мимо того, Вишень гряде на марицях до нас і каже: «Діти, городіть город ваш і укріпіть

його, а б… (о боротьба) буде зура і кріпка. А то Сварог мене послав до вас, се б… себто
знімайте до сил небесних очі ваші, а також казав про вас… (щоб) береглися».

 
Пояснення деяких слів

 
Почта – уміння читати, а також книжка така, граматика, буквар.
Боянь – Книга пісень, молитов, складена Бояном, «псалтир».
Зуриві на прядиво і нишпори – здібні й охочі на обман і підступ.
Гості – купці.
Єгуни – гуни.
Куничарські – хитрі як куниця або лис.
Ірій – вирій (рай).
Боровинь – може походити від боровик, лісовик.
Ізви – можуть бути «Язиги», або «Єзви» – напівдикі монгольські племена.
Фраки – старинні мешканці теперішньої Румунії.
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Частина друга

«Ой вже весна воскресла…»
 

«Виклади давньослов'янських легенд» Якова Головацького, який входив до знамени-
тої «Руської Трійці» (разом з ним – Маркіян Шашкевич, Іван Вигилевич), становлять собою
багатий та цікавий фактичний матеріал слов'янської міфології. Оригінально інтерпрету-
ючи цей матеріал, автор уводить читача в безмежний космос слов'янської теогонії, дає
ключ до розуміння багатьох питань вітчизняної культури та етногенезу.

У передмові до книги «Дохристиянські вірування українського народу» митрополит
Іларіон зазначав, що писав її як вступний курс до історії Української церкви.

«Я пильнував, – підкреслює автор, – не про більшу повноту цього курсу, а головно про
цілість самої системи дохристиянських вірувань та про ідеологію цих вірувань: подати
закінчену систему вірувань, бо така система була, мала свою ідеологію, і вона й тепер
сильно впливає на нашу Віру Христову, правильніше – живе поруч із Нею як в українця, так
і в усього слов'янського народу».

У нашому збірнику подаються характерні уривки з цієї своєрідної, багато в чому
унікальної книги.
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Я. Ф. Головацький

Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія
про стародавніх слов'янських ідолів і богів

 
Порівнюючи різні свідчення і перекази про язичницькі богослужіння у стародавніх

слов'ян, помічаємо, що попри місцеві особливості, основи легенд були у всіх слов'ян одна-
ковими. Через те легенди руських слов'ян повинні вивчатися не інакше, як у зв'язку з іншими
слов'янськими племенами, подібно до того, як для пояснення стародавнього германського
богослужіння міфографи беруть всі племена німецькі, не виключаючи і північних сканди-
навів та ісландців.

Слов'янські легенди, за нечисленними і скупими відомостями, записаними чужозем-
ними письменниками, і уривчастими переказами про язичницьку обрядовість, заховану
в народі, не могли скластися в систему, як міфологія грецька чи римська; проте добрий
матеріал137, зібраний вченими, за яким головні догмати слов'янських легенд про могутність
богів у природі, про їхній вплив на людину і світ, про душу людини, її безсмертя і життя
після смерті можна досить ясно визначити поняття про найвищого Бога.

 
Поняття про найвищого Бога

 
За свідченням літописів Прокопія Кесарійського (De Bell). Goth 111. 14 Гельмольда

(Chron. Slav. 1.84) і біографа Оттона (Act. Sanct. Jul 433), стародавні слов'яни вірили в
єдиного бога, називаючи його верховним, небесним богом, богом богів. У Нестора також
бачимо, що слов'яни руські мали поняття про найвищу істоту, що звалась переважно богом
чи богом Вседержителем, і відрізняли його від бога Перуна та інших другорядних богів138.
Слов'яни вшановували в ньому батька природи і владику світу, воля якого править долею
світу, сила якого утримує все; його вважали владикою неба, джерелом божественної сили і
називали Великим богом, Старим богом чи Прабогом.

Інші боги, за віруваннями слов'ян, були істотами, що походили від верховного бога,
його витворами, що залежали від нього, посередниками між ним і світом, сильними його
міццю, і не всі однаково, а, як каже Гельмольд, чим ближчою ріднею доводились всемогут-
ньому богові богів, тим були сильніші.139

 
Світлопоклоніння

 
Найближчою до бога сутністю є світло. Слов'яни вірили, що єство світла з'явилося на

землі і втілилося у роді людському. Про це в Іпатіївському літописі читаємо: «Нѣкогда цар-
ствовалъ на землѣ Соварогъ (высочайше существо, отецъ свѣта), научилъ человека искус-

137 Найважливіші твори з цього питання такі: див.: Касторского Начерт. Слав. Мифол. 1841. – Н. Костомарова Слав.
Мифологія Кіевъ 1847. – Срезневского Изслѣд. О языческ. богослуж. др. Слав. 1848. – Гануша Die Wissenschaftd. Slav.
Mythus Wien 1842. – Сементовского Замѣч. о празд. у Малороссиянъ. 1843. – Снѣгирева Русск. простор, праздн. 1839. –
Сахарова Сказанія русск. нар. 1841. – Крім того твори Шафарика, Коллара, Вука Стефановича, Мацѣевського, Голембовсь-
кого та ін.

138 У договорі Ігоря клянуться русини: «И елико ихъ есть не хрещено, да не ймуть помощи ни отъ Бога, ни отъ Перуна…
Да будетъ клятъ отъ Бога и отъ Перуна». Див.: Полн. Собр. Лѣт 1. 1846, стор. 20 і 23.

139 Про родинні зв'язки богів (феогонія) читаємо у Словнику Вацерада, що слов'яни вважали Діванну дочкою Перуна
і Літниці, Радогоста – онуком Корта. Страчця – сином Ситиврата (слов. Сатурна), у «Слові про Ігорів похід» Стрибог
представлений дідом вітрів, Велес – дідом співця Бояна, Дажбог – дідом Володимира; у Іпатіївському Літописі Дажбог
названий сином Сварога.
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ству ковати и брачнымъ связямъ; потомъ царствовалъ сынъ его Дажь-богъ, еже нарицается
солнце».

Отже, істотна частина язичництва слов'янського відноситься до світлопоклоніння; це
підтверджується багатьма свідченнями літописів та народними переказами, котрі показу-
ють, що обожнюване сонце чи світлоносна сила у моральному або фізичному розумінні
шанувалась у різні часи і в різних сторонах Слов'янщини під особливими назвами.

 
Сварожич-Радогост140

 
У полабських слов'ян стояв (за словами Дітмара) у місті Редегасті храм з дерев'яними

зображеннями богів, найвищим з яких був Сварожич, тобто син Сварога, шанований на Русі
під іменем Дажбога, Хорса чи Сонця.

За свідченням Адама Бременського та Гельмольда, у храмі міста Ретра був ідол Радо-
госта, до котрого приходили ворожити і приносити жертви. Сам ідол був золотий; а ложе
було пурпурове. На голові у нього сидів орел з розпростертими крилами, а на грудях була
чорна бичача голова, зображена на щиті, котрого тримав Радогост правою рукою; а в лівій
мав він сокиру з двома лезами.

 
Святовит-Дажбог

 
Такого ж бога шанували слов'яни на острові Руяні (Rügen141) під іменем Свантовита чи

Святовита142. Саксон Граматик детально це описує: «На крейдяній скелі північно-східного
руянського мису стояло укріплене місто чи замок Аркона. На міській площі стояла дерев'яна
вишукано оздоблена будівля, в якій знаходився ідол Святовита. Храм розділений був на дві
частини; посеред будівлі знаходилось відділення на чотирьох стовпах; стінами слугували
йому висячі покрови, стеля виблискувала червоною фарбою. Саме тут стояв велетенський
бовван Святовита з чотирма головами, чотирма шиями, з двох сторін представлені були дві
спини і двоє грудей; борода у нього була старанно прибрана, волосся підстрижене. В одній
руці ідол тримав ріг з вином, який щороку в призначений день жрець наповнював вином, і
по цьому вгадував благоденство майбутнього року. Ліву руку він тримав зігнутою подібно
до лука. Ідол мав одяг до колін. Ноги його стояли на голій землі, а підошви входили в землю.
Біля ідола знаходились його речі: сідло, вуздечка і величезний меч, піхви і руків'я якого сяяли
сріблом і прекрасною роботою.

Святовиту відправляли богослужіння у певні дні і ворожили на майбутнє. Він був
богом плодів земних і богом війни, кожний чоловік і кожна жінка повинні були жертвувати
йому монету; йому належала третина воєнної здобичі; для охорони його було призначено
триста кінних воїнів та триста піших стрільців, що билися в ім'я боже як його військо. Вся
Слов'янщина мала повагу до руянського Святовита, навіть чужоземні царі посилали туди
свої подарунки. Крім дорогоцінних скарбів, при тому храмі знаходився білий кінь, що нале-
жав божеству; тільки жрець міг його годувати і сідати на нього. Слов'яни думали, що на
цьому коні їздить сам Святовит і б'ється зі своїми ворогами. Юнь той слугував для пророцтв
перед початком якої-небудь справи. При храмі зберігались також священні знамена і орли,
використовувались на війні (Saxo Gramm Hist Dan. LXIV p. 288.X).

Гельмольд стверджує, між іншим, що під Святовитом слов'яни розуміли сонце і при-
писували сонцю першість над іншими богами. Святовиту поклонялись також слов'яни в

140 Радогост – рос. Радегаст.
141 Рюген – острів у пд. – зх. частині Балтійського моря, у складі Німеччини.
142 Святовитъ походить від слова святый і вить; слово вить означає гідність природи людської взагалі; звідти витязь,

витяжество, витія, віщати, віщій пер. нім. Witz, whzig.
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Іллірії143 та Чехах. Чехи не припиняли поклоніння Святовиту до тих пір, поки князь В'яче-
слав не поставив церкву Святого Віта144 (S. Vitus), назва якої звучала подібно до назви ідола.

Доказом того, що обожнюваний на Русі Дажбог чи Хорс абсолютно схожий зі Святови-
том західних слов'ян, служить нещодавно відкритий нижче селища Личківці на Тернопіль-
щині в руслі річки Збруч бовван, що був перевезений графом Потоцьким до Кракова і пода-
рований тамтешньому університетові. Сей бовван зроблений на зразок божка, що колись
знаходився, за свідченням Гельмольда і Саксона Грамматика, в Арконі на острові Рюген,
витесаний із одного шматка пісковика, заввишки 4 лікті, а завширшки 15 цалів і зображає
ідола з чотирма обличчями, на які одягнуто одного капелюха; з одного боку тримає в руках
ріг, з другого щось схоже на кільце (обручку), на інших двох боках руки притиснуті до самих
грудей, до пояса повішено меча, а нижче видно зображення коня з попругою. З усіх чотирьох
боків біля ніг Святовита знаходиться зображення жінки. Біля самого підніжжя помітно зоб-
раження чоловіків. (Див.: Вѣстникъ для Русиновъ Австрійской держави въ Вѣдни 1851, стор.
423.). В науковій статті, в 44. 106—111, вміщеній в тому часописі, її автор пан А. Петруше-
вич досить задовільно пояснив: «что открытый словенскій истукань въ руслѣ рѣки Збруча,
есть истуканомъ русского Хорса или Дажьбога, божества солнца, а не Святовита, покланяе-
мого только западными Славянами и совсѣмъ не извѣстнаго подъ тѣмъ именемъ, какъ бога
солнца, восточнымъ русскимъ Славянамъ». (Вѣстн. 1851, стор. 439).

Отже, обожнене сонце чи Дажбог, що зветься Сварожичем, Радогостом чи Святовитом,
був шанований скрізь по Слов'янщині. Він був богом морального світла, мудрості, найви-
щого всевідання, суспільного порядку і громадянськості; до нього звертались перед почат-
ком всякої громадської справи і питали передбачень. Він, як і бог сонця, надавав родючості і
був винуватцем її (Дажбог); до нього молились, прохаючи достатку, плодів земних. До того
ж він був покровителем гостинності, промисловості та торгівлі (Радогост, бо купці звалися
гості). Нарешті, він був втіленим символом світла, що боровся зі злом. Юнь Святовита і
Радогоста вказує на войовниче його значення як істоти світла в боротьбі з темрявою. Отже,
Святовит, сонце, їздив на своєму білому, як день, коні воювати із злими духами серед ночі,
царство якої уособлювало супротивне начало, що руйнувалося променями світила; меч і зна-
мена означають ту безперервну битву.

 
Яровит, Руєвит, Поревит, Поренут

 
Чотири міфічні істоти Яровит, Руєвит, Поревит та Поренут, що згадуються у полабсь-

ких та прибалтійських слов'ян, були нічим іншим, як обожненим втіленням сонця, що з'яв-
ляється у різні пори року. Яровит від слова ярь, тобто весна, означав ярість, мужність, а разом
з тим і весну, молодість, свіжість і уособлював сонячну силу, що виявляється навесні; Руєвит
чи Ругієвит, від слова руйний, тобто гарячий, вогняний, червоний – знаменував сонце влітку.

Він зображався більшим людського зросту, з сімома головами, сімома мечами, а вось-
мий тримав у руці. Сім голів та сім мечів означали божество у повній силі.

Поревит, що зображається беззбройним, уособлює зимове сонце, що втратило свою
пекельну силу. Він, на противагу Яровиту та Руєвиту, що означали бога війни, був богом
миру.

Поренут зображався з чотирма головами, а п'яту тримав на грудях. Він втілював пово-
рот сонця на літо, або народжуване сонце. Чотири голови є атрибутом сонця (пор. Святовит),

143 Іллірія – історична область у пн. – зх. частині Балканського п-ова. В давнину була заселена іллірійцями. З І ст. н. е. –
римська провінція Іллірік. З поч. 5 ст. зазнавала навали вестготів, у кінці 5 ст. була завойована остготами. З 6 ст. Іллірію
почали заселяти слов'яни, які згодом на її території утворили ряд держав.

144 Собор св. Віта у Празькому Граді, 1344 р.
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а п'ята на грудях зображала народження нового сонця, оскільки слов'яни (як і багато інших
народів) вірили в щорічне народження його.

 
Перун

 
Є велика ймовірність, що Перун, шанований стародавніми русинами, найголовніша

божественна істота після бога Вседержителя, означав також світлоносне начало. Назва його,
що українською та іншими слов'янськими мовами означає грім (пор. грецьк. вогонь; зенд.
пеирамунъ, світла, небесна оселя) і вирази: Перун вбив, Перунова стріла та ін. вказують на
те, що він володів громом і блискавкою, був громовиком, але, крім того, він, здається, озна-
чав видозміну світла. У литовській міфології він названий Перкунасом. Перун був (подібно
до Святовита) богом війни і миру; русини клали до його підніжжя зброю і клялися при укла-
денні угод богом Перуном – Володимир Великий поставив Перуну бовван у Києві, а Добриня
(дядько і воєвода його) – у Новгороді. Вогонь був священною ознакою богослужінь Перу-
нові. За словами Гвагнинія (Krön. W. rsieztwa Moskiew. pols. przekt. X.VII. 485), горів у Нов-
городі перед ідолом Перуна незгасимий вогонь з дубового дерева. Те ж саме божество під
іменем Єсень чи Ясень шанувалось поляками як таке, шо дарує плоди земні (Sarnickip. 1028).
Атрибутом його у Шлезьку була гора Собот (тобто сонце, що сходить). В пісні карпаторусь-
кій згадується: Грім-Собота, гора висока145 чи Громова Собота, таким чином, гора Собот є
гора Сонця чи Грому-Перуна. Соботкою називається обряд купальського свята, під час якого
палять на горах ватри з дерев146. Подібне Перуну божество шанувалося слов'янами у Любеку
(Lübeck) під іменем Проне чи Прове, а в Адріатичних слов'ян під назвою Берона, що ствер-
джують написи, знайдені в Аквілеї (Jovi Sancto Beroni tona bono deo Beroni).

 
Триглав

 
У Щеціні (Stettin) був ідол, іменований Триглавом, якого життєписець св. Отгона

Бамберзького назвав найвеличнішим божеством слов'ян. Другий життєписець зазначає, що
Триглав зображався з трьома головами, котрі означали три царства: небо, землю і пекло. Очі
й вуста його були запнуті шитою золотом габою, щоб він не міг бачити і гудити людські
хиби. Храм його був дуже ошатний. Там зберігалися золотий та срібний посуд, буйволячі
роги для пиття і для труб, велика кількість зброї та різних припасів; щецінці віддавали туди
десяту частину воєнної здобичі. На честь Триглава відбувалися свята із священними іграми,
танцями та бенкетами. Триглаву поклонялися і в інших місцях Слов'янщини, тому до цього
часу називається гора в Країні Терглоу (тобто Триглав). (Die Wissenschaft, slav. Myth. 100).
Слов'янські міфографи бачать в ньому схожість з індійським Тримурті, так що він як цар

145 Див.: Хрестом. Церковно-словен. и древно-руск. въ пользу учен. высш. Гимн. сост. Яковъ Головацкій, въ Відни 1854,
стор. 347.

146 Наш Густинський літопис пише про те: «Сему Купалу, бѣсу, еще и донинѣ по нѣкоихъ странахъ безумнии память
совершаютъ, наченше Юнія 23. дня, въ навечеріє Рождества Іоанна Предитечи, даже до жатвы и далѣй, сицевымъ образом
(въ Арх. списку прибавлено: соботки на якую память): съ вечера собираются простая чадь, обоего полу, соплетаютъ себѣ
вѣнцы изъ ядомого зелія, или коренія, и препоясавшеся быпіемъ возгнѣтаютъ огнь, индъ же поставляють зеленую вѣтвь,
и емшеся за руцѣ около обращаются окрестъ оного огня, поюще своя пѣсни, преплетающе Купаломъ; потомъ черезъ оный
огонь прескакуютъ, оному бѣсу жертву себе приносяще». (Полн. Собр. Русск. лѣт. II, стр. 257.) На нашій Русі зберігся
обряд палення вогню, що зветься соботка, ще тільки в горах Саноцького та Ясільського округів та на протилежних горах
Угрів, де до цих пір напередодні різдва святого Іоанна вночі збираються селяни, особливо молодь обох статей, ставлять
Віху із смерекового дерева на високій горі і закладають із сушняку вогнище, підпалюють великий вогонь і, взявшись за
руки, підперезані чорнобилем, танцюють, співаючи:Горішняни, долішняни,Сходітеся на Собітку,Спечеме си чорну китку,
і т. д.Потім скачуть через вогонь і переганяють через нього худобу. В інших сторонах Галичини не обходять того звичаю,
тільки тоді ж надвечір обтикує кожна господиня стріху хати та інших будівель лопухом (Lappa vulgaris) та чорнобилем
(Artemisia vulgaris), яким наостанку і підперізуються в той день, щоб (як кажуть) крижі не боліли.
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неба (повітряний) подібний до Брами, як цар землі (земний) – до Вишни, а як цар пекла
(водяний) – до Шіви, істоти руйнівної. У Триглаві можна визнати світлоносну троїсту силу,
що рівнозначна трьом порам року: весні, літові та зимі, які відповідають трьом заняттям
землеробів: сіянню, збиранню та приготуванню плодів землі. Перекази народні про Трояна
також вказують на троїсте, трилике божество.

 
Білобог

 
Слов'яни визнавали також добре начало під іменем Білобога, протилежне злому, шо

звався Чорнобог (Script. rer, germ. p. 513). При святах та урочистостях обносили вони чашу
з благословіннями і закляттями, вірячи, що щастя походить від доброго бога (Білобога), а
зло від злого (Чорнобога). Гельмольд говорить, що добрий бог це Святовит, отже, Білобог і
Святовит було одне і те ж божество. Про вшанування Білобога і Чорнобога свідчать місцеві
назви: Білобога, Чорнобоги, і в нас є село Білобожниця. У написах на стародавніх каменях,
знайдених біля Аквілеї: Behno Apollino, Belino divi відкриваємо тільки буквальний переклад
слов'янського слова Білобог.

 
Ладо і Жива

 
Лад чи Ладо добре відома назва багатьом літописцям і навіть до цього часу згадується

в піснях народних, і однозначний з ним Жив чи Живий також шанувалися у стародавніх
слов'ян. В народних піснях, особливо обрядових, наших гаївках і весільних часто повторю-
ють ім'я: Ладо! Ладо! – Польські письменники (Кромер, Гвагнин, Більський) і Густинський
руський літопис147 пишуть, що Ладо чи Ладон означає бога всіляких насолод і благополуччя;
для того приносили йому жертви ті, які одружувалися; від нього залежало родинне щастя;
до нього звертались при народженні дитини. Із народних пісень можна довідатись також, що
Лад був богом весни і кохання. Слово Лад означає згоду (гармонію, красу, любов, бо лад і
лада означає чоловіка і жінку (див. «Слово о полку Ігоревім»), ладний – прекрасний, ладність
– краса. Ладканя – на Карпатській Русі називаються весільні пісні, ладкати – означає спі-
вати весільні пісні. Та оскільки Лад був божеством кохання і згоди, і разом з тим божеством
весни, то, отже, він був божеством гармонії всесвіту, любові всесвітньої, символом дійового,
оживляючого весняного сонця. Свято йому справляли під час найбільшого розквіту природи
(за оповіддю Стрийковського, від 23 травня до 24 червня).

Однозначне з Ладом було божество Жив чи Живий, яке Длугош (Hist. Pol.) називає
божеством життя. За відомостями других, був він бог благополуччя, верховний правитель
всесвіту і божество краси та весни.

 
Богині

 
Крім божеств чоловічих, слов'яни поклонялись і божествам жіночим. Про богинь сло-

в'янських знаходимо свідчення у різних письменників: Прокопій згадує про німф, обожню-
ваних слов'янами; арабські письменники пишуть також про богинь слов'янських, а Масуді
говорить, що навпроти головного ідола, що знаходився в одному із слов'янських храмів,
стояв другий, що зображав діву; Ібн-Фоцлан згадує про дружин і дочок руського бога, Дітмар

147 У цьому літописі читаємо: «Четвертий Ладо, богь пекельный; сего вѣьрили быти богомъ женитвы, веселія, утѣшенія
и всякого благополучія, якоже Еллины Бахуса; сему жертвы приношаху хотещії женитися, дабы его помощію бракъ добрый
и любовный быль. Сего Ладона, бѣса, по никакихъ странахъ и до ныне на крестинахъ и на брацѣхъ величають, поюще своя
нѣкія пѣсни, и руками о руку или о столь плещуще, Ладо, Ладо преплетающе пѣсни своя, многажды поминають». Полн.
Собр. Русск. Лѣт., II, стр. 257.
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говорить про зображення богинь; Гельмольд та інші говорять про богиню Живу; Вацерад148

– про Діванну, Літницю, Живу, Лютицю, Морану, Хлипу; Длугош – про Дідилію, Діванну,
Маряну і т. п. Отже, слов'янська міфологія мала божества жіночої статі для вшанування, з
яких переглянемо смисл і значення найголовніших.

 
Лада-Жива

 
З божествами чоловічими Ладом чи Живом вшановували слов'яни і відповідну йому

жіночу істоту під назвою Лади чи Живи (у Гельмольда – Сиви). Вацерад позначає її словом
Церера. Кажуть, що вона зображалась з колосом і квітами. За іншим джерелом зображалась
з немовлям на голові і виноградною ягодою чи яблуком. В наших колядках та щедрівках
часто згадується про діву з дитятком, про пшеничний колос, про виноград та про червоне чи
винне яблучко. Поклоніння Ладі чи Живі розповсюджене було у слов'ян та інших народів. У
пруссів називалась вона Жиза, у скандинавів – Фригія (Фрея)149 вандальська, тобто запози-
чена від слов'ян, у литовців іменувалася Лада Золотою Панею, відомою у південних русинів
під іменем Золотої Баби, яку ще зображають як жінку з немовлям. У Длугоша та Стрий-
ковського вона називається Дідилією. Лада чи Жива символізувала природу, життєве начало,
була матір'ю сонця в його втіленні, богинею кохання, гармонії, шлюбу, розваг, краси і всіля-
кого благополуччя; мати – живителька світу, подателька благ. Немовля на голові означало
втілений світ, а яблуко в руці відтворювало ту ж ідею, що і яйце Латони (у римській міфо-
логії) чи яйце – початок всіх речей, яке вшановувалось індійцями. Та символічна жіноча
істота є майже у всіх міфологіях і під різними назвами: Лада – це те саме, що у індійців
Бгавані, первісна, жіноча сила, що сприймає зародок творіння; у єгиптян – це Ізіда; у фрі-
гійців, а пізніше у римлян мати Цібела (Creutz Symbolik u. Mythol. d. alten Volker IV. 44).
Вона була, здається, і тим, що нині називається мати-земля, божество, яке вшановували гер-
манські народи під іменем Герти, однозначної з mater tellus у римлян.

 
Лель-Леля-Вода

 
Як Латона у грецькій міфології була матір'ю чоловічої і жіночої істот, Аполлона та

Діани, так і Лада – слов'янська мати Леля та Лелі. Леліс – литовською мовою означає світ-
лий, леліти – українською мовою означає блищати, сяяти, і в народних піснях це слово вжи-
вається, як приспів: Лелю – Ладо. Ті близнята – те двотіло – виражали природу первісну,
коли вона ще не виявилась в протилежностях, і природу остаточну, результат дієвості світо-
вого життя. Та двостатева істота уявлялася в образах окремих істот, чоловічої та жіночої.
Чоловіча є втілене світло – Святовит; жіноча – вода. У всіх міфологіях вода становить собою
пасивну первісну матерію жіночої істоти, з якої за допомогою плодотворного доторку істоти
чоловічої виникли всі речі. У Індії та істота зветься Сакті, сама по собі бездушна і холодна,
яка тільки сприймає від чоловічої істоти – вогню Шіви, і творить життя. За зендськими уяв-
леннями Церване-Акерене створив словом своїм (Гоновер) первісну матерію, пра-Ормузда,
в якому поєднувались начала світла і води, і творіння проходило спочатку через розділення,
а потім через взаємність протилежностей. У Семітських народів вода уявлялась жіночим
пасивним основним елементом творення. У Єгипті вода вважалася пасивно-жіночою істо-
тою і символізувалась у вигляді Ізіди, пробудженої вогнесвітлом до родючості. У Греції, на
початку всіх речей був океан, за вченням Орфея, вода почала творити тоді, коли була роз-
буджена шлюбом з божеством, у вигляді змія, що звалось Гераклес: воно означало світло-

148 Mater Werborum изд. В. Ганки въ Празі 1833.
149 До цього часу в Галицькій Русі Фреєю, Фрейкою, Фрейдою (Вацлав з Ожська 197) називається зла жінка.
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носну силу. За скандинавськими уявленнями, творення виникало з протилежностей світла
чи вогню і води чи холоду.

 
Космогонія

 
Слов'янська космогонія не залишила нам послідовного вчення, однак є сліди цього

поняття; у карпатських русинів є переказ, що цар-вогонь разом з царицею-водою створили
світ. Подібні перекази є і в інших слов'ян. Створення світу описано також у галицько-руській
колядці:

«Ой коли було з начало світа,
тоді не було неба, ні землі;
Але лиш було синє море».

Потім описується, як злетіли два голуби – символи двостатевої творчої сили – кохання
і починають творити, здобувати із безодні даної стихії150. Пасивне положення води в при-
роді стало для людини приводом бачити в ній жіночу істоту. Без животворної сили світла
непорушна вода наповнює простір у вигляді снігу, льоду, мертвої маси; але коли світло і
тепло пробуджують її, вона розтоплюється і під впливом світла народжує і живить світ. І
на цій внутрішній основі слов'яни-світлопоклонники вшановували воду. Істота та мала різні
назви. Сюди відносяться імена Моряни чи Морени, якими називали опудало, що його на
свято Купали кидали на воду і яке означало шлюб світла з водою. Мокош, божество, згаду-
ване Нестором, на думку Коллара, також означало водяну жіночу істоту. У Вацерада боже-
ство моря називається Хлипа.

 
Діванна

 
Найважливішим із імен жіночо-водяної істоти у слов'ян була Дівонія, Діванна та Дана.

Корінь цих слів схований у найменуваннях слов'янських рік: Дон, Дніпро, Дністер (Дана –
прис, Дана – стрис), Двіна, Дунай. І в народних піснях не без причини приспівують: Дана,
дана! Як вода, початок речей, вічно прекрасна, вічно свіжа, вона була дівою і разом з тим
дружиною сонця. Так описує її Длугош. В деяких сторонах Слов'янщини звалася вона Дівою,
звідки Дівинград (нім. Магдебург), де стояв її храм. Вона була тотожна грецькій Діані чи
Артеміді. Грецький міф про Діану був також у слов'ян, котрі показували в Діванні діву і дру-
жину, оскільки греки розуміли під Діаною не тільки діву Артеміду, але й Артеміду-матір, що
привела у світ любов. Первісна Ефеська Діана чи Артеміда зображала воду як творче начало
і вшановувалась як діва і разом з тим всесвітня мати (Creutz Symb. II. 117). Богиня та була
запозичена греками із Скіфії, разом з Аполлоном та Латоною (Ладою) з країни гіпербореїв.

 
Загальне поняття про божество

 
З цього перегляду міфологічних істот слов'янських видно, що слов'яни визнавали єди-

ного бога Вседержителя, творця і батька творення, котрий своєю премудрою всетворчою
любов'ю – Ладою – створив первісне буття. Те буття містить в собі протилежності чолові-
чої та жіночої природи: перша виразилась світлом, духом, друга – матерією, водяною ріди-
ною: через гармонійне поєднання тих істот утворилось невидиме і видиме. Світ-Дух, що

150 Див.: Христомат. церковно-славян. и древне-русская сост. Яковь Головацкій, въ Відни 1854, стор. 343, Slovansky
Narodopis sestavil P. J. Szafarzik v Praze 1842. str. 157.
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зіходить від бога, є образом найвищої істоти – а оскільки та істота виявляє свою творчість,
свою мудрість у керуванні світом, сприйняту від бога, в розмаїтості явищ світу духовного і
фізичного, то й поклоніння йому мали різні вияви.

Однак, незважаючи на відмінність в зображеннях, зв'язаних з назвами, слов'янська
міфологія ще не впала в багатобожжя (політеїзм), хоча слов'яни і обожнювали видимі сили
природи чи власне вшановували божество у явищах природи. Кожна назва божества не поєд-
нувалась виключно з якоюсь однією його якістю, так щоб не стосувалась другої; навпаки
кожна повністю виражала все, що божеству приписувалось. Всі ті, так звані боги, значили
одне і те ж, до кожного зверталися з молитвою про щастя; у кожного шукали відповіді небес-
ної мудрості; перед кожним чинились ворожіння і приносились жертви; кожний був покро-
вителем родючості, громадського і сімейного щастя та війни.

 
Чорнобог. Див

 
На противагу істоті світлій, животворній, добрій була похмура, смертоносна, зла

істота, яка, за переказом Гельмольда, звалась Чорнобогом, звідки і походить назва – Чорт.
У слов'ян була зла істота, що звалася Див, Диво: У «Слові о полку Ігоревім» гово-

риться: «Дивъ кличетъ верху древа», цим виражається віщування про небезпеку, а в іншому
місці звістка про напад половців і лихо, що прийшло на південну Русь, виражено так: «дивъ
вержеся на землю». Рівна йому була зла істота: біс і Пек-Осина. Ніде, між іншим, не ска-
зано, чи це була істота початком зла, чи падший янгол; але не бачачи ніяких слідів двобо-
жжя (дуалізму) у слов'янських поняттях, можна стверджувати, що слов'яни визнавали єдине
верховне джерело життя, а слов'янський чорт був таким же спокушеним янголом, як скан-
динавський Локі. На боввані, знайденому Колларом у Бамбергу (з написом рунічними літе-
рами Чарни буть), зображений він у вигляді лева чи пса. Народний переказ подає його у
вигляді змія. Той змій народною фантазією видається темним, але таким, що випромінює
іскри; очевидно, у слов'ян було поняття про два вогні: один був животворним, нерозлучним
із світлом, другий – руйнівний, породжений пітьмою.

 
Боротьба доброго начала зі злим

 
З тим винуватцем зла бореться начало світла, істини і добра, і в такій боротьбі вияв-

ляється життя у природі фізичній та моральній. У природі фізичній боротьба виражається
протилежністю життя і смерті істот, і протилежністю пір року: літа та зими. Природа росте,
цвіте і запліднюється, це царство Святовита; природа мерзне, гине: то влада супротив-
ного начала. Світло і тепло подаються в боротьбі з тьмою і холодом. Те ж саме і у світі
моральному: добро у людському світі бореться зі злом. Божество духовного світла, істини і
блага, з'являючись між родом людським, набирає людської подоби, повчає смертних істин,
бореться з ворогом, що не допускає людину до блаженства, перемагається і нарешті повстає
і торжествує. Таке начало складає душу майже всіх вірувань людських. Та ідея виявилась у
втіленнях Вішну, і в Озірісі, і в Діонісії, і в Атісі, і в Созіаші, і в Бальдурі, і в язичницькому
слов'янському божестві з різними назвами, але з одним значенням. Гельмольд говорить, що
Радогост був героєм, мандрував землею і загинув у бою, а потім став божеством. Певно, сло-
в'яни вірили в його воскресіння чи перехід у вище життя як істоти божественної та людської
водночас, бо Свяговит, за їхніми уявленнями, їздив на своєму коні і бився з ворогами. До тих
же уявлень про тимчасову перемогу пітьми над світлом і подальше його торжество відно-
ситься забобон про з'їдання сонця; стародавні русини думали, що змій з'їдає сонце, а потім
воно знову воскресає і перемагає ворога, так тлумачив народ, за словами руських літописів,
затемнення сонця.
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Та ідея втілення, страждання і торжества божественної істоти на землі була чудесним
передчуттям пришестя Сина Божого, сонця правди, світла істини, і служить найвеличнішим
історичним підтвердженням істини Святого Письма. То була ідея, закладена Творцем у рід
людський: яку б релігію людина не створила собі, вона неодмінно мала виявити в ній те
начало, з яким сама з'явилася на світ: відірвати від неї думку про олюднення божества було
б так само важко, як і знищити віру у свою душу. У всіх міфологіях, як би не були вони
перекручені людським мудруванням та фантазією, ховаються істини, що зійшли з небес у
сиву давнину дитинства людства. Хоча євреї зберегли їх у найчистішому вигляді, проте і
інші народи не зовсім їх втратили, бо всі, за премудрим визначенням Провидіння, повинні
стати учасниками спасіння. Христос помер за всіх, і тому був сподіванням всіх народів.

 
Вірування у духів

 
Весь всесвіт оживотворений вогнесвітом, духом краси, гармонії та розуму, сином пре-

красної любові Лади, великим Ладом.
Білим добрим богом, святим витязем, другом людини, поєднаним плідною любов'ю з

прекрасною Діванною, є ареною боротьби його з похмурим Чорнобогом. Все на землі ожив-
лене духами, які допомагають добру чи злу. Слов'яни наділяли духами як моральні якості
людини, так і фізичні предмети: одні духи були добрими, інші – порочними. У слов'ян вони
мали назви богів вітряних (в царині небесній), лісових, польових, земляних (земних) і водя-
них (в царині підземній, у пеклі) і т. п.

 
Повітряні духи

 
Сонце, місяць, зірки і всі небесні явища зображались персоніфікованими. Місяць був

чоловіком зірки, його супутниці; у весільних руських піснях примушують доброго місяця
прикликати любу свою зірку (зорю) зійти разом, освітити поле і море, звеселити звірів у
лісі та гостей у дорозі. У сузір'ї Ведмедиці народ бачить коней, очевидно, Святовита. Чорна
Собачка (у гуцулів сучка) – уособлення Чорнобога; щоночі він хоче перегризти упряж (виє),
щоб зруйнувати весь організм (лад) творіння, але не встигає, бо перед світанком побіжить
пити до криниці, а тим часом упряж зростається. У сузір'ї Оріона землероби бачать плуг,
символ громадянськості, який за давніми уявленнями упав з неба. Дуга є блискучим короми-
слом, котрим цариця небесна – раніше Жива-Лада, черпає зі святої всесвітньої криниці живо-
творну воду і зрошує поля. Грім походить від громовика – Перуна. Град сукають на повітрі
богині і сіють велетенським решетом на землю. Повітря слов'яни уособлювали під іменем
духа151, що віє від божества Стрибога і Похвіста. Лихий вітер називався вихор і походив
від Чорнобога; він міг осліпити і роздути людину. Вогненні метеори також були злими яви-
щами і називались зміями і смоками. Падаючі зірки вважались душами-херувимами людей,
і падіння означало смерть.

 
Водяні істоти

 
Вода була заселена істотами, що слугували доброму чи злому началу; хоча вода була

свята, але зла істота насилала на неї своїх слуг для отруєння людського щастя. До істот, що
заселяли воду, належали перш за все русалки. Ся назва походить від кельтського слова рус –
(тобто вода), від кореня якого руське слово русло, що означає середину річки. Русалка озна-
чає жительку русла води. То є ті самі німфи, про яких згадує Прокопій. Живучи постійно

151 «Ветеръ божій духъ». Див.: Галицкій Приповѣдки и загадки собраный Гр. Илькевичемъ. У Вѣдни 1841, стр. 17.
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у воді, на свято Лади навесні, коли вся природа святкувала воскресіння і повернення Свято-
вита – сонця, вони виходили з води і танцювали на лугах, у лісах, на нивах. Нинішні повір'я
зображають їх істотами свавільними, жартівливими, вони колишуться на деревах, чешуть
волосся при світлі місяця; іноді вчиняють напад на людей і залоскочують їх до смерті152.
Русалки – це істоти легкі, майже безтілесні, ні добрі, ані злі. Вони були, очевидно, супутни-
цями Дівони і тому зображаються як істоти земноводні, бо народні перекази поміщають їх
у полях і лісах під іменем мавок чи мявок. За віруваннями гуцулів, мавки справляють танці
свої на горі Ігреці.

До таких же істот належать морські панни. До злих водяних істот зараховувались
топельці чи топельники і ухехоли чи сирени у чехів, у руських водяники і болотняники
(дідьки), котрі перекидають човни, заманюють людей на погибель, руйнують греблі, лама-
ють млини. Болото, очерет уявляється житлом злих істот, а чиста вода – добрих. Звідси похо-
дить прислів'я: «Як дідько в очерет влізе, то в яку схоче дудку грає».

До сухопутних фантастичних істот належали віли, про яких у сербів зосталися повір'я.
Віла зображалась прекрасною, але разом з тим і войовничою дівою. Вони часто чинять
людям зло, вмилостивлюються кривавими жертвами, укладають з героями побратимство і
допомагають їм на війні. У чехів такі діви називаються полудницями.

 
Вшанування дерев

 
До лісових богів належать Святибор, Лісовик (Щезник) у руських і велетні вирвидуби.

Ліси були у слов'янських язичників предметами особливого поклоніння, бо всі світлопо-
клонники вшановували рослини як вияв щорічної діяльності світлоносного начала. Релігія
зендська мала вчення про священне дерево життя, що звалося Гом. Те дерево відіграє там
важливу роль при сотворенні світу, воно виділяє (живущу – цілющу у слов'ян) воду. Щось
подібне було і у слов'ян, бо у пісні, де описується чудесне сотворения світу, говориться,
що перш ніж створені були земля і небо, стояли два Дуби (за іншим переказом – зелений
явір) посеред первісної негустої маси. Таке дерево у скандинавів називається Ягдразіл, чи
всесвітнє дерево: туди сходились боги на раду про створення світу. Про поклоніння слов'ян
деревам маємо багато суто історичних свідчень. Прокопій каже, що слов'яни мали священні
гаї і поклонялись старим деревам. У Щеціні ріс великий гіллястий дуб над джерелом, той
дуб вважався житлом божества. Священні гаї замінювали храми. З краледвірського рукопису
дізнаємося, що у чехів були заповідні гаї (луги). Ібн-Фоцлан передає звістку про поклоніння
русинів деревам. Костянтин Порфирородний говорить, що руси приносили жертви під дере-
вами. У житії князя Костянтина говориться, що руські язичники поклонялись дуплистим
деревам, обвісивши їх убрусами. В Уставі князя Володимира забороняється молитися біля
гаїв. Судячи із залишків слов'янської міфології у піснях та казках, бачимо рослинну природу
скрізь оживленою і символізованою: дерева і зело часто говорять і межи собою, і з птахами,
і з людьми і мають символічне застосування до людини.

 
Символічне значення дерев, птахів, звірів

 
Слов'яни вважали, що священними деревами є дуби, особливо старі; ясен, здається, був

присвячений Перуну. Клен та липа символізували подружжя; клен мав у собі таємничу бла-
годатну силу, кленовий листок мав магічну цілющу якість. Під липами здійснювались жерт-
вопринесення. Ліщина також була священним деревом. Береза символізувала чисту матір-
природу.

152 Див.: Пѣсни Малороссійскія изд. Мих. Максимовичемъ Моск. 1827, кн. IV. 4.
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Птахи мають у слов'ян також символічне значення. Казкові поняття переважно поєд-
нані із зозулею, голубами, ластівками та воронами.

Зозуля зображається провісницею майбутнього, з таємничим смислом. За переказом
Прокоша, в ту птаху перетворюється Живий. Голуб у всіх слов'ян є символом кохання, і тому-
то в одній карпаторуській пісні приписується створення світу двом голубам, тобто чоловічій
та жіночій першоістоті.

Ластівка у стародавніх слов'ян брала участь у долі людини. Так, у Любушиному суді
ластівка подає знак сестрі Кленовичів про сварку її братів. Ворони були священними пта-
хами. Ніхто не смів лякати їх у лісі. Сова, здається, була символом смерті та пітьми; коли
душа вилітала з тіла, то всі птахи перелякались, тільки сови не злякались. Окрім цих птахів,
слов'яни багатьом іншим приписували пророчий дар. Птаховіщування було розповсюджене
у всіх слов'ян.

Із четвероногих священними у слов'ян були віл та кінь. Зображення бичачої голови на
щиті Радогоста відноситься до світлопоклонницької ідеї персів та єгиптян; бик був симво-
лом плодючості, він означав у єгиптян живильну силу сонця. Як вшановували слов'яни коня,
видно із описів богослужінь Святовита та Радогоста, ворожіння за допомогою коня залиши-
лось до цього часу153. Священними комахами вважалися бджоли. Мед у слов'ян вважався
священним, як і в грецьких язичників. Його приносили у жертву богам і вживали на тризнах.
Сонечко (Lucanus curvus) вже своєю назвою нагадає приналежність якомусь божеству.

 
Земні духи

 
Землю слов'яни населяли істотами добрими та злими. До добрих належав Дідушко

(Дід, Дідух), який з'являється у місцях, де сховані скарби.
Скритки у чехів – пігмеї – здається, були істотами ні добрими ні злими; так на Русі

вірять в Перстука, Котигорошка (чоловічок з нігтик, борода з ліктик). У нас називають вед-
медика (Gryllotalpa vulgaris) Земледухом. Зіня чи земне щеня, за народними віруваннями,
має цілющу силу.

Ворожка, яка Зіню чавила, самим дотиком зцілювала жолни. Були і підземні злі духи – у
чехів і поляків Стриги звалися, Домовики (Дідухи, Дідьки), без сумніву, і у слов'ян означали
пенатів, покровителів дому і домашніх пожитків.

До числа злих фантастичних істот належали Кощій-Ядун чи Кощій Безсмертний (пор.
«Слово о полку Ігоревім»), що уявлявся у вигляді кістяка (скелета), і триклята баба Яга (Язя),
протилежна золотій бабі Ладі, чи морова жінка (Чума, Джума), у сербів Куга. Взагалі можна
сказати, що слов'янська демонологія досить багата різними переказами. У народі казок тих
незліченна кількість.

 
Метаморфози

 
Із символічним вшануванням предметів фізичного світу тісно пов'язане було у слов'ян

вірування у перевтілення, у піснях слов'янських дуже багато історій про перетворення (мета-
морфози); мабуть, стародавні слов'яни вірили, що душа покійника і навіть жива людина з
тілом може перейти у дерево, чи птаха, чи якусь іншу істоту.

Ось декілька метаморфоз з пісень і переказів народних:
1. Дівчина не слухала застережень брата, ступила на річкову кладку, втопилася і пере-

творилася в березу, очі її – в тернові ягоди, а коса – в траву.

153 У збірнику пісень М. Максимовича (Москва, 1827) читаємо:Як ворон до тебеУ віконце закряче:З-за моря прискаче-
Козаченько твій.Як явор зелену голівоньку склонить,Зозуля кукукне, діброва застогне,І кінь під тобою спіткнеться, зітхне!
Тоді вже не буде на світі мене.
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2. Зла мати переслідувала сина суворим поводженням із ним, син поїхав і перекинувся
зеленим явором, а кінь його – білим каменем. Мати вийшла у поле і стала під явором, який
озвався до неї, і вона перетворилася в пил.

3. Юнак покохав дівчину і втік із нею, але ніяк не міг з'єднатися шлюбом, сам він обер-
нувся терном, а дівчина – калиною.

4. Дівчина довго чекала свого нареченого, виходила на високу могилу і плакала доти,
доки не стала тополею.

5. Чоловік поїхав на війну, залишивши дружину під опікою своєї матері. Свекруха
поводилася з нею так суворо, що невістка від туги обернулася горобиною. Чоловік, повер-
нувшись, побачив невідому горобину, став її рубати, а на дереві виступила кров, і горобина
сказала, що вона – перевтілена його дружина.

6. Брат убив брата; з тіла вбитого виросла очеретина, і як її зривали, то вона грала
пісню, що викривала вбивство. Гуцули переказують, що два брати убили сестру, наказавши
їй стерегти посіяне просо, яке рив дикий вепр, і закопали її під дубом. На її могилі виросла
бузина (інші кажуть – верба), з неї поробили хлопці сопілки, а сопілки ніби грали слова:

Ой мало, мало
Два братці були
Та й сестру вбили
За того вепра,
Що просо рив, рив,
Брат мене вбив,
Під дубом зарив.

7. Юнак довго був на чужині, одружився і дізнався, що дружина його – рідна сестра.
Обоє обернулися квіткою, що зветься на Україні брат із сестрою, Viola tricolor; синій колір
означає брата, а жовтий – сестру.

Про зозулю розповідається кілька метаморфоз. Наприклад, у сербів сестра переки-
дається зозулею, бо плакала за мертвим братом. У поляків княжна, яку видавали взапереч
її волі заміж, теж стала зозулею. У нашім народі жінка, віддана у далекий край заміж, пере-
кинулась сивою зозуленькою і прилетіла до матері.

 
Безсмертя душі

 
Слов'яни визнавали у людині особливу сутність, звану душею. За краледворським

рукописом, вбита душа виходила з горла154, літаючи, пускалася по деревах, тоді Морена
супроводжувала її у чорну ніч. Так зображався кінець людини. Від Нестора та арабських
письменників ми знаємо, що слов'яни спалювали155 своїх померлих, а попіл ставили в посу-
динах на стовпах вздовж доріг і творили тризну, чи поминки на честь померлих.

Свята на честь померлих, які співпадають навесні з святкуваннями оновлення природи,
молитви по померлих, показують, що у слов'ян побутували уявлення про потойбічне життя.
Від Нестора і Льва Диякона ми дізнаємось, що за слов'янським уявленням порушник присяги
був рабом в майбутньому. У давні часи під час поминок лляли вино на могилу і ставили
страву – з тою думкою, що все те дістанеться покійникові. І досі між людьми на похороні є

154 У такому розумінні співець Ігоря сказав вельми поетично: «единъ же (Изяславъ) изрони жемчюжину душу изъ
храбра тела чрезъ златое ожиреліе».

155 В самій Галичині знайдено три стародавніх кладовища, де викопано глиняні посудини з попелом спалених покій-
ників чи попільниці; саме поблизу Судової Вишні і біля сіл Виспа і Рукомиша. Шкода тільки, що досі ніхто із учених не
дослідив місцевості і не здобув хоча б один зразок для Музею Народного дому.
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чимало обрядів, що нагадують язичництво. Наприклад, виставляння меду чи молока при тілі
покійника, посипання маком хати, з якої винесли вмерлого; грушка чи ігрушка – тобто, коли
хлопці при покійнику забавляються казками, загадками, пильнуючи його протягом ночі.

Таким чином, смерть не означала кінця існування людини зовсім. Слов'яни, однак, не
мали певного місця для душ померлих. Покійники, за народними уявленнями, не приходять
із пекла і тьми, а вилазять, як упирі і упириці, з труни і з'являються невідь звідки. Одні чинять
людям зло, інші бродять без будь-якої мети світом і не знаходять собі притулку. Із усіх таких
повір'їв, яких є безліч, видно, що навряд чи було певне місце для мертвих, але була віра у
життя після смерті. Душі по смерті переходили в дерева, у птахів і відгукувалися на поклик
людини, чи прибирали попереднього вигляду. То не був досконалий мітемпсихоз, а тільки
недостатність уявлення про рай і пекло після смерті; однак було вірування про нове життя,
про повернення і оновлення.

 
Ворожіння і віщування

 
Слов'янській релігії був чужий фаталізм. Про це нам повідомляє ще Прокопій, кажучи,

що слов'яни про долю зовсім не мають гадки. Ворожіння при храмах не значать також віри
у долю, але означають те, що людина відчуває недостатність свого розуму і бажає дізнатись
від божества, чи буде гаразд і в лад те, що вона розпочинає.

Віра у ворожіння була так поширена між слов'янами, що й до цих пір у руських селах
знахар чи ворожбит користується такою ж силою і значенням, як оракул. Віщування у хра-
мах завжди супроводжувались ворожіннями. Ворожили не тільки жерці (віщуни), а й жриці
(віщунки).

Слов'яни мали глибоку повагу до долі і вважали її оповіщенням найвищої волі. Разом
з цим поєднувалась віра в могутність слова. Людське слово мало в собі щось чародійне,
таїло таємничу силу, визнати яку – було високою мудрістю. Слово могло дати людині щастя
і безповоротно занапастити її, слово могло відганяти хвороби, зупиняти дії злих духів, керу-
вати фізичними явищами, творити дива. Пам'яткою того вірування залишились замовляння,
через які простий люд думає збагатитись, запобігти небезпекам і хворобам. Віщуни, знахарі
чи ворожбити ще й досі, на думку забобонного народу, відвертають певними словами гра-
дові хмари; ворожки, знахарки, відьми нібито відвертають хвороби і всіляке лихо від одних
і насилають його на інших. Таке вірування розвинуло у слов'ян любов до поезії і витворило
безмір пісень. Слов'янин бачив у пісні не тільки приємне, а й піднесено-дивовижне, поет
носив ім'я віщого, тобто такого, що відає заповітними істинами, у Бояна були віщі персти, які
він на живі струни накладав, вони ж самі князям славу рокотали («Слово о полку Ігоревім»);
сама поезія називалась віщба. Звідси у слов'ян повага до законів батьків, що виражається в
багатьох афоризмах і приказках, де висловлена житейська мудрість.156

 
Про язичницьке слов'янське богослужіння

 
 

Святилища богослужінь
 

Вище було відзначено, що богослужіння язичницьких слов'ян за всіма головними озна-
ками було подібне, хоча обряди в окремих випадках різнилися між собою. Слов'яни відріз-
няли у сонмі богів земних від богів небесних і поклонялися одним і другим в особливих свя-
тилищах. Богам земним поклонялися скрізь, де за народними віруваннями ті боги мешкали

156 Див.: Славянская Мифологія. Сочиненіє Н. Костомарова. Кіев. 1847.
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чи виказували свою божественну силу, небесних же богів вшановували в особливих храмах
перед ідолами, що зображали божество.

Жертовники богослужіння стояли переважно просто неба понад річками, на пагорбах,
під покровом священних дубів та гаїв, однак слов'яни, переважно західні, будували також
храми, присвячені різним богам.

 
Місця поклоніння воді та вогню

 

Воду слов'яни вважали стихією, з якої постав світ, бо, за уявленнями слов'янської
космогонії, земля випливла з моря чи вийнята з моря. Води, ріки, моря населені були різ-
номанітними міфічними істотами. З віруванням у божественність води поєднувалось уяв-
лення про те, що на березі води – як у присутності божества – мали здійснюватись бого-
служебні обряди. З цього випливає, що святилищами служіння водяним божествам були
особливі місця над берегами священних озер, річок, ручаїв і джерел, куди люди збиралися
для виконання своїх священних обрядів. Про те свідчать також стародавні письменники.
Отож, у Прокопія (III, 14) читаємо: «що славяне обожають рѣки, нимфъ и нѣкоторыхъ дру-
гихъ духовъ, приносять имъ жертвы и по жертвахъ гадають о будущемь». Лев Диякон (IX. 8)
пише про русинів язичницьких: «Воины Святослава погружали въ струи Дуная младенцевъ
и пѣтухов по совершеніи погребения воиновъ, павших въ битвѣ».

Не згадуючи інших чужоземних письменників, згадаємо ще Нестора, котрий каже, що
русини язичницькі «кладяземъ и езерамъ жертву приношаху», про що і Новгородський літо-
пис згадує. В Уставі Володимира про суди згадуються ті, що моляться біля води, а у правилах
Митрополита Іоанна читаємо про «еже жруть бѣсомъ и болотомъ и колодяземъ»; також і про
шлюби, що здійснюються у простого люду купанням, нарешті і Кирило вочевидь навчає:
«не нарицайте собѣ бога… ни въ рѣкахъ, ни въ студенцахъ» та ін.

Пошана до деяких криниць і озер до цього часу не знищена; досі ще люди називають
деякі криниці святими, населяють ріки, озера і колодязі морянами, водянами, русалками,
потопельниками та ін., ще нині здійснюють вони на берегах річок різні обряди, особливо
на Івана (Купала), рано-вранці купаються в ріках, вмиваються непочатою водою, а ввечері
приносять ідола, квіти та ін., причому, співають обрядові пісні.

Із усього цього видно, що слов'яни у язичницькі часи поклонялися водним божествам,
прикликали їх у своїх клятвах на підтвердження даного слова, шлюбної обітниці тощо, очи-
щалися водою як стихією священною, вмивалися над водою, приносили водним божествам
у жертву вінки із квітів, їжу, гроші, півнів, навіть живих людей і вірили у пророчу силу вод-
них божеств.

Подібним до води був також вогонь як первісна стихія, як божество для поклоніння. В
цьому переконуємось із слова Христолюбця, який пише про те: «И огневи молятся, зовуть
його Сварожичемь». Служіння вогню здійснювалось у найважливіші річні свята, якими були
Коляда і Купало, в цей час палили вогнища, співали, танцювали біля вогню і стрибали через
вогонь для очищення.

 
Святилища гірські та лісові

 

Верхів'я гір, скелі і камені вважалися помешканням божества, і тому вшановувались
як священні місця богослужінь, на них знаходились кам'яні жертовники, сліди яких до цього
часу в багатьох краях знаходимо. Ліси, гаї, дерева також вважалися житлом богів. В лісах,
дібровах, заповітних гаях чи біля окремих дерев, особливо старих, поклонялись божеству.
Так, Костянтин Багрянородний говорить (De administrando imperio 9) про богослужіння
руських язичників: «Приходя на островъ св. Георгія, русины совершали жертвоприношенія
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подь великимъ дубомъ». В Уставі Володимира про церковні суди говориться про тих: «кто
молится въ рощеньи»; а у Іпатіївському літописі згадується про службу біля куща.

Подібна служба була і в інших слов'ян. Вона здійснювалась під окремим деревом
(дубом, липою, ліщиною), чи в діброві, чи в заповітному гаю, який звичайно називався
раєм157, де дерева святилища були відділені огорожею, за яку нікому, окрім жерців, не дозво-
лено було переступати. Здійснення служби доручалось жерцям і складалось з молінь, при-
несення жертв та ворожінь.

 
Городища

 

Городища належали також до святилищ, призначених для жертвопринесень та язич-
ницьких обрядів, вони були переходом від простих жертовників до храмів. Як язичницькі
пам'ятники вони заслуговують особливої уваги. Городищем (городиськом) звався давній
валовий насип, вигнутий правильною дугою чи під кутом на ціле коло чи півкола. Іноді обве-
дений він довкола чи з одного боку не ровом, а іншим подібним насипом, чи навіть багатьма
насипами. В середині городища мають впоперек від 10 до 80 шагів, висота валу буває від 3
до 20 шагів. Багато таких городищ мають один чи два входи і покладені на скаті гори над
водою, чи при злитті двох потоків, а на думку відомого старожитника Зоріана Ходаковсь-
кого158, повинні мати поблизу урочища з назвами богів чи речей, які мають відношення до
язичницької служби.

Такі городища розкинуті по багатьох слов'янських країнах, особливо біля північного
підніжжя Карпат, у нас в Галичині і всій землі руській, хоч і не на кожній милі, як те при-
пускав Ходаковський.

Розкопуючи городища, знайдено багато попелу, вугілля, недотлілих головешок, кісток і
рогів тварин, черепків розбитих глиняних горщиків, а також ножі, стріли, прикраси до одягу
з бронзи, срібла, золота та ін. і навіть кам'яні основи вогнища чи жертовника. Все це дово-
дить, що городища були місцями здійснення язичницьких обрядів жертвопринесень чи спа-
лення мертвих, котрі також мали характер жертвопринесень; взагалі городища мали бого-
служебне значення, хоча не можна визначити, яким саме служінням вони були присвячені і
які саме обряди в них здійснювались.

 
Відомості про язичницькі храми

 

У слов'ян були також для богослужінь створені храми, капища чи контини, в яких
стояли ідоли, перед ними приносились жертви. Храми були присвячені найвищим небес-
ним божествам. Про храми Святовита, Радогоста та ін. божеств, які обожнювались у Ретрі,
Арконі та Щеціні, вище вже згадувалось, тут наводимо свідоцтва про північних чи руських
слов'ян.

Найдавніша звістка про язичницькі слов'янські храми належить арабському письмен-
никові Масуді. У його Золотих Луках читаємо про них такі рядки: «Були у землі Слов'янсь-
кій священні будівлі. Одна з них знаходилась на горі, одній з найвищих, як кажуть філософи.
Та будівля славна своєю архітектурою, камінням різних порід і кольорів, отворами зверху
будов, зробленими в них для постережень точок сходу сонця; коштовним камінням, що в ній
зберігається; знаками, на ній зображеними, що показують майбутні діла, події, напророко-
вані тим коштовним камінням перш ніж вони трапились; звуками, що лунають вгорі будівлі;

157 Про той рай згадують наші весільні пісні; весільне деревце називається райське деревенько. Див.: Русалка Днестр,
стор., 54.Благослови, Боже,І ти, Божа Мати,Деревце убрати:Райське деревенькоПеред раєм стояло,Та в рай ся похиляло,Та
сильненько зацвіло.

158 О Siawianszczyznie przed chrzescianstwem. Krakow. 1835.
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і, нарешті, тим, що трапляється з людьми, коли вони чують ці звуки. Друга будівля була
побудована одним з царів на Чорній горі, оточеній чудотворними водами різного кольору і
смаку, цілюща сила яких скрізь відома.

Та є у них великий ідол, що зображає Сатурна (?) у вигляді старця.
Ще одна з будівель знаходиться на горі, оточеній морською затокою; вона побудована

з мармуру і земного смарагду. Посеред будівлі знаходиться великий купол, під яким стоїть
ідол, а навпроти нього інший, що зображає діву. Побудову того храму приписували мудрецю,
що колись давно жив між ними». Про храми руських слов'ян згадують лиш коротко літо-
писи, митрополит Іларіон та Київський патерик. Найдокладніші відомості про руські язич-
ницькі храми наводить Скандинавська повість (Сага) про Олава Тригвесона: «Олавъ, – ска-
зано там, – ѣздилъ всегда къ храму съ княземъ Владиміромъ, но никогда не входилъ в него,
а стоял предъ дверьми, когда Владиміръ приносилъ богамъ жертвы». Ці свідоцтва доводять
переконливо, що у слов'ян існували особливі храми для богослужінь.

 
Будова і положення храмів

 

Всередині храм розділявся на дві частини, тобто передню частину і власне святи-
лище, котре інколи розташовувалося посередині храму. Святилище відділялось від перед-
ньої частини храму чотирма стовпами і розкішними завісами, спущеними до землі. (Saxo
Gram. 837. 838). Головний ідол займав у святилищі перше місце, посередині, а навколо нього
розміщені були інші ідоли і священні речі. Передня частина храму була, очевидно, просторі-
шою. Стіни – прикрашені різьбленими зображеннями священних предметів, рогами звірів,
багряними тканинами та ін. Різьба була як по внутрішній, так і по зовнішній стороні стін,
іноді опукла і розфарбована. Зображення представляли богів і богинь, людей, птахів, звірів,
комах, які, поза всяким сумнівом, мали відношення до релігійних міфів. Поверх стін та
стовпів зовнішньої частини храму піднімалась покрівля, яка також бувала розфарбованою і,
таким чином, зовні храм був барвистим.

Храми будувались переважно з дерева, оскільки слов'яни, живучи переважно в місцях
лісистих, аніж багатих каменем, звикли більше до дерев'яних, ніж кам'яних споруд. Однак є
докази, що були у слов'ян також чудові храми, зроблені з великих каменів.

Храми були обернені головними входами на захід, так, що святилище було на схід від
входу. Схід вважався слов'янами (подібно до інших народів) стороною, до якої повинна звер-
татись людина, посилаючи молитву до Бога. Як правило, храм був оточений подвір'ям, яке
було огороджене так само, як і храм, прикрашене було різними розфарбованими зображен-
нями. Після відправи служби богам за звичаєм починався бенкет, який не міг завжди і для
всіх відбуватися просто неба, тому при храмах малися окремі прибудови.

Про храми і огорожі святилищ варто ще згадати, що вони були священним непорушним
притулком для кожного, хто вручав себе під захист божества.

 
Ідоли

 

Є згадки, що слов'яни поклонялись ідолам і поза храмами. Сам Нестор, нічого не зга-
дуючи про храми, говорить про пагорби, на яких стояли ідоли. Він пише про Володимира
(ст. 23, 24): «И начаже княжити Володиміръ въ Кіевѣ единъ, и постави, кумиры по холму внѣ
двора теремного Перуна деревяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса Даждь-бога, и
Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь… И пришедъ Добриня Новугороду постави кумира надъ
рѣкою Волховомъ. Вообще сказавши, было у славян идолов множество, що поля и городы
были полны ними».159

159 Penates guibus agri et oppida redundabant, – говорив Гельмольд. І. 53.
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Ідоли були різні завбільшки – і малі, й великі. Більшість з них були вирізані з дерева,
були вони розфарбовані чи посріблені та позолочені; інші були з чистого металу, міді, срібла,
золота і дорогих каменів і зроблені були так майстерно, що вражали освічених сучасників.
Деякі з ідолів мали фантастичний образ, були представлені з двома, трьома і більше головами
чи кількома обличчями, але, здається, всі мали людський тип.

Слов'янські ідоли були в одязі, частково вирізаному з дерева чи литому з металу, част-
ково пошитому з тканини, і майже завжди були озброєні. Зброя та інші подібні речі були
розташовані довкола них. Ідоли переважно були стоячими. Ідол не вважався простим зобра-
женням бога, але був оселею його духа. То є головні характерні риси слов'янських ідолів.

 
Жерці слов'янські

 

У переказах візантійців та арабів не знаходимо нічого про слов'янських жерців; правда і
те, що обряди богослужінь здійснювались іноді без допомоги жерців, але з того не випливає,
як декотрі думають, буцімто у слов'ян зовсім не було жерців. Більше того, ми впевнені, що у
слов'ян були також жерці (чаклуни, знахарі) як особи утаємничені у таїну релігії та її обрядів.
Якщо жерці і не утворювали окремої касти, то все ж були, видається, окремим станом, від-
мінним від інших, що вирізнявся білим одягом, довгим волоссям, заплетеним у косу, та ін.
Жерці належали, особливо у балтійських слов'ян, до найвищого стану суспільства, брали
участь у зборах дворянства, засідали разом з князями у судах, володіли умами, мали великі
статки. Сила жерців підтверджувалась їхньою значимістю у справах релігійних: вони дбали
про збереження святощів і маєтності, освячених іменем божества, про використання дарів,
що приносились божествам на прикрашання святилищ; вони були хранителями вірувань,
тлумачами релігійних понять і поширювачами їх між людьми; вони були головними посе-
редниками між божеством і людиною, вони возносили молитву богові, виконували жертво-
приношення і ворожіння. Тільки жерці мали право входити у внутрішню частину святилища
і очищати його, вони дбали про священних коней, тільки вони могли випасати їх і сідати на
них. Жерці берегли зображення божеств і символів і всі багатства храмів. Вони були вико-
навцями обрядів богослужінь, підносили молитву божеству і приносили жертви, хоча і не
завжди, але в багатьох найважливіших випадках, бо вже сама назва жерця вказує – той, що
приносить жертви.

Із усього цього видно, якою різноманітною була значимість жерців, якими різноманіт-
ними були їхні посади і розряди. Окрім них, були у слов'ян також жриці, жінки, які прирекли
себе на життя цнотливе, чи дівчата, що присвятили себе богові, чи старі жінки (чаклунки,
знахарки, ворожки), що віджили своє подружнє життя. Такими були діви, вогнеслужительки,
чи діви із жрецьким значенням при здійсненні суду за звичаєм Любуші160, як гадають деякі
письменники.

 
Молитви і возношенія

 

Сповнені віри в могутність своїх богів, через страх перед їхнім гнівом і надію на їхню
прихильність, слов'яни намагались виразити перед ними своє благоговіння і покірність, від-
вернути від себе обурення, заслужити їхнього милосердя та допомоги. Тому вони під час
богослужінь сходились і, звертаючись до бога, виражали своє благоговіння тим, що падали
ниць і били чолом. У місцях, освячених (за віруваннями людей) присутністю божественного
духа, як перед лицем самого бога, не можна було сідати і у святилищах навіть треба було
затримувати дихання.

160 Двѣ вѣгласінъ, выученъ вѣщбамъ витязовымъ; у едней су(ть) дѣски правдодатне, у вторей мечъ кривды караючій», –
говориться в Суді Любуші.
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Про схиляння колін перед ідолами слов'янами балтійськими дізнаємось з багатьох свід-
чень. Саме слово «поклонятись» означає у старослов'янській та інших мовах «богошану-
вати». У краледворському чеському рукописі вираз: «вклонятись богу» і «бити чолом перед
богом», у руському і польському: «поклін, поклоніння» означають богошанування.

Слов'яни звертались до своїх богів з молитвою уславлення, прохання і вдячності.
Від молитов уславлення залишились нам уривки в піснях народних, особливо обрядо-

вих. Наприклад, в колядках, щедрівках, русальних та весільних піснях. До них приєднува-
лись прохання. Жертви, що приносились під час прохань, очевидно, завжди супроводжува-
лись молитвами, як і ворожіння. У молитвах вдячності слов'янин виказував свою вдячність
богам за їх благодіяння і поміч в усіх його приватних і громадських справах. Молитви част-
ково виражались у співах. Пісні були невід'ємною ознакою богослужебних обрядів язични-
цьких слов'ян. Про них говорить Христолюбець у своєму слові: «Не подобаетъ крестьянам
игоръ бѣсовскихъ играти, иже есть плясьба, гудьба, песни бѣсовскія и жертвы идольскія».
Ті храмові пісні-молитви супроводжувались звуками інструментів, як це було при богослу-
жебних піснях поза храмами. У всякому разі, співи були неодмінною ознакою язичницької
релігії слов'ян. Співець Ігоря називає свого попередника Бояна онуком Велеса.

Молитви супроводжувались принесенням жертв. Тут слід відрізнити прості підно-
шення від власне жертв. Підношеннями були запашні куріння, пахучі квіти, трави, вінки,
страви, зброя тощо. Слов'яни знали символ вознесення мислі до божества через запашні
куріння і здійснювали його двома способами: чи просто розпалювали вогонь, чи спалювали
куріння. Про перший спосіб підношень свідчить звичай розпалювати вогонь, що зберігся до
цього часу у багатьох слов'ян, котрі не зовсім забули стародавні язичницькі обряди. Судячи
з того звичаю, урочисте піднесення полум'я здійснювалось переважно двічі на рік: на свято
Коляди чи Новоріччя та на свято Купала. Палення дідуха після Різдва і вогні, що розпалю-
ються на св. Іоанна Предтечу (Купала), є, здається, залишком таких язичницьких жертво-
принесень. Перед ідолом Перуна (за запевненням літописців) постійно горів вогонь «ему же
яко богу жертву приношаху и огнь неугасающій зъ дубоваго древія непрестанно паляху»161.
Піднесення полум'я поєднувалось у слов'ян-язичників з обожнюванням вогню.

Про піднесення страв маємо свідчень значно більше. У Масуді читаємо про прине-
сення одному з ідолів проса. Костянтин Багрянородний, розповідаючи про походи русинів,
пише, що вони прибували на острів св. Георгія і біля великого дуба приносили у жертву
живих птахів, робили також стрілами коло і клали туди хліб, м'ясо та інше, що було у них.
Детально описаний подібний обряд Ібн-Фоцланом, який він бачив побіля пристані Ітіль162

(Азов), що здійснювали руські купці: «Ступивши на пристань, кожний іде на берег з хлібом,
м'ясом, цибулею, молоком і хмільним напоєм до високого дерев'яного боввана, падає перед
ним на землю і каже: «Боже! Я приїхав здалеку і привіз із собою стільки – і невільниць,
стільки шкірок соболиних…» – і, перелічивши так свій товар, додає: «ось тобі дарунок мій».
Потім кладе перед ідолом все ним принесене і каже: «От, якби ти послав мені купця, у якого
було б багато золотих і срібних грошей, який би купив у мене все, що я хочу, і якби я продав
усе так, як хочу». Сказавши це, він іде. Якщо ж торгівля його йде погано і довго затримує
його, тоді він вдруге, і втретє приходить з дарами. І якщо все ж не досягає того, що бажає, то
приносить дар кожному з маленьких ідолів, що оточували великого, і молить їх про заступ-
ництво, приказуючи: «То дружини, сини і дочки нашого господа». Він підходить до кожного
ідола і просить їх про заступництво і смиренно вклоняється їм.

Часто трапляється, що після того він торгує легко і добре і продає всі привезені товари.

161 Густинський літопис. Стор. 207.
162 Ітіль – знаходиться на узбережжі Каспійського моря, столиця Хазарського каганату у 8—10 ст. (за 15 км вище сучас-

ної Астрахані). У 965 р. Ітіль був зруйнований київським кн. Святославом Ігоревичем. Головацький помилково відносить
Ітіль на берег Азовського моря.
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Тоді каже він: «Господь почув моє бажання, тепер мій обов'язок віддячити йому», він
вбиває кількох биків та овець, віддає частину м'яса бідним. Те, що залишилося, приносить
до великого боввана і до тих менших, що стоять побіля нього, і вішає голови овець і биків на
дерево, вбите в землю, що знаходиться за малими бовванами. Вночі приходять пси і все з'ї-
дають, а той, що клав, вигукує: «Господь прихильний до мене, він прийняв мій дар». Про такі
підношення у стародавніх русинів розповідають і власні перекази. Так, у Новгородському
літописі Підіблянин, відкинувши жердиною пливучого Перуна, казав йому: «Ты, рече, Перу-
шище, досыти еси пилъ и ялъ, а нынѣ плови уже проче». У слові Христолюбця говориться:
«И тако покладывяють имъ требы и корова имъ ломятъ моленое то брашно даютъ и ядятъ…
ставять лише кумиромъ трапезы котѣйния (див. вище пісню, що співають на соботку) и
законѣнаго обьеда. Иже нарицается беззаньная трапеза, мьнимая роду и рожаницамъ».163

Інші свідчення, що належать іншим слов'янам, пропускаємо, бо й ці дають достатнє
уявлення про значення підношень.

 
Жертви коління і жертви спалювання

 

Що ж до власне жертв, то вони були взагалі двох видів: жертви коління і жертви спа-
лювання.

Про жертви коління (заклання) згадує уже Прокопій, говорячи, що слов'яни поклоня-
лись богу блискавконосцю, приносили йому в жертву биків, що вони, будучи хворими чи
бачачи близьку смерть у бою, обіцяли богу принести жертву за врятоване життя і, уникнувши
небезпеки, приносили обіцяне в жертву, думаючи, що тією жертвою рятували собі життя.
Костянтин Багрянородний, Масуді та Ібн-Фоцлан також говорять про жертвоприношення у
слов'ян.

Про жертви коління у русинів ясно говорить Нестор: «Жряху бѣсомъ, оскверняху
землю теребами своими и осквернися кровьми земля Руская и холмъ-отъ» (Несторъ 34). Зга-
дує про них і Митрополит Іларіон у слові своєму, відзначаючи, що освятившись вченням
Христовим, «уже не жрѣтвенныя крове вкушающе погибаемъ».

Між тим і народний переказ зберіг пісню обрядову, де йдеться про принесення у жертву
козла.164

Жертви коління приносились щороку на честь божества під час свят, йому призначе-
них, і окрім того, в інших випадках, коли треба було вмилостивити богів, як, між іншим, і
при обряді поховання. Іноді вони творились урочисто жерцями, іноді тими, хто бажав при-
нести жертву. У жертву звичайно приносились домашні тварини і птиця. Наприклад, бики,
вівці, кози, кури, іноді коні та собаки. Під час принесення жертви здійснювались ворожіння,
і жрець для того, щоб надихнутися пророчою силою, пив кров жертви. Після принесення
жертви частину її роздавали жебракам, а інше залишалось перед ідолами; іноді принесене в
жертву використовувалось як їжа на бенкеті, що відбувався по тому.

Жертви заклання мали взагалі подвійний характер: і характер освячення, і характер
дару, приношенія, залишення себе для богів у надії бути винагородженим ними чимось біль-
шим. Жертви спалення мали тільки цей другий відтінок.

Про те, що вони були досить звичними у слов'ян північно-західних та східних, свідчать
залишки, які знаходять у городищах та інших місцях, де вони здійснювались, великої кіль-
кості попелу, вугілля, недотлілих кісток тварин і т. п. Опис жертви спалення є також у пісні
краледворського рукопису, з якого можна зробити висновок, що і при тих жертвах, як і при

163 Востоковъ Спис. рук. Рус. Муз. М., стор. 229.
164 Ось початок цієї пісні.За рікою, за бистрою —Стоять ліси дрімучі;А в тих лісах вогні горять,Вогні горять великі;Нав-

круг вогнів ослони стоять,Ослони стоять дубові;На тих ослонах добрі молодці,Добрі молодці, красні дівиці,Співають пісні,
колядочки:Посередині старий сидить,Він гострить свій булатний ніж,Біля нього козел стоїть,Хочуть козла зарізати… і т. д.



О.  В.  Ковалевський.  «Українські традиції»

73

жертвах заклання, приносились свійські тварини, що ті жертвоприношення були загально-
народними і що здійснювались вони з розмахом, блискуче, але не жерцями, а князями.

Є свідчення, що у слов'ян був звичай приносити в жертву людей, але ці жертви були
дуже рідко і використовувались у надзвичайних випадках. Між іншим, в жертву приносили
таких людей, котрих можна було (на думку язичників) не шкодувати. Наприклад, полонених
чи християн. Людськими жертвами слов'яни прагнули пом'якшити гнів богів і прикрашали
ними релігійні урочистості після війни чи битви. Смерть однієї людини чи багатьох на полі
бою чи від хвороби завжди, за релігією слов'янською, викликала смерть іншої людини чи
багатьох. Джерело одного і другого звичаю одне і те ж. Слов'янин боявся майбутнього після
смерті – так само боявся своїх гріхів, як і насильницької смерті: і те, й друге готувало йому
посмертні муки, але з боязню поєднувалась у нього надія на прихильність богів, на мож-
ливість умилостивити їх очищенням, і те очищення їхня віра знаходила в погибелі тварин
або інших людей.

Поховальний обряд спалення супроводжувався також вбиванням не тільки тварин, а й
людей, і якщо не когось іншого, то, зрештою, жінки, дружини чи наложниці. Для гинучого
була надія, що він тією жертвою відкриває собі дорогу до раю; така ж надія була і для рідних
покійника, які вірили, що тими жертвами очищається душа його від гріхів. Все те було для
слов'ян жертвою очищення.

 
Ворожіння і пророцтва

 

Ворожіння були такою ж необхідною ознакою богослужінь, як самі молитви і жертво-
принесення.

Обряди ворожінь засновувались на віруванні, що божество і без волі людини розкриває
їй майбутнє. Ворожачи на майбутнє, слов'янин-язичник питав божество, по-перше, про те,
що буде, а чого не буде, що йому робити, а що не робити; по-друге, про те, що саме має бути
і що він має робити. Відповідь на перше питання була короткою: так чи ні, і відгадувалась з
різних нескладних знаків; відповідь на друге питання відгадувалась із знаків значно склад-
ніших, і чим коротшою, невизначенішою була, тим більше залежала в своєму поясненні від
волі того, хто пояснював.

Зрозуміло, що ворожіння першого різновиду використовувалось частіше. Воно було
ворожінням по жеребу, що досить часто використовувався слов'янами. Крім ворожінь по
жеребу, було, очевидно, і багато інших, судячи з того, що в забобонах народних залишилось
досить багато способів ворожінь, і хоч не всі вони залишились від язичницьких часів, все ж
багато з них не могли мати іншого джерела.

Були також у слов'ян ворожіння, в яких волю божества хотіли вивідати не за якимось
жеребом, одним з двох протилежних, але в позитивній відповіді, одній з багатьох можливих.

Про існування такого обряду ворожіння, як віщування, згадує Масуді. Також Нестор
розповідає, що волохи напророкували смерть Олегу: «Призва Олегъ волхвы своя и рече имъ:
скажите ми, что смерть моя. Ониже рѣша, смерть твоя отъ любимаго твоего коня»165, і т. п.
Декілька подібних пророкувань записано літописцями і в пізніші часи. У Стоглаві читаємо:
«волхвы и по звѣздамъ і по планитамъ глядять». Повір'я про те, що зозуля пророкує, скільки
кому жити років, мало в часи язичницькі чисто релігійний зміст.

Читаючи свідчення, що розглядають питання, в яких випадках використовувались
ворожіння, слід зазначити, що ворожіння у розумінні язичників слов'ян складали надзви-
чайно важливу частину богослужінь і мали вплив на життя приватне і суспільне; ворожіння
вирішували все найважливіше для окремої людини і для цілого народу, навіть призначення

165 Див.: Новгор. Лѣт. М., 1781.
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обрядів богослужінь. Храми і божества, яким в них поклонялись, шанувались тим більше,
чим більше було в народі віри в пророцтва, які в них здійснювались. Про вибір нареченої за
допомогою жереба читаємо і в «Слові о полку Ігоревім»: «на седьмомъ вѣцѣ Трояни врѣже
Всеславъ жребій о дѣвицю себѣ любу».

Розуміння важливості ворожіння і ворожбитів залишилось і донині. Жереб мав релі-
гійне значення. Ворожінням вирішували справи суспільні, походи і битви сухопутні і
морські. Ворожіння за допомогою жереба і пояснення віщувань замінювали в багатьох
випадках рішення розуму, серця та закону, бо слов'янин бажав віддати те вищій волі, що було
вищим, ніж воля людська.166

 
Свята та ігри язичницькі

 
У стародавніх слов'ян були різні обряди, різні релігійні свята, що здійснювались в пев-

ний час, повторювались в певні дні, на одному і тому ж місці.
Слов'яни розподіляли свої свята згідно з трьома видами діяльності світла, що виража-

лась порами року, який ділився на три частини.
Першим було свято Весни, торжество на честь Лада, воскресіння чи повернення сонця,

літній сонцеворот.
Свято Весни починалось досить рано – тільки-но починав танути сніг, відправлялося

богослужіння і приносився в жертву козел. Зелена віха, тобто висока гілка, зв'язана на зразок
мітли, яку у нас на Покутті удень св. Георгія (на Юра) вранці кожний господар встромляє
в острог біля воріт свого обійстя, є ніби оголошенням весняного свята. Пам'ятником подіб-
них стародавніх звичаїв у слов'ян залишились пісні, в яких згадується про таке жертвопри-
ношення і звичай водити козла, крім того, хоровод хлопців і дівчат співає пісні, згадуючи
ім'я Лада і Леля, тобто світлого. З цим поєднувався символічний обряд потоплення зими і
закликання чи прикликування весни, від чого залишились вигуки у піснях, що звуться вес-
нянками і гаївками (галілками, гагулками).

«Ой вже Весна воскресла,
Ой що ж нам принесла» та ін.

чи

«Благослови, мати,
Ой, мати Лада, мати,
Весну закликати» та ін.

чи

«Ой Дід, Дід, та й Ладо!
Та повідай, козле, правду:
Що ж вам маю повідати,
Коли нічого не чувати?» та ін.

Свято весни мало чотири значення: релігійне, землеробське, родинне і поминальне.
По-перше, то було торжество приходу весни. Воно починалося прикликуваннями

матері сонця, великої Лади. Після того співали урочисті гімни на честь сонця; хоровод звер-

166 Див.: Изслѣдованія о языческомъ богослуженіи древнихъ Славянъ И. Срезневскаго. Спб., 1848.
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тався до місяця і зірок; співали пісні на честь води; молились про родючість і посилання
дощу, зверталися до лісів, прохаючи їх розвитися, закликали птахів розвеселити співом роз-
цвітаючі діброви. Потім відбували символічні ігри; деякі з них символізували весну, інші
означали спогади міфологічних подій.

Друге значення цього свята було землеробське; землеробські роботи зображались в
ньому символічними образами. Доказом того є ігри; наприклад, сіяння проса, і хороводні
пісні при гаївках, де зображається оранка, сіяння маку, льону, ячменю, пшениці та ін. і різні
сільські роботи. Все те, відтворюючись у священнодійстві, ніби освячувало польові роботи
селян.

Третє значення було родинне. Любов світлоносного чоловічого і водного жіночого
божеств, тобто Святовита і Діванни, слугувала прообразом поєднання статей на землі. Тому
у хороводі, складеному для богослужіння, хлопці та дівчата мали поєднуватись шлюбом для
прославлення верховної любові наприкінці свята, а до того часу у своїх іграх і піснях вис-
ловлювали взаємну любов, залицяння тощо.

Четверте значення свята було поминальне. Те ж свято називається нині радуниця, чи
проводи і могилки. Після веселих ігор ходили слов'яни на могилки чи до тих пам'ятників,
де стояли на стовпах посудини з попелом померлих, приносили туди їжу та напої, робили
возліянія на честь покійників, а жінки у піснях-плачах згадували чесноти померлих. Потім
справлялась тризна167 чи страва, урочистий бенкет, на якому їли і пили, звані і незвані на
честь покійників. А тоді починалась боротьба і ристанія, подібно до стародавніх греків. Ті
богатирські ігри вважалися необхідними для померлих. Ми маємо опис такої язичницької
тризни у Нестора, де говориться, що після бенкету над могилою Ігоря княгиня Ольга запро-
сила древлян на поєдинок з киянами.

Після весняного свята розпочиналися польові роботи, що супроводжувалися піснями
та веселощами. Все це мало вигляд богослужіння Ладові. Вечорами збиралися хлопці та
дівчата у коло поблизу води біля гаїв чи левад. То були «грища між селами», на яких, за
словами Нестора, «умыкаху у воды дівиця».

Коли землероби обсіювались і наставало більше вільного часу, коли проміння сонця
припікало відчутніше і розвиток органічного життя йшов швидше, слов'яни справляли свято
на честь Лада, що звалось Семик, слово те співпадає з сімома тисячами днів царствування
Дажбога і семи мечами Руєвита. Свято те звалось на Русі Ярилом, а у словаків Турицями та
Літницями. І це слово мало у слов'ян чотири значення. Ідея його – це поклоніння світлонос-
ній істоті в час найбільшої її діяльності, богу Руєвиту. Дівчата та хлопці у вінках, з гіллям
збиралися у коло на березі річки на узвишші, у гаю. Зрубане дерево, прикрашене стрічками
(мабуть, раніше символічними знаками) служить неодмінною умовою того свята у русинів.
Як правило, те дерево – береза, і здається, воно символізувало матір Ладу – природу.

У римлян ставили також дерево, на честь Афродіти (Маї), що звалося arbor majalis, пор.
нім. Maibaum; так само у індійців зображалась Бгавана, всезагальна мати, в образі лотоса.
Релігійно-землеробське значення літнього свята видно із звичаю ходити полями з образами,
повитими квітами, співаючи відповідні тій порі (русальні) пісні, які нині набули зовсім хри-
стиянського значення.

У сімейному відношенні літницькі пісні виражають передчуття швидкого шлюбу. В
час літнього свята приносились жертви русалкам – до цього часу існує у Карпатській Русі
назва русальна неділя, русальні святки, русалії.

Нарешті, на завершення тривалого свята Лада відправлялось велике торжество Купала.
Жодне із народних свят після прийняття християнства не залишилось у слов'ян з його від-

167 Тризна – значило бій, поєдинок, тризнище – місце бою, тризник – подвижник, тризнити, тризувати – битися, гратися.
В давнину тризною звалося свято, поєднане з військовими потіхами.
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верто язичницькими рисами, як купальне свято, хоча духовенство намагалось знищити його.
Про нього згадується у Стоглаві, «Синопсисі» Гізеля і Густинському літописі.

У «Стоглаві» (у XVI віці) скаржаться, «что противъ праздника Рождества Іоанна Пред-
течи противъ ночи і въ весь день до ночи мужи и жены и дѣти въ домѣхъ и по улицѣ и,
ходя по водамъ, глумы творятъ со всякими играми и всякими скоморошествы и пѣсни сата-
нинскими, ночью въ рощѣ, омываются водою и пожаръ запаливъ, перескакаху по древнему
нѣкоему обычаю». (Руск. прост, празд.).

Інокентій Гізель пише у своему «Синопсисі», «что въ Малороссіи въ навечеріи Рожде-
ства св. Іоанна Крестителя собравшеся къ вечеру юноши мужеска, женска и дѣвическа пола
соплетаютъ себѣ вѣнцы отъ зелія нѣкоего и возлагаютъ на главу и опоясуются или еще же на
томъ бѣсовскомъ игралищѣ кладуть огонь и окрестъ его емшеся за руцѣ нечестиво ходятъ и
скачутъ и пѣсни поютъ, сквернаго Купала часто повторяюще и чрезъ огонь прескакующе».

У західних слов'ян те свято називається Соботкою, у русинів Карпатських (лемків і
країнян) Собіткою.

Окрім слов'ян, це свято було відоме багатьом народам. Наприклад, у німців
(johaimisteuer), у литовців, у фіннів, монголів, навіть у стародавніх греків та римлян існу-
вало свято, під час якого палили вогнище і перескакували через вогонь. Сам Овідій гово-
рить (Fastes VIII), що він тричі перескакував через вогонь і його кропили водою з лаврової
гілки. Таким чином, святкування слов'янського Купала було загальним святом усього язич-
ницького світу.

Цей обряд здійснюється нині у південній Русі таким чином. Перш за все молодь іде
купатися, потім дівчата одягають вінки з чорноклена з духмяним зіллям, підперізуються чор-
нобилем (Artemisia vulgaris) і перед заходом сонця збираються на пагорбі неодмінно над річ-
кою. Там ставлять два зображення: одне опудало схоже на людину, друге – на дерево, при-
бране у жіночі шати, стрічки та вінки. Цим деревом звичайно є чорноклен (Acer campestre),
потім розкидають купи соломи, запалюють і, ставши колом, співають пісні, тримаючи зоб-
раження. У парі парубок із дівчиною скачуть через вогонь, потім, коли всі перескачуть, кида-
ють на воду зображення, з яких чоловіче називається Купалом, а жіноче – Мореною. Потім
скидають із себе вінки на воду та співають пісні. Купало і Морена означають Лада, Свято-
вита, світлоносне начало і жіноче водне начало чи Діванну. Тепер вони називаються у народі
цар-вогонь і цариця-водиця.

Значення того свята було символічне поєднання шлюбом Сонця з Водою, від якого
утворились життя та любов у творенні.

Третє свято у слов'ян було взимку, в той час, коли сонце мало найменшу силу і повер-
тало знову на весну, коли зима бореться з літом (тобто зимовий сонцеворот). Свято те має
основу у загальнолюдському міфологічному розумінні народження світла.

У Персії святкували в кінці грудня – Мигрган і називали його святом народження непе-
реможного сонця. У Єгипті подібно до цього жерці святкували народження Озіріса. У рим-
лян також святкували Січневі Календи, що звались Natales Solis invicti. Те свято належало
також і до поклоніння Митрі, що звався непереможним сонцем. У слов'ян було в той час
свято, що зветься тепер Колядою.

У слов'ян відправлялось воно у відношенні релігійному на честь сонця, що народжу-
валось. Звідси робимо висновок: рік слов'яни починали із зимового повороту сонця (сонце-
вороту). Святовит, уражений на деякий час Чорнобогом, встає і починає оживляти природу.
А оскільки сонце здійснює діяльність свою постійно, і спочатку являється воно малим, то
звідси постало уявлення у всіх язичницьких народів про народження та дитинство світлонос-
ного начала у річному його бутті, звідси походить зображення жінки (уособленої природи) з
немовлям. Мабуть, то було також свято, бо в деяких обрядових піснях про це говориться за
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язичницькими уявленнями. В той час здійснювались ігри та різні ворожіння й приносились
жертви.

У відношенні родинному свято мало те значення, здається, що тоді складався хоровод
на весну і освячувався релігійними обрядами. Своє значення мало свято і стосовно земле-
робства. Звичай щедрувати і частково колядувати і віншувати на новий рік був переважно
землеробським. Співаки – Колядники і щедрівники – під вікном прославляють багатство і
щастя господаря і бажають йому такого ж добра і на наступний рік. Звичай посипання зерна
на новий рік мав, здається, значення освячення зерен, що готувались для посіву.

Такими були (річні) свята стародавніх слов'ян, що відповідали річному колу сонця, з
чого видно, що основою того кола було поклоніння сонцю.

 
Висновки

 
Із цього короткого огляду стародавніх слов'янських легенд видно, що головні риси

й ознаки язичницького богослужіння у всіх слов'ян були однаковими. Слов'янські міфи і
язичницькі обряди випливли із одного джерела стародавніх переказів Сходу, колиски роду
людського. Через це уявлення про божество і служби йому за прадавніми слов'янськими
віруваннями мають близьку спорідненість з казковими переказами інших народів індо-євро-
пейського коліна. За недостатніми писемними пам'ятниками нині неможливо в повному
обсязі уявити слов'янські легенди і обряди. Дослідження письмових джерел вже, можна ска-
зати, вичерпане, нових відкриттів від тих мертвих свідків годі сподіватися. Залишається нам
ще для дослідження живий народ. У його суспільному та родинному побуті, у народних
піснях, повістях, в його забобонах, переказах, повір'ях криються, іноді в оболонці нового
часу, подробиці далекої старовини. Ми уклали цей огляд з наміром подати співвітчизникам
дороговказ для дослідження нашого народного побуту, який у вікових переказах губиться
аж у далекій старожитності і зв'язаний з первісним розвитком роду людського. Сповідуючи
цю думку, шануватимемо наші народні пісні та перекази належним чином – пізнавши своє
рідне, полюбимо і оцінимо його.
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Митрополит Іларіон

Дохристиянські вірування українського народу
 
 

1. Наші початкові вірування
 

Досліджуючи сьогочасні позахристиянські вірування українського народу, ми бачимо,
що вони дуже широкі й вироблені в певну систему. Проте які б широкі не були ці вірування,
ми відразу помічаємо, що це тільки порозрізнювані уривки з вірувань первісних, а їх давньої
повної системи встановити тепер нема вже можливосте. Історичний джерельний матеріял,
який маємо, невеликий, а головно – неповний, і він часто не дає змоги говорити про чисто
українські вірування, – він свідчить взагалі про первісну слов'янську віру, без застосування
її до одного якогось народу.

Слов'янський народ у своїх віруваннях багато одержав іще з доби індоєвропейської,
коли він жив більш-менш спільним життям зо всіма іншими народами, а про це виразно
свідчить те, що в народніх віруваннях індоєвропейських народів іще й тепер чимало спіль-
ного. Ще більше спільного в первісній вірі народів слов'янських, і тому виділити з нього
чисто українські вірування часто нема змоги. І взагалі треба підкреслити, що досліджувати
стародавні вірування, розвій чисто духового життя, тепер, по тисячі минулих роках, дуже
трудно, в порівнянні, скажемо, з дослідом стародавнього релігійного культу (обрядів), що
дається нам значно легше.

Первісна людина широкими очима дивилася на все своє довкілля168, на все те, що її
оточувало, від чого залежало все її життя, і що було сильнішим від неї. Кругом у природі
були живі духи, що панували над певними своїми ділянками. А природу первісна людина
знала досконало, – ліси, поля, річки, звірів, птахів, дерева, зілля і т. ін.

І легко поставали думки, як зробити так, щоб це сильніше не було на шкоду мені, як
жити з ним у повній згоді. Це все, сильніше за людину, згодом стало мститися, як сила вища,
як божество, з яким треба було скласти відповідні лояльні стосунки. Це й був уже зародок
первісної релігії. Слово Релігія, religio – зв'язок, звичайно, з божеством, від лат. religere –
зв'язувати; Віра – це вже система вірувань, система зв'язків людей з божеством.

Очевидно, ми мали дохристиянську релігію, як мали її й інші народи. І зовсім пра-
вильно проф. О. Потебня твердив: «Занадто рано поховали в нас слов'янську мітологію:
порівняння імен грецьких з санскритськими показує, що вже перед розділом греків і індусів
була розвинена релігія. Було б дивно, коли б слов'яни її не мали. Замовчування в наших літо-
писців та інших або поверхові згадування народніх вірувань пояснюються зневажливим від-
ношенням монахів до цих вірувань. З відсутности даних не можна робити тільки негативні
висновки. Адже, коли б не заховалось «Слово о полку Ігореві», можливо, що хтось би вивів
з того, ніби в слов'ян не було народньої поезії».169

168 Проф. А. Введенскій: Религіозное сознаніе язычества. Том I: Естественныя релігіи. М. 1902 рік. – Булашев Г. О.:
Украинскій народ в своих легендах и религіозных воззрѣніях й вѣрованіях. Вип. I. Космогоническія украинскія народныя
воззрѣнія и вѣрованія. Київ, 1909 рік. – Васильєв М. К. и Н. Ф. Сумцов: Антропоморфическія представленій в вѣрованіях
украинскаго народа. «Этн. обозр». Кн. 15, 1892 p. (див. і 1890 р. кн. 4). – Фаддей К. Рыльскій: К изученію украинскаго
народнаго мировоззрѣнія», «К. Стар». 1888 р., кн. 11 і 1890 р. кн. 9—11, 1890 р. кн. 18—V. – П. И.: Народныя представленія
и вѣрованія, относящіяся к внѣшнему міру. «Харьковскій Сборник», вип. 2, 1888 p. – Е. Барсов: Очерки народнаго миро-
воззрѣнія и быта, «Древняя и новая Россія» т. 3 ч. 11, 1876 рік. – I. С. Нечуй-Левицький: Світогляд українського народу,
Львів, 1876 рік. – М. Грушевський: Початки громадянства, Відень, 1923 рік, 328 ст. – М. О. Косвен: Очерки истории пер-
вобытной культури, вид. 2, М. 1957 р. 238 ст.

169 «Сборн. Харьк. Ист. – Фил. Общ.», т. Гѣ, ст. 44. – М. Грушевський: Історія укр. літер. І. 325.
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Початкові вірування були найтісніше зв'язані з життям, – з природою свого довкілля, бо
це вимагалося своїм господарським побутом, – це були вірування натуралістичні, на природі
побудовані. Людина хотіла бути зо своєю природою в найкращих стосунках, бо ясно бачила,
що в усьому залежить від неї, і тому початкова релігія заснована була на боротьбі з своїм
довкіллям за своє існування, власне на певному ставленні до цього довкілля, – до сонця,
води, землі, дерев і т. ін., а особливо до звірини. Первісна віра була віра практична, домова,
господарська, необхідна людині на кожному кроці, бо була міцно пов'язана з її працею. Це
була релігія реального життя, пізніш хліборобська, як частина життя людини, коли її віра й
життя були нерозірвально пов'язані сотнями ниток.

Давня віра була вірою анімістичною (лат. animus – душа, живе), цебто людина вірила,
що все кругом неї живе: почуває, розуміє, має свої бажання, бореться за своє існування, як
усяка жива істота, а тому до природи первісна людина ставилась, як до істоти живої. Культ
природи стояв в основі первісного релігійного світогляду, а релігія була одухотворенням
усього довкілля.

По цьому людина стала все своє довкільне уосіблювати, очоловічувати, віра ставала
антропоморфічною (гр. antropos – людина). Оці три елементи: анімітизм – оживлення, ані-
мізм – одухотворення й антропоморфізм – очоловічення, – становлять основу давнішнього
дохристиянського вірування, це бачимо в усьому житті і в усіх віруваннях давньої людини,
бо все: сонце, зорі, місяць, вогонь, вода, рослини, звірини, каміння, дерева, вітер, зілля й т.
ін., – усе це живе, має свою душу, чоловіковидне.

Анімістичний світогляд був основою всіх давніх вірувань, глибоко просяк навіть розвій
нашої мови, в якій позостався аж до сьогодні. Ми говоримо: сонце сходить, заходить, сідає,
ударив грім, буря виє, вітер свище, несе його, небесне світило, і сотні інших, – усе це вирази
анімістичного світогляду, хоч ми тепер не віримо в їхній реальний зміст, а сприймаємо тільки
як свій словарний фразеологічний трафарет.

Звичайно, для первісної людини ці вирази були зв'язані з його віруваннями, більше того
– постали з них170. Анімізм і антропоморфізм – це основні риси дохристиянського вірування:
усе кругом живе, як і люди, усе народжується й помирає. Риси ці пережили довгі століття, і
живі в нас іще й тепер у наших піснях, казках, загадках, приказках, у мові тощо. У народніх
творах небесні світила, дерева, рослини, квіти, річки, звірі, каміння, вітри і т. ін., – усе було
живе й очоловічене, і дохристиянській людині це не була проста метафора, як це сприймаємо
тепер, – це була для неї релігійна правда.

Для прикладу згадаймо наше «Слово о полку Ігоревім», пам'ятку 1187-го року, з якого
бачимо, що світогляд його автора був чисто анімістичний, – уся природа в «Слові» жива,
горю людини тут співчувають і квітки, і дерева, і птахи, і людина тут говорить з природою,
як з живою істотою, пор. плач-голосіння Ярославни.

Ось трохи виписок із «Слова»: «Стязі глаголять… Солнце ему тьмою путь заступило,
ночь, стогнучи ему грозою, птиць убудила. Свист звірин воста близь»… Коли русичі були
побиті, то «туга ізійшла по Русской Землі. Ничить трава жалощами, а древо з тугою к землі
приклонилось».

Так само, коли року 1093-го втопився в річці Стугні юнак князь Ростислав, а мати голо-
сила по синові, то «униша (засмутилися) цвіти жалобою, і дерево ся з Тугою к землі прик-
лонилося»… «Донець рече: Княже Ігорю… Ігор рече: О Донче!»… «Дон тя, княже, кличеть і
зоветь князі на побіду». «Кричать теліги вполуночі, мов, – лебеді розпуджені». Ігореві, коли
він утікав з полону, «дятли тектом путь к ріці кажуть». Як бачимо, природа жива і в повному
контакті з людиною.

170 Пор. Будилович: Первобытные славяне в их языкѣ, бытѣ, понятіях, 1878 p.
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Найрізніші уосіблення й одухотворення широко відомі в нашій (та й світовій) поетич-
ній мові, – тут уся природа жива, і в цілому світі ще й тепер це вважається найвищим пое-
тичним стилем. Звідки це постало? Безумовно, це йде з дохристиянських часів, чого доказом
служить «Слово» 1187-го року, написане таким власне стилем. І цікаво, що всім такий стиль
подобається, і всі його добре розуміють і відчувають серцем, як сон літньої ночі…

Дохристиянська наша релігія – це звичайна релігія кожного первісного народу. Таку
природну господарську релігію ми бачимо не тільки в себе, але і в інших народів усього
світу, бо однакові умовини життя викликують і однакові вірування. Під словом «вірування» я
розумію їх усіх разом, цілий комплекс їх, а не тільки самі вірування про богів (стисла релігія).

Старі вірування були істотні для людини, охоплювали все її життя, і такими позоста-
лися й далі, і при Християнстві, загубивши тільки старих богів, та й то не всіх. Зводити
дохристиянські вірування до самого тільки фольклору, календаря, медицини, до самої етно-
графії, як це в нас часто робили й роблять, ніяк не можна, бо реальні факти говорять про
зовсім інше: дохристиянські вірування були й позосталися як істотні вірування. Старі віру-
вання, крім цього, часто перетворювалися в найрізніші повір'я, міти та в легенди, але все в
такі, в яких ці вірування виходять занадто видними. Взагалі, маємо багато різних стародав-
ніх оповідань, які просто вияснюють довколишний світ і всі природні явища.

Звичайно, стародавня поганська віра не мала якоїсь послідовної глибокої системи, не
мала якихсь своїх непохитних догматів, а тому з бігом часу легко змінювалася, як змінюва-
лася й географічно, по різних місцевостях. Але головне в ній трималося незмінно: природа
жива, нею керують різні боги, що шкодять або допомагають людині, але шкідливих богів
можна вмилостивити.

Ця давня дохристиянська віра звичайно зветься поганством. Слово «поганий»
латинське (paganus), спочатку визначало тільки мешканець паґа – pagus, села, «селянин».
Бо Християнство ширилося найперше по великих містах, а села, паґи, позоставалися при
своїй старій вірі, тому скоро слово «селянин – paganus» стало одночасно визначати й неохре-
щеного, цебто нехристиянина, а ще пізніше – кепський, недобрий. Слово «поганин», «пога-
ний» часто вживається вже в наших найперших писаних пам'ятках XI віку, і завжди визначає
нехристиянина, нехриста, якої б віри він не був. У «Слові о полку Ігоревім» 1187-го року
поганами звуться тільки половці, плем'я нехрещене, і слово це стосується до них з погордою.
Значення «поганий» як нехристиянин постало дуже рано, десь іще за імператора римського
Констанція (337—361), і вжите вже в акті 368 року171. Кожен не грек чи не римлянин, що
говорив іншою мовою, звався варваром; наше старе язичник; а що варвари звичайно були не
охрещені, тому скоро «язичник» стало визначати нехристиянина. Значно пізніше постало в
нас іще слово «невіра», – хто не вірує в правдивого Бога, нехристиянин зокрема, бусурман
(татарин) чи бузувір.

В Іпатієвому Літопису «поганська Русь» – це Русь неохрещена.
Давня віра в слов'ян не встигла розвинутися в закінчену повну систему, бо прийшло

Християнство й спинило цей розвій, хоч відразу й не вбило його. Ось тому ми звичайно
бачимо в усьому тільки більші чи менші уривки стародавніх вірувань, а не розвинену релі-
гійну систему.

Давні Літописи показують нам, що слов'янські племена, наші предки, не були однако-
вими щодо своєї культури, а це значить, мали деякі різниці і в своїх віруваннях. Звичайно,
головне в вірі всіх слов'ян, – анімітизм, анімізм та антропоморфізм, – було спільне й одна-
кове, але речі другорядні, а також обряди, могли бути й трохи відмінними, чому й божества
їх часом різнилися й мали інше ім'я. Народні вірування все розвивалися в міру розвитку

171 Д. Робертсон: Исторія Христіанской Церкви. Переклад Д. Лопухина, Спб., 1890 р., т. І, ст. 221.
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народньої культури, у міру розвитку суспільних та господарських форм життя, але головна
основа віри, – природопоклонство, позоставалася, як підвалина, як догмат її.

Як свідчить наш Початковий Літопис, різні племена наших предків жили трохи від-
мінним життям. Поляни були «кроткі й тихі», мали установлений шлюб, забороняли бра-
тися з кровною ріднею (ексогамія). Навпаки, деревляни «живяху звірьским образом, живущи
скотьски, і убиваху друг друга, ядуще все нечисто, і браченья в них не биша, но умикаху
у води дівица» (за Іпат. Літоп.). Так само було і в радимичів, сіверян, в'ятичів, а жінок
вони мали й по кільки. Поляни були вже землероби, а інші жили ще вловами, бортництвом
(бджільництвом), звіроловством, риболовством і т. ін. Тому й релігійні вірування різних сло-
в'янських племен не були цілком однакові, – у полян, скажемо, вони були значно більше роз-
винені й чеснотні, як у народів лісових.

Перше віра була в конкретні предмети, – це конкретний антропоморфізм, а пізніш роз-
винулася й віра в саму ідею цих предметів, в їх духа. Звичайно, поділити дохристиянські
вірування нашого народу на якісь точні часові доби майже неможливо, бо підставового для
цього матеріялу не маємо.

Але все вказує, що об'єктом релігійного пошанування в нас, як і в слов'ян взагалі,
було все сильніше від людини в довкільній природі, все, від чого людина залежала в своєму
щоденному житті, а найперше в житті господарському: небесні світила, цебто сонце, місяць
і зорі, природні стихії: вогонь, вода, земля, повітря, а також світи рослинний, звіринний,
мінеральний і ін.

Наш Початковий Літопис часто подає про поганське життя наших предків. Напр.:
Князь Володимир запровадив у Києві ідолів, «і оскверняху Землю требами, і осквернися
требами Земля Русская» (Іпат. Літоп.). В І Новгородському Літописові, в оповіданні про Кия,
Щека й Хорива, про полян подається: «Бяху же погане, жруще (приносячи жертви) озером, і
кладезем, і рощенієм (рослинам), якоже прочии погани». Те саме подає і Лаврентіїв Літопис
під 986 роком: «По дьяволю наученю ови решением, кладязем і рікам жряху».

Наші давні пам'ятки нерідко вказують, чому саме поклонялися слов'янські племена
взагалі, або й ми. Так, письменник другої половини ХІІ-го віку Єпископ Кирило Турівський
(t по 1182 р.) у своїй проповіді на Фомину неділю радіє, що його вірні по прийнятті Христи-
янства не будуть уже звати богами «стихіа, ні солнце, ні огнь, ні істочници, ні древеса», – це
перераховання того, чому за його часу ще поклонялись. В апокрифічному творі «Хожденіє
Богородици по мукам» XII віку читаємо, що в пеклі на першому місці мучаться безбожники,
що не вірували в правдивого Бога, а те, що нам Бог «на роботу сотворив, то они все боги
прозваша: солнце і місяць, землю і воду, звірі і гади». Давнє Слово Св. Кирила «О злых
духах», список XV віку, подає: «Не нарицайте себі бога на землі, ні в ріках, ні в студенцах
(криницях), ні в птицах, ні на воздусі, ні в солнці, ні в луні (місяці), ні в камені».

Цікаво, що навіть у XVI віці, року 1534-го Архиепископ Новгородський Макарій пише
до царя Івана Грозного, що його паства «обичая держахуся от древних прародителей. Суть
же скверниє молбища їх ліс, і каменіє, і ріки, і блата, істочники, і гори, і холми, сонце, і
місяц, і звізди, і озера, і просто ріщи – всей тварі поклоняхуся, яко Богу, і чтяху, і жертву
приношаху кровную бісом: воли, овци, і всяк скот, птиц»172. Не наше життя він описує, але
певне трохи близьке й нам.

Аналіз сучасних простонародних вірувань показує, що багато з того, що було в дав-
нину, 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.

172 Полное собраніе русских лѣтописей, том V, ст. 31.
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На саму істоту поганства вже в давнину було два головних погляди. За одним поглядом
божки – це біси, і це диявол нахиляє людей до поганства. А коли божки – то біси, то невільно
навіть імен їх згадувати, бо так навчало Святе Письмо: «Не згадуйте ймення їхніх богів» (Іс.
Нав. 23. 7), «Я їхніх імен не носитиму в устах своїх» (Пс. 15. 4). Ось через це наші книжники
спочатку вперто замовчували імена наших дохристиянських божків, і взагалі нічого доклад-
ніше про них не писали. «Слова» (проповіді) не раз твердять, що про поганство «срам» і
говорити173. Акад. А Шахматов твердить, що в нашому найдавнішому Літопису спочатку
не було імен давніх божків, – їх названо пізніше174, коли з ними розпочалася вже сильніша
боротьба.

Другий погляд на поганство зовсім інший. Божки – це тільки ідоли, це ніщо (пор. 1 Кор.
10. 19), а саме поганство люди виявляють у тому, що вірять у природу, в саму твар (твориво),
а не в Творця, і служать цій тварі (пор. Рим. 1. 21—32). І так навчали й Отці Церкви. Правда,
обидва ці головні погляди на поганство взяті з Святого Письма. При цьому другому погляді
можна вже було називати божків по іменах.

А що робити з ідолами та взагалі з поганством, наші давні книжники добре знали, бо
Книга Повторення Закону виразно навчала про це: «Жертівники їхні порозбивайте, а їхні
стовпи поламайте, святі дерева їхні постинайте, а бовванів їхніх попаліте в вогні» (7. 5, 12.
2—3). Так, власне, й робили в нас зараз по прийнятті Християнства.

У «Слові о полку Ігоревім» 1187-го року проведений ще один погляд на наших давніх
божків: це не біси, не ідоли, але наші предки, люди – їхні онуки: «Погибашеть жизнь Дажь-
божа внука», «Встала Обида в силах Дажьбожа внука», «Бояне, Велесов внуче». Це для нас
дуже важливе: давні боги не біси, і злилися вже з нами, як наші предки. Взагалі, в «Слові» ані
єдиним слівцем не ображено наших стародавніх вірувань, хоч автор його був християнин.

 
2. Небесні світила

 
Первісна людина рано зрозуміла, що сонце було головним двигуном і джерелом усього

життя на землі, – воно давало тепло й світло, а без сонця на землю приходить ніч та зима,
а з ними й смерть. Людина й природа всім своїм життям залежать від сонця, – без нього
нема на землі життя. Ось чому в усіх народів сонце з найдавнішого часу обожується, пізніше
перетворюється в окремого бога.175

Так само обожувалося сонце і в нас, про що свідчать наші стародавні пам'ятки. Єпис-
коп XII в. Кирило Турівський, радіючи, у своєму Слові про поширення Християнства, додає:
«Уже бо не нарекуться богом стихіа, ні солнце, ні огнь». Як саме звалося в нас божество
сонця, встановити трудно, бо по різних місцях воно звалося не однаково. В Іпатієвому Літо-
пису під 1114 р. читаємо: «Солнце царь, сын Сварогов, эже єсть Дажьбог», а інші пам'ятки
богом сонця звуть Сварога. Але окремого, міцно усталеного бога з сонця в нас, проте, не
створено, бо взагалі був перерваний розвій слов'янської мітології.

В «Слові о полку Ігореві» 1187-го року княгиня Ярославна зве сонце «Господином»,
власне Господом. Воно може й дошкульно нашкодити людині своїм сильним вогненним про-
мінням; так, Ярославна промовляє до нього, як до бога: «Чему, Господине, простре горячю
лучю (проміння) на лади вої, в полі безводні жаждею їм лучі (луці, луки) сопряже, тугою
їм тули затче?»

В українській народній поезії звичайно вживається ще й тепер: сонце святе, чисте,
сонце Боже, сонце праведне. В одній пісні співається: «І к сонечку промовляє: поможи, Боже,

173 Е. Аничков, ст. 107.
174 Разысканія, ст. 139, 555, 561.
175 И. Срезневскій: Об обожествленіи солнца.
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чоловіку!» (Метлинський), – так ніби сонце зветься богом. У Чубинського: «Сонечко ясне,
ти святе, ти прекрасне». Сонце – це око Боже, або вид Божий. Щоб удався коровай, співають,
щоб він був як Бог милий,

як день білий,
як яснее сонечко!

У коляді за столом сидять три товариші: ясний місячник, світлеє сонечко, сам Бог
Небесний. Отже, сонце все ставиться поруч із Богом.

Здавна всі шанують сонце. Нечуй-Левицький подає: Жінка каже: «Не свічу волосом
проти праведного сонця». Так і в Церкві жінки стоять з покритою головою, – не світять
волосом перед Богом.

Є відомості, що в давнину сонцю приносили й жертви, напр. кур.
На ніч сонце йде спочивати й кладеться в море, звідки встає вранці викупане й свіже, –

така думка спершу постала, звичайно, в якогось приморського народу, а звідти поширилася
й по інших народах. В гірських околицях вірили, що сонце кладеться на ніч за гори.

Злі сили, демони, нападають на сонце і закривають, а то частинно й пощають його.
Про таке власне вірування згадує вже Іпатіїв Літопис під 1065 роком: «Солнце премінися, не
бисть світло, но аки місяць бисть, его же невігласи глаголють: снідаєму сущю»; те саме й під
1115 роком. Ось тому з найдавнішого часу затьма вважалася вісником недоброго, ознакою
незабарних нещасть, як це бачимо в «Слові» 1187-го року. В Іпатієвому Літопису під 1185-м
роком описано, що коли князь Ігор побачив 1-го травня затьму сонця, то запитався своїх бояр
та дружини: «Что єсть знаменіє се?» І рекоша мужі: «Княже, се єсть не на добро знаменіє
се». Те саме подане і в Літопису Лаврентієвому, з додатком: «Страшно бі видіти человіком
знаменье Божье». Про напад злих сил на сонце свідчить і тепер наша приказка: «Зима літо
з'їдає, хоч перед ним утікає».

Знамення чи явища (дива) на небі – дивували ввесь народ, тому літописці так часто
говорять про них. Ось іще приклади з Іпатієвого Літопису. «Знаменья бивають – каже літо-
писець (1102 р.) – ово же на добро, ово же на зло». «В се же літо (1091) бисть знаменье в
сонці: погибе, мало ся его оста… В се же літо земля стукну, мнозі слишаша… В се же літо
волхв явися у Ростові і погибе».

Року 1161 було явище (диво) на місяці: «сему же рекоша старші людие: се благо єсть
сіяково (таке) знамение, се преобразуєть княжу смерть, – єже і бисть»… «Бисть знаменье
в солнці, проявляше Святополчю смерть». Багато описано в Літопису різних знаменій, – і
все не на добро.

Часто буває й затьма сонця чи місяця, – так само не на добро. Під 1105 р. подається,
що «явися звізда з хвостом». Затьма місяця завжди звіщає нещастя, твердить Талмуд. Така
затьма все вказує долю Ізраїля.

Збірник XVIII ст. подає, що «Бог воздвизає звізду камизу (комету) на воздусі» тоді,
коли «царство має перемінитися на запущення, або явиться рать злопогубная, або буде щось
люте».

Сонце в народа святе, праведне, і так його звуть і старші наші письменники, напр. Т.
Шевченко, П. Куліш і ін. Великий князь Володимир Мономах (t 1054) у своїй «Науці дітям»
навчає: «Щоб не застало вас сонце в постелі. Віддавши ранішню Похвалу Богові, а потім
сходячому сонцеві, й побачивши сонце, прославте Бога з радістю!»

Як показує листування Кирила з Нифонтом другої половини XII віку, у нас померлих
ховали до заходу сонця, – щоб померлий і в останнє бачив сонце.

Так само й зорі святі та праведні. Зорі – це віконця до Неба («Лісова пісня»). П. Куліш
у «Чорній Раді» 1857 р. подає: «Зорі – то людськії душі. Як засне грішне тіло, добрі душі,
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покинувши землю, зносяться до Господа Бога, купаються, обливаються у небесному світі,
підслухають, що говорять на Небі Анголи… Як же часом покотиться по Небу й погасне ясна
зоря, козак перехреститься і помолиться за усопшу душу». Він же пише: «На Небесах сияють
вічно Божі мислі – зорі».

«Зорі – то Янголи дивляться. У кожного є свій Янгол: то він і пильнує за душею, сте-
реже її, щоб, бува, що лихе не спіткало. Ото ж, як зірочка покотиться, то душа переста-
виться», – так подає Панас Мирний в «Хіба ревуть воли…»

П. Куліш у «Чорній Раді» подає, чого на місяці видно плями: «То ще як Каїн убив
Авеля, то Бог назнаменував на місяці той гріх своєю рукою: Дивіться, каже, люди добрі: так
як сей Каїн до віку вічного нестиме на плечах братнє тіло, так усякий душогубець носитиме
до віку, до Суду, тяжкий гріх свій». Про це подає й Т. Шевченко в «Назарі Стодолі»: на місяці
брат брата на вилах держить.

Гулак-Артемовський пише:

Пішов татусь в той край гожий,
Де місяць і сонце
З світлиць Божих на світ Божий
Дивляться в віконце.

«Під тихими вербами» Б. Грінченка 1907 року: «Зіньку, чи правда, що на місяці брат
брата на вилах держить?»

І взагалі, в народніх обрядах скрізь бачимо остатки солярного (соняшного) світогляду,
і стародавні вірування в небесні світила. В наших казках нерідко виступають ці космічні
сили: сонце, місяць, зорі, а також: мороз, град, вітер і ін.

Усі небесні світила, – це одна родина: сонце – жінка, місяць – чоловік, молодий, а зорі
– то дітки, як то співається в наших колядках.

У стародавній Молитві на Хрещення читаємо (Требник): «Ти простерл єси Небо яко
кожу, Ти утвердил єси землю на водах». Небо не одне, а багато їх, напр. Іоаникій Галятовсь-
кий твердить, що є 11 Неб («Ключ Розуміння»).

Місяць скрізь шанувався, бо ж це нічне Боже око. І навіть і тепер, хто побачить його
вперше (новика), той конче мусить перехреститися, щоб щастило ввесь місяць. А хто поба-
чить новика з лівої руки, та ще з порожніми кишенями, тому не поведеться, і треба вміючи
відплюватися. Гори й долини, які бачимо на місяці, з найдавнішого часу породили багато
різних легенд, з них у нас найчастіша: це побилися два брати, й один тримає другого на
вилах (Чубинський), або – це Каїн Авеля забив.

Денниця чи порання зоря та зоря вечорова, – це сонцеві сестри красуні. А зорі – це
сонцеві та місяцеві діти, або пізніше – Божі очі. Кожна людина має на Небі свою зірку, і коли
вона народжується, Бог її запалює, а коли вмирає, з Неба котиться й зірка її. Молошний шлях
– це чумацький шлях, дорога на Крим і далі на Єрусалим.

В давнину були різні курси космографії, науки про світ, що залюбки читалися в середні
віки, – вони й сіяли всякі легендарні знання про небесні світила. Так само й ворожбитська
книга Громник подавала різні гадання й по сонцю, напр.: «Якщо в листопаді померкне
(затьмариться) сонце, будуть біди і багато повстань, і містами руїна».
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