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ÄÅÐÆÀÂÈ Ó ÑÂ²ÒË² ²ÍÄÎ²ÐÀÍÑÜÊÈÕ ÔÀÊÒ²Â
Ñòåïàí ÍÀËÈÂÀÉÊÎ,

ñõîäîçíàâåöü-³íäîëîã,
çàââ³ää³ëîì ïîð³âíÿëüíèõ äîñë³äæåíü ÍÄ²Ó
На широкому індоіранському, скіфському й слов’янському істо
ричному, мовному та культурологічному матеріалі дано нове тлума
чення імені Аспарух, яке мав болгарський цар, засновник Першої Бол
гарської держави на Балканах. Писемні джерела з Давньої України
засвідчили, що ім’я Аспарух побутувало на наших теренах іще до но
вої ери, задовго до того, як Аспарух у VII cт. повів болгарів зі своєї
приазовської батьківщини на Дунай. Саме датовані писемні пам’ятки
з тисячолітньої Боспорської держави допомогли з’ясувати походжен
ня і значення цього й досі загадкового імені.

1. Історичний екскурс
Болгарська історія V VIII ст., коли праболга
ри в складі гуннської імперії перебували на своїй
приазовській батьківщині, а потім – у новоство
реній державі на південь від Дунаю, має чимало
нез’ясованого як щодо історичних подій, так і
щодо історичних постатей. Одна з таких і досі
остаточно не вирішених проблем – походження
і значення імені засновника Болгарської держа
ви на Балканах – Аспарух.
Про приазовську батьківщину болгарів, про
їхнього царя Аспаруха й постання Першої Бол
гарської держави на Балканах розповідають дві
авторитетні візантійські пам’ятки – “Хронографія”
Феофана Сповідника (760 818) і “Бревіарій” (“Ко
ротка історія”) патріарха Никифора (758 829). А
ще так званий “Іменник болгарських царів” – бол
гарська пам’ятка кінця VII початку VIII cт. Вони
найбільш повно висвітлюють події VII VIII ст., коли
перебудовувався візантійський державний апа
рат, точилася вперта боротьба імперії з арабами
й поставала Перша Болгарська держава.
Під 679 680 роком “Хронографія” Феофана
пише, що цього року болгари напали на Фракію,
а в зв’язку з цим стисло оповідає їхню історію.
Від Азовського моря (Меотиди) до ріки Куфіс
(Південний Буг) лежала давня Велика Болгарія,
де жили й співплемінні болгарам котраги. За
імператора Костянтина Західного (641 668 рр.)
помер правитель Болгарії і котрагів Кроват.
Своїм п’ятьом синам він заповів не відділятися,
аби не потрапити поодинці під чужу залежність.
Та, коли батько помер, сини розділилися й ро
зійшлися в різні боки. Перший, Батбаян, послу
хав батькового заповіту й лишився на
предківській землі, а другий, Котраг, перейшов
Танаїс (Дон) і осів там, навпроти Батбаяна. Чет
вертий і п’ятий брати пішли за Дунай, де один
підпав під владу аварів, а другий добувся Пен
таполя біля Равенни і потрапив під владу хрис
тиянських правителів. Третій брат, Аспарух, пе
реправився через Дніпро й Дністер і дійшов до
Огла – ріки північніше Дунаю, і осів там, бо місце
було оточене ріками й добре захищало від во
рожих нападів. А коли раніше єдиний народ отак
роздробився на 5 частин, із глибин Сарматії
прийшли хазари, і Батбаян, цар першої Болгарії,
мусив платити їм данину. Імператор Костянтин
спробував прогнати болгарів зі своїх територій,
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але невдало, ті почали переслідувати римлян,
переправилися через Дунай і дійшли до Варни.
Тут вони знайшли вигідне й безпечне для себе
місце: позаду Дунай, а спереду і з боків – ущели
ни й море. Підкоривши тутешні слов’янські пле
мена сім родів і сіверів, болгари розселили їх від
ущелини Берегава на схід, а на півдні й заході –
до Аварії. Вони так зміцніли тут, що стали напа
дати на фортеці й поселення, підвладні Візантії.
Й імператор врешті решт мусив укласти з ними
не зовсім вигідний для себе мир [12, 60 62].
Болгарський дослідник Д.Ангелов упевне
ний, що Феофанова розповідь про п’ятьох синів
Куврата легендарна [12, 113]. Число “5” взагалі
властиве для різних традицій, характерне воно
й для Давньої України і має цікаві перегуки саме
з нашою темою. У “Ріґведі” діють так звані “5 ве
дійських племен” – яду, турвашу, друх’ю, ану та
пуру, назви яких тотожні іменам 5 братів у “Ма
хабгараті” – Яду, Турвашу, Друх’ю, Ану й Пуру.
Яду й Турвашу в “Махабгараті”– сини царя Яяті
від дружини брахманки, а Друх’ю, Ану й Пуру –
теж сини Яяті, проте від таємної дружини кшат
рійки. Шлюб брахманки й кшатрія, яким є Яяті,
не схвалюють традиційні індійські приписи,
навіть якщо він і оформлений юридично. Зате
шлюб кшатрія з кшатрійкою, як у Яяті та Шарміш
тхи, ідеальний, навіть якщо він таємний і юри
дично неоформлений, отже, й ніби незаконний.
Саме син кшатрія і кшатрійки може претенду
вати на царський трон. Тож, по суті, епічна
індійська легенда про п’ятьох братів – це леген
да про трьох братів кшатріїв Ану, Друх’ю і Пуру:
лише вони можуть претендувати на престол, бо
батьки їхні – з кшатрійського, воїнського стану. І
на престол справді сідає один із них, наймолод
ший, що суперечить традиції. “Махабгарата”
пояснює, чому порушилося споконвічне насліду
вання престолу, який мав посісти найстарший
син. Бо лише наймолодший Пуру зважив на про
хання Яяті і обміняв його старість на свою мо
лодість. За що потім вдячний батько й дарував
йому царський трон. Нащадки Пуру за ним ста
ли називатися паурави, що на слов’янському
ґрунті прибрало форм паулавипулави полови,
а тоді й половичі, половці.
У болгарській історії простежується вираз
ний “половецький слід”: половці не лише підтри
мували антивізантійський рух на Балканах, а й

івом, є тюркськими перекладами давніх нетюрксь
ких назв. Останні якраз у Криму й біля давньої
Меотиди – Азовського моря, де й локалізується
передбалканська батьківщина болгарів [4, 57 64].
На теренах Давньої України існує кілька ле
генд про трьох братів: скіфська, вірменська й
давньоруська літописна. Найдавніша з них –
скіфська. Саме наймолодший брат із легенди,
яку наводить Геродот, стає царем скіфів і родо
начальником скіфської царської династії. Ім’я
його Колаксай. В основі імені, за нашим тлума
ченням, лежить kola, споріднене з санскр. kula
“рід”, “плем’я” та іран. hel, heil того самого по
ходження і значення. А ksai cпоріднене з санскр.
kshatr та іран. hsahr, різновид яких – укр. цар.
Тож ім’я Колаксай означає “Ватажок роду”, “Цар
племені” [5, 187 191]. Приблизно таке саме зна
чення мусило мати й ім’я Аспарух. Проте в до
теперішніх дослідників немає і натяку, що їхня
думка працює в цьому напрямку. А kula, по суті,
тотожне терміну ґотра “сім’я”, “рід”, відчутне, як
на нас, в етнонімі котраги й імені Котраг.
Більшість грецьких списків дають форму
імені Аспарух, а в “Іменнику болгарських князів”
воно – Ісперіх, Есперіх, що має бути ближче до
первісного звучання. Ім’я Аспарух відоме на Кав
казі й раніше, зокрема, в написі І ІІ ст. з грузинсь
кого Мцхеті, який містить вираз asparoukis
pitiaksis – “пітіахш Аспарук”. Дослідники відно
сять сюди й вірменське Aspurak, яке вважають
видозміною Asparuk. Ще одну таку видозміну
вони вбачають в імені грузинського царя ІІІ ст.
Aspagur (з Asparug). Тобто маємо такі засвідчені
форми імені: Аспарух, Аспарук, Аспурак, Аспа
руг, Аспагур, Аспугур, Ісперіх та Есперіх [7, 281
282]. Проте це ім’я у формі Аспург побутувало
на теренах Давньої України значно раніше – ще
на зламі двох тисячоліть, тобто на межі старої і
нової ер. Його зафіксували написи, що їх лиши
ло по собі тисячолітнє Боспорське царство.
Ранньодержавне утворення, яке існувало на
півдні України у V ст. до н.е. – IV cт. н.е.

2. Ім’я Аспург у боспорських написах
Ім’я Аспург засвідчують написи №№ 1134 і 1142
в “Корпусі боспорських написів” (М. Л., 1965). Пер
ший напис міститься на шести уламках плити з біло
го мармуру, знайденій в Анапі, нині – в Ермітажі.
Напис датується кінцем ІІ – початком ІІІ ст., бо зга
дується боспорський цар Савромат ІІ (173 210 рр.),
що правив саме в цей час. Ім’я Аспург згадане в
переліку членів товариства навклерів судновлас
ників; зазначена й посада носія імені Аспург – він
відав віддачею мита на відкуп. Покровитель това
риства тут – боспорський цар, а голова його висо
кий представник державної влади – намісник
Горгіппії. Напис засвідчує існування в Горгіппії Анапі
культів Посейдона та Афродіти Навархіди – “Су
дноначальниці”, яка в Пантикапеї – столиці Бос
порського царства шанувалася разом із Посейдо
ном Сосинеєм “Спасителем (кораблів)”.
Ім’я Аспург наявне і в напису №1142, теж на
уламках (їх 8) з білого мармуру, знайдених в
Анапі, коли розкопували земляний вал. Уламки
були перевезені до Москви, в Історичний музей.
Напис, що містить список імен, датується дру
гою половиною ІІ ст.
Та що найголовніше, ім’я Аспург має бос
порський цар.
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брали активну участь у створенні Другого Бол
гарського царства, перші царі якого походили з
роду половецького князя Асеня [3, 159 161].
Крім того, половці виявляються не тюркомовним,
а індоарійським народом, який у нібито далекій
зараз Індії знаходить своїх близьких етнічних
родичів в особі раджпутів – індійських “козаків”
[4, 64 71]. Цікаво, з огляду на це, що якраз радж
путською була знаменита династія правителів Делі
– Томари (в Україні Томари – шляхта половецько
го походження), які у VIII ст. відновили давнє місто
Індрапрастху (“Престол Індри”), назвали його
Ділліка i зробили своєю столицею, де й правили
до ХІІ ст. [4, 71 80]. Назву Ділліка деякі дослідники
пов’язують із перс. dil “серце”, через те, мовляв,
що це столиця, осердя країни, її серце. А нинішня
столиця Болгарії – Софія колись називалася Сер
діка, назва якої теж може мати стосунок до слова
серце. Тоді по індійському Сердіка звучатиме
Хрідіка (санскр. hrid “серце”).
Число “5” міститься в назві Пенджаб й ет
нонімі пенджабці, у назві давньоіндійської дер
жави Панчала, людність якої – панчали чи пан
чалійці. Назва Пенджаб означає “П’ять річок”,
“П’ятиріччя”, а назву Панчала складають panch
“5”+la, де la – суфікс, що утворює прикметники
від іменників та числівників. Тож Панчала озна
чає “П’ятичастинна”, “П’ятерична”, “Складена з
п’яти (предметів, областей, річок, гір абощо)”.
Прикметно й те, що назви 5 печенізьких фортець
на Дністрі, які подає Костянтин Багрянородний
у трактаті “Про управління імперією” (Х ст.), зна
ходять своїх двійників саме в Раджастхані –
країні раджпутів і Пенджабі, де вже пенджабські
“козаки”, так звані ніханґи (з перської “крокоди
ли”), носять синьо жовте вбрання [4, 353 359].
Містить число “5”, як на нас, і етнонім печені
ги, з якими виявляють спорідненість половці.
Печеніги в Закавказзі й Туреччині мають назви
беченаг, беченек, біченек, у Румунії і Молдові –
беченіг, у вірменських джерелах – пацинак, пан
дзканк. Тому етнонім печеніги може бути транс
формацією, зокрема, й тюркською, давнішої,
первісної назви, яка містила в собі число “5”.
Санскр. panch “5” тотожне печ, беч у назвах пе
ченіг і беченек, вони відповідають тюркському
беш “5”. А ніг, наг, нек у різновидах етноніму мо
жуть бути тюркським присвійним суфіксом нинґ
(узб. мен “я” – менинґ “мій”, сиз “ти” – сизнинґ
“твій”, биз “ми” – бизнинґ “наш”). У такому разі
тюрк. бешнинґ означатиме “належний п’яти”,
“п’ятеричний”, “п’ятичасний” i буде значеннє
вим двійником санскр. panchala, яке на місце
вому ґрунті могло прибрати форми пантала (ла
тин. penta “5”). Тому привертають увагу ук
раїнські назви Пантин, Пантинець, Пантирець,
Пантаївка, Пантецька, Панталія, Пинтілієве (май
же всі в басейні Дунаю і Дністра). Та й Пента
поль біля Равенни, куди дісталася частина бол
гарів на чолі з п’ятим братом, означає “П’ятиміс
то”. Звідси ж, судячи з усього, стає і назва сто
лиці Боспорської держави – Пантикапей, яку
можна пояснити, зважаючи на давні слов’янські
терміни кап і капище, як “П’ять святилищ”, “П’я
тихрамне (місто)”. Чи “П’ять гір”, “П’ятигори”,
“П’ятигорськ”. В Україні є села й річки П’ятиго
ри, П’ятигірки й П’ятигірці, численні П’ятихатки,
річки й урочища з тюркськими назвами Беште
рек, Бешташ, Бешуй, Бешбайрак, які, поза сумн
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Напис №39 вміщено на плиті з білого мар
муру, купленої в Керчі 1948 р. Нині в Музеї обра
зотворчих мистецтв (Москва). Текст правої по
ловини втрачений, а зміст лівої такий:
“Великому цареві Аспургу, другу римлян…
що царствує над усім Боспором, Феодосією,
сіндами, меотами, тарпитами, торетами, псеса
ми й танаїтами, який підкорив скіфів і таврів…
своєму спасителю і благодійнику присвятив…
320 року і місяці…”.
Напис свідчить, що в 23 році нової ери (320
рік боспорської ери) Аспург іще правив на Бос
порі, бо доти епіграфічні дані крайньою датою
його правління називали 16 р.н.е. Аспург пра
вив на Боспорі у 8 р. до н.е. – 38 р.н.е. На думку
вчених античників, блок із написом належав хра
му чи портику, присвяченим цареві Аспургу. Ця
споруда на Боспорі засвідчує обожествлення
Аспурга на противагу обожествленню імперато
ра Августа в східних римських провінціях. Рим
зазіхав на Боспор, і цьому зазіханню протистав
лявся авторитет обожненого боспорського царя
[1, 46]. Страбон згадує про обожествлення (при
наймні після смерті) боспорського царя Періса
да І (IV ст. до н.е.), але згадки про пізніші обоже
ствлення боспорських царів в античних джере
лах досі були відсутні.
Напис №40 на постаменті з білого мармуру,
знайдений 1865 р. у Керчі, на північному схилі
гори Мітрідат, коли розкопували могилу. Зараз
у Керченському музеї.
“Великого царя Аспурга (статую), друга рим
лян, який походить від царя Асандроха, друга
цезаря і друга римлян, який царствує над усім
Боспором, Феодосією, сіндами, маїтами, тар
пітами, торетами, псесами й танаїтами, і підко
рив скіфів і таврів, Менестрат, син Менестрата,
начальник острова, (поставив) свого спасителя
і благодійника”.
Напис зроблено за правління Аспурга і містить
кілька цікавих моментів. Зокрема, той, що Аспург
нащадок чи син Асандроха. Про ім’я Асандрох є
різні версії. Одна ототожнює Асандроха з боспорсь
ким царем Асандром – тоді Асандр батько Аспур
га. За іншою, Асандрох – не Асандр, а маловідо
мий батько чи предок Аспурга. Є і таке пояснення:
окрім суто грецького імені Асандрос існувало й
іранське ім’я, перша частина якого (невідома) заз
нала грецизації й уподібнилася грецькому Асан
дрос, а ohos нагадувало про іранське походження
імені [1, 48]. Не виключено, що АсандрАсандрох
батько Аспаруха, що це ім’я дотичне до половець
кого роду Асенів, з якого походили перші царі
Другої Болгарської держави. Напис також засвід
чує, що Боспорська держава за Аспурга володіла
територією, якою доти володіли боспорські царі
династії Спартокідів, відзначає успіхи Боспору в
боротьбі зі скіфами у центральній степовій і пе
редгірській частині Криму, й таврами гірського
Криму. Щодо виразу “начальник острова”, то вва
жається, що йдеться про Таманський півострів,
який у давнину був островом. За Страбоном, різні
племена в басейні Кубані (Куфіс, Гіпаніс) мали
збірну назву – маїти.
Напис №41 на уламкові постаменту з сірого
мармуру, знайдений у Керчі 1829 року, коли роз
бирали турецьку фортецю. Зараз в Ермітажі.
“Імператора Нерона (статую), сина Клавдія,
цезаря, августа, втретє консула, вп’яте трибу
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на, батька Вітчизни, свого спасителя й благо
дійника, цар Котіс, син Аспурга, друг цезаря і
друг римлян, благочестивий, дожиттєвий пер
шосвященник августів, присвятив”.
Напис датується 58 р.н.е., коли Боспором
правив Котіс І, син Аспурга, за якого посилила
ся залежність Боспору від Риму. Про це свідчить
поява на Боспорі культу римських імператорів і
включення за Котіса до титулатури боспорських
царів римського імені й звання дожиттєвого пер
шосвященника августів.
Напис №42 на уламку мармурового постамен
ту, куплений у Керчі 1902 року. Зараз в Археоло
гічному музеї (Одеса). Напис має дату: 390 р.б.е.,
тобто 93 р.н.е.
“Який походить від предків царів, сина царя
Боспору Котіса, сина Аспурга, благочестивого,
царя Тіберія Юлія Рескупорида, друга цезаря й
друга римлян, благочестивого, дожиттєвого пер
шосвященника августів і благодійника Вітчизни, я,
Тіберій Юлій Савромат, син Рескупорида, свого
батька і благодійника (статую) поставив 390 року”.
З напису виходить, що Тіберій Юлій Рескупо
рид – син Тіберія Юлія Савромата, предки яких
– Аспург і Котіс. Всі вони – Рескупориди. Хоча не
зовсім зрозуміло, що означає Рескупорид – титул,
рід чи щось інше. Рескупоридів було 6: Рескупо
рид І – Аспург, ІІ правив у 68 91 рр., ІІІ – у 210 226
рр., IV – у 233 234 рр., V – у 239 – 275 рр., VІ – у
318 332 рр. Саме 332 року припинилася чеканка
його монет (з чого, втім, ще не випливає, що тоді
ж Рескупорид VІ залишив трон).
Напис №958 на плиті з білого мармуру, яка, су
дячи з форми, була частиною карнизу якоїсь архі
тектурної споруди. Знайдена на північ від Аджи
мушкая, на хуторі Кистеня (згодом хутір Фабіано),
зараз у смузі селища Партизани. Нині – в Ермітажі.
“Це щедроливне джерело явила доблесть
сина Аспурга, благочестивого Котіса, який підніс
старовинну славу землі та предків і який володіє
всіма скипетрами інахійців”.
Напис – два елегійні двовірші – був, види
мо, вирізьблений на карнизі, що обрамлював
водойму чи фонтан, куди підведено воду дже
рела, можливо, цілющого. “Син Аспурга, благо
честивий Котіс”, на загальну думку, боспорсь
кий цар Котіс І, тож напис відносять до його прав
ління. Судячи з напису, Котіс обладнав джерело
й передав у загальне користування. Інахейці
напису, як на дослідників, ахейці, одне з племен
Чорноморського узбережжя Північного Кавказу,
південніше Сіндики й Горгіппії (свідчення Стра
бона). За переказом, плем’я походило від давніх
ахейців. В іншому місці Страбон повідомляє, що
племенами в цьому регіоні управляли так звані
скептухи, підлеглі тиранам чи царям. Тож слова
“володіє всіма скипетрами інахійців” дозволя
ють гадати, що скептухи – правителі ахейців
підлягали боспорському царю Котісу І. Еinahioi
(= inahioi замість inahidai) – поетична назва
ахейців (від річки Inahos в Арголіді), бог якої вва
жався родоначальником давніх ахейських царів.
Напис №985 на плиті з білого мармуру, знай
дений на березі Таманської затоки 1880 року, в
городищі Фанагорія. Зараз – в Ермітажі. На
плиті дата: 313 р.б.е, тобто 16 р.н.е.
“За царювання царя Аспурга, друга римлян,
313 року, в місяці даїсії, 7 го числа, Фодак, син
Пофона, присвячує при молільні Аполлону сво

дехто висновує, що йдеться про нащадків або
наступників Аспурга чи про якесь невідоме пле
м’я, що приблукало сюди й стало частиною
кримських готів. Нині переважає думка, що ас
пурги місцеве меотське плем’я.
Під 8 р.н.е., коли на Боспорі правив Аспург,
джерела повідомляють, що боспорський цар
Полемон (14 9/8 рр. до н.е.) загинув у битві з
аспургіанами, наступниками (чи співплемінни
ками, прихильниками) Аспурга. Через що унія
Боспору й Понтійської держави порушилась:
Рим визнав Піфодору, другу дружину Полемо
на, царицею Понту.
І водночас визнав Аспурга царем Боспору
[13, 279].

3. Ім’я Аспарух у світлі індоіранських
фактів
Тлумачення компонента рух в імені Аспарух
чи ріх в імені ІсперіхЕсперіх особливих склад
нощів не викликає – вони етимологічно тотожні,
тобто мають спільне походження й однакове зна
чення “правитель”, “цар” (санскр. raj, латин. rex,
циган. рай, англ. roy). Ріх бачимо в низці відомих
тогочасних імен: Германаріх (король остготів, IV ст),
Аларіх (король вестготів, IV ст.), Аталаріх (син
імператора Іраклія, VII ст.), Гізеріх (король ван
далів), Телеріх (болгарський хан), навіть у сучас
них іменах Ульріх, Генріх. Боспорські написи теж
знають імена з ріх, скажімо, Боспоріх “Цар Бос
пору”, яке відноситься ще до IV ст. до н.е. У всіх
цих іменах ріх означає “правитель, цар, король”.
Відомий скіфолог та іраніст В.І.Абаєв не ото
тожнює імені Аспург з іменем Аспарух, як ми, а
зводить його до давньоіран. aspa+ugra й тлума
чить “могутній кінь” або “який має могутніх ко
ней”. І навіть знаходить йому осетинську пара
лель efsurgefsorg “легендарна порода коней” [7,
281]. У той же час про ім’я Аспарух пише: “Asparuk
– ім’я засновника болгарської держави на Бал
канах (початок VI ст.), тюрка, але який мав ірансь
ке (скіфське) ім’я; у другій частині – ruk, д. іран.
rauka, raucha “світло”, “світлий”, отже, Asparuk
означає “Світлий кінь” або “Який має світлих ко
ней”; пор. грец. Levkippos” [7, 281 282]. Отже,
Аспаруха він вважає тюрком, який носив ірансь
ке ім’я. Він же вважає за подальший звуковий
розвиток імені AsparukАспарух форму
Asphurugos = осет. asfarug. Д.Моравчик зводить
Аспарух до тюрксько болгарського Esperux
Esberux, Ф.Альтман Г.Хауссіг – до алтайського
ishparog (ishpara+oq “загін вершників”). Д.Немет
схиляється до тлумачення, що Аспарух – осма
но тюркське ispariaspariisbari “сокіл” [12, 115].
Отож має місце розкиданість думок щодо
походження і значення імені болгарського царя,
яке пробують пояснити з тюркських, алтайських
та іранських мов, проте всі ці тлумачення мало
переконливі, значення імені Аспарух лишаєть
ся нез’ясованим і постає потреба знову зверта
тися до цього питання. Тому тут пропонується ще
одне тлумачення, вже індоарійське, яке ми спро
буємо обґрунтувати й вмотивувати.
Тлумачення імен Аспург та Аспарух В.Абає
вим викликають низку заперечень. По перше,
автор обох етимологій не враховує, що обидва
імені відомі лише в грецькій передачі, тож слід
зважати, що при цьому вони могли видозміни
тися, дещо одійти від первісного звучання. По
"'
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го вигодуванця Діонісія, він же Лонгіон… за умо
ви шанування і ревного відвідування молільні”.
Напис найраніший із відомих боспорських
документів про відпущення рабів на волю.
Таким чином, маємо 8 написів з іменем Ас
пург: 6 із них згадують боспорського царя Аспур
га (8 р. до н.е. – 38 р.н.е.), 2 стосуються двох носіїв
імені Аспург нецарського, та все ж високого ста
тусу (навклери), обидва написи про яких знай
дено в Анапі. 5 написів про царя Аспурга знай
дено в Керчі, давньому Пантикапеї, столиці Бос
порської держави, один – у Фанагорії (Тамансь
ке узбережжя). Два найраніші написи (№985 і
№39) датовані 16 і 23 рр.н.е., тобто початком но
вого літочислення і за правління Аспурга, почате
8 р. до н.е. Вкрай істотно, що написи №39 і №40
зазначають, що цар Аспург правив сіндами й
меотами. Це дає ще більші підстави ширше за
лучати до пошуків індоіранський матеріал.
Є кілька боспорських написів, де згадують
ся аспургіани (аспурги, аспургії).
Напис № 36 на постаменті з білого мармуру,
знайдений в Керчі 1843 р. під час пошуку води,
за 60 кроків від моря, ліворуч від давнього молу,
у фундаменті “турецької лазні”. Напис цікавий
тим, що перелічує найголовніші тодішні посади
на Боспорі і що тут відлунюють якісь важливі
події в 70 ті роки ІІІ ст. Напис умовно поділений
на 3 частини – А, Б і В. Про аспургіан мовить ча
стина А, тому наведемо лише цей уривок:
“У добрий час. За царювання царя Тіберія
Юлія Тейрана, друга цезаря і друга римлян, бла
гочестивого, поставили цей пам’ятник богам
небесним Зевсу Спасителю та Гері Спасительці,
за перемогу і довголіття царя Тейрана й цариці
Елії арістопіліти своїм богам і благодійникам за
жерця Юлія Хофарна, сина Афродісія, колиш
нього лофага, та інші арістопіліти: Менестрат,
син Госемфлія (?), намісник царської резиденції
і намісник Феодосії; Фанн, син Сакла, хіліарх і
начальник аспургіан…”.
Про аспургіан науковий коментар до напису
пояснень не дає, а щодо терміну арістопіліти
припускається, що він – придворна гвардія.
Напис №1246, на вапняковій плиті з 3 х
уламків, знайдених 1853 р., коли прокопували
траншеї через південний вал городища в Танаїсі.
Нині – в Ермітажі. Напис – копія напису № 1248,
тому сам текст і коментарі – в ньому.
Напис №1248 на мармуровій плиті, розбитій
на дрібні шматки, знайденій 1853 року в
північній частині городища Танаїс, зараз в Ермі
тажі. Напис датується десь 220 р.н.е.
“У добрий час. За царя Рескупорида, сина
великого царя Савромата, й Зенона, сина Фан
на, начальника аспургіан і пресбевта царя Рес
купорида, і Хофразма, сина Форгабака, і Баси
ліда, сина Феоніка, еллінарха, часом зруйнова
на стіна відновлена від фундаменту попечінням
епімелетів Деметрія, сина Аполлонія… 5… року,
місяця артемісія, 1 числа”.
З напису видно, що пресбевт Танаїсу обіймав
і іншу державну посаду – начальника аспургіан.
Між Фанагорією і Горгіппією мешкали аспургіа
ни (або аспурги, аспургії), в назві яких відлунює
особове ім’я Аспург. Проте в боспорських напи
сах назва аспургії виступає начебто в значенні
воїнському, скажімо, “Фанн, син Сакла, хіліарх і
начальник аспургіїв”, як у написі №36. З чого
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друге, дослідник не допускає, що Аспург та Ас
парух одне й те саме ім’я, яке зазнало певних
видозмін за майже п’ятсотлітній часовий відти
нок, який їх розділяє. По третє, він не бере до
уваги, що в “Іменнику болгарських князів” ім’я
Аспарух звучить Ісперіх, Есперіх, що мусить бути
ближчим до оригіналу. По четверте, боспорські
написи подають приклади, коли чужомовне ім’я
(іранське або індійське) з початковим і стає у
грецькій передачі з початковим а.
Яскравий приклад цього – передача поши
реного індійського імені Вішвамітра та його
іранського відповідника Віспамітхра (Віспаміхр,
Віспемехр), яке в грецькій передачі прибрало
вигляду Аспамітхар, Аспаміфар. Це засвідчують
боспорські написи №211 і №242, знайдені в Керчі
й датовані IV і ІІІ ст. до н.е. [1, 176, 188]. Перший
напис короткий: Нуменій, син Аспаміфара, а дру
гий іще коротший, бо на уламку вапнякової сте
ли лишилося тільки ім’я Аспаміфар, яке може
читатися і Аспамітхар, Аспамітар (як катедра й
кафедра, міт і міф тощо). Тому є підстави усум
нитися, що в іменах Аспург та Аспарух компонент
aspa (іран. asрa, cанскр. ashva) означає “кінь”.
В індоіранських, слов’янських та грецьких
іменах компонент із значенням “кінь” зазвичай
другий, як у тому ж Левкіпп, яким В.Абаєв праг
не підсилити своє тлумачення і двійники якого –
санскр. Шветашва, іран. Спітасп й укр. Білокінь.
Перший компонент, як правило, характеризує
коня (білий, вороний, рябий, прудкий, могутній,
божественний, неперевершений тощо). Тож і з
цього погляду тлумачення Абаєва не дуже пере
конливе. Значно більше підстав вважати, що
перший компонент в імені ІсперіхЕсперіхАспа
рух є слово, яке в іранців звучить віспа, а в
індійців вішва. І таке слово в індоіранських мо
вах справді є, причому високостатусне й над
звичайно активне в індоіранському, отже, і в
скіфському іменотворенні. Про що свідчить бо
дай ім’я скіфського царя ще кімерійської доби
(VII ст. до н.е.), фіксоване в ассірійських джере
лах як Ішпакай Іспакай. Де бачимо те ж Ішпа
Іспа, що і в імені ІсперіхЕсперіх. Тобто можна
констатувати: імена з ІшпаІспа найчастіше мали
царі, вони “царські”, а фіксуються такі імена на
теренах Давньої України впродовж щонаймен
ше півтори тисячі років (VII ст. до н.е. – VII cт.
н.е.). Що засвідчує їх важливість, отже, й жи
вучість і поширеність у просторі й часі.
Що ж означає vishva в індійських мовах? Сан
скрит дає такі значення vishva: “усі, все”, “світ”,
“земля” [8, 608]. Іран. vispa має ті самі значен
ня. Санскр. vishva членується на vish+va, де vish
“община”, “громада”, “плем’я”, “народ”, спорі
днене з нашим давнім весь “село”. У слов’янсь
ких мовах весь вжиткове й досі (чес. ves, пол.
wies, білор. веска).
У “Ріґведі”, найдавнішій писемній пам’ятці
індійців та й індоєвропейців, vish означає “рід”,
“громада”, “плем’я”, “народ” [8, 606], воно роз
винулося зі значення “все”, “всі”, “багато”.
Термін вайш’ї на означення третього стану дав
ньоіндійського суспільства – селянства утворе
ний саме від віш. Тож вайш’ї – селяни, жителі
весі, села, у чехів vesniak “селянин”. Існування
в Давній Україні 4 х суспільних станів засвідчує
Геродот у V ст. до н.е., коли розповідає скіфську
легенду про 4 магічні дари, що впали з неба –
#

золоті чашу, сокиру, плуг і ярмо. Де чаша сим
волізує жерців брахманів, сокира – воїнів
кшатріїв, плуг – землеробів вайш’їв, а ярмо –
залежних общинників шудрів.
Саме селянський стан усвідомлювався як
весь народ, бо був найбільш чисельний і значу
щий, тому й термін віш весь насамперед стосу
вався його. Покровителем стану був Вішну, в
імені якого й відбите віш “усе, всі, народ”, а колір
стану – жовтий, тоді як у жерців брахманів –
білий, воїнів кшатріїв – червоний, а шудрів –
чорний (звідки, певно, й чернь, простолюд).
Вішну символізує в тризубі ліве вістря (праве –
Брахма, середнє – Шіва), бо ліве уособлює
жіноче начало, Землю, а Земля – жінка, мати,
годувальниця. Захисником та оборонцем Землі
й людей на ній і є Вішну. Коли землю перепов
нює зло, він посилає на неї свої земні втілення
аватари, які дають світові лад. Такими земними
втіленнями є Крішна та його старший брат Ба
ладева, відповідно восьме й сьоме втілення.
Вішну й Крішна відомі “Влес книзі” (ІХ ст.) як
Вишень Вишній Всевишній і Кришень, сліди
поклоніння їм засвідчені і в Україні, і в Болгарії, і
в інших слов’янських країнах.
Санскр. віш творить низку важливих термінів,
які мають свої слов’янські й українські відповід
ники. Наприклад, vishpati “старійшина”,
“сільський староста”, “ватажок роду, громади”,
де pati тотожне рос. батя й укр. батько. Тож pati
батя батько первісно означало “захисник”, “охо
ронець” (родини, роду, громади, села, землі,
краю). Санскр. vishpati тотожне литов. viespatis
“пан”, “господар”, “всевишній”, “владика”, “бог”.
На слов’янському ґрунті, певно, через іранське
посередництво, воно набуло форми господь. А
чергування вг властиве і індоіранським, і
слов’янським мовам: укр. гострий – рос. вос
трый, горобець – воробей, закінчення го в росі
ян звучить во. Ім’я Віштасп в іранських мовах має
і форму Гуштасп, яке греки передають Гістасп,
ім’я богатиря з “Шахнаме” – Гураз “Вепр” має і
форму Вараз (санскр. Varaha, хінді Varah, а пе
ченізька назва Дніпра – Варух). Тож санскр.
vishapati й лит. viespatis споріднені з укр. господь,
господар, господиня (санскр. vishpatіni), болг. й
рос. господин (санскр. vishpatin).
Відбилося Віш як Виш і в слов’янських іме
нах. Одним із 12 синів великого київського кня
зя Володимира – Вишеслав, давньоруські літо
писи знають імена Вишемир, Вишегор, Више
зар, Вишата, Вишатич. Останні два імені можуть
споріднюватися з іменем Віштаспа, яке мав один
із бактрійських царів кеїв, котрий прихистив у
себе Заратуштру, коли той зазнавав гонінь. Дав
ня Бактрія називалася Балх, перегукується з
елементом болг в етнонімі болгари, а одним із
царів кеїв був Кей Усан. Це цікаво з огляду на
те, що царі Другої Болгарської держави зводи
ли свій родовід до першопредка Асеня.
Міститься Виш і в численних Вишгородах –
в Україні й Болгарії, Росії, Польщі, Чехії, Юго
славії, Угорщині, Естонії. Вішапури, Бішапури й
Бішкенти – теж Вишгороди – є в Середній Азії,
Ірані та Індії. У “Шахнаме” місто Вісегерд стоїть
поряд зі знаменитими колись містами Самар
канд і Бухара. У “Сказанні про Бориса й Гліба” є
“Похвала Вишегороду”, де мовиться: “Немає
рівного йому в усьому світі. По праву названий

4. Деякі показові індійські
й українськослов’янські паралелі з вішва
В індійців дуже багато імен із vishva, надто
на означення богів, що засвідчує його високий
статус: Вішвабгавана, Вішвадгара, Вішвадгарін,
Вішваджіт, Вішваврікша, Вішварупа, Вішва
ґоптрі, Вішвахету, Вішванабга – Вішну; Вішвад
гена, Вішвадгаріні, Вішваґандга, Вішвамбгарі,
Вішвасаха, Вішва – Земля; Вішванатх, Вішвеша,
Вішвешвара, Вішвакарака – Шіва; Вішваґа,
Вішваретас, Вішвасрідж, Вішвайоні – Брахма;
Вішвамбгара, Вішвапаті – Крішна. Вішвакету –
Кама, Вішвапа – Сонце, Вішвашрі – Вогонь,
Вішвабгудж – Індра, Вішваваті – Ґанґа [14, 498
501]. І Вішвамітра – легендарний мудрець, вічний
суперник іншого знаменитого мудреця – Васіш
тхи, що нащадки його, як мовлять давні джере
ла, носили “оселедець”. Давні болгари, як і за
порожці та князь Святослав, носили пасмо волос
ся на голові. В “Іменнику” болгарські правителі –
“князі з остриженими головами” [2, 35]. “Осе
ледці” мали й половецькі князі. Угорський ченець
ще у ХІІІ ст. пише про людність у Тмуторакані на
Таманському півострові (історична Сіндика): “чо
ловіки тут голять голови… за винятком благород
них, які на знак свого благородства над лівим
вухом залишають пасмо волосся” [3, 160].
Вішвамітру знає ще “Ріґведа” – кшатрій від
народження, він досяг статусу брахмана й став
верховним жерцем (потім його змінив Васішт
ха) у ведійського царя Судаса. А прізвище Су
дас і твірне від нього Сдасюк і нині побутують в
українців. Причому обидва сучасні носії цих
прізвищ, відомі мені (журналіст і науковець), при
четні саме до Індії. Вішвамітра – й батько юної
красуні відлюдниці Шакунтали від русалки апса
ри Мени. Син Шакунтали Бгарата дав, вважає
традиція, своє ім’я країні, відомій сьогодні світові
як Індія. Сюжет про Шакунталу з “Махабгарати”
переклав Павло Ріттер (1872 1939) – перший ук
раїнський санскритолог, основоположник україн
ської наукової індології. А драму “Шакунтала” сан
скритського поета Калідаси (V ст.), яка свого часу
викликала в Європі фурор, переклав українською
і 1929 р. видав у Харкові композитор, музикант і
письменник Гнат Хоткевич. Він же на тему “Ша
кунтали” створив і 23 інструментальних та 7 во
кальних творів. Є українські паралелі до реалій
та персонажів “Шакунтали”: ім’я Вішвамітра
відбите в боспорських написах IV ст. до н.е., на
Чернігівщині є річка й місто Мена, є українські
прізвища Шакун і Сакун [4, 177 182].
Ім’я Вішвамітра означає “Мітра світу”, “Сон
це світу”, “Мир світу”, “Друг усіх” (vishva+mitra
“сонце, друг, приятель, мир”) і тотожне слов’ян
ському імені Вишемир. Мітра в індоіранській
міфології – бог Сонця і Мирного договору (миру),
іранська форма його імені Міхр, слов’янська –
Мир, відбита в українських назвах Миргород,
Мирогоща, Миропіль, Миропілля, Житомир,
Ушомир та іменах Володимир, Будимир, Дра
гомир, Любомир, Чудомир, Славомир і Мирос
лав, Радомир і Милорад та ін. [5, 192 202].
Серед індійських імен на Вішва знаходимо
Вішвакая (vishva+kaуа “тіло”) – “Світотілий”, “Чиє
тіло – світ”, “Хто сам – світ”, яке може відпові
дати імені скіфського царя в ассірійських дже
релах VII ст. до н.е. – Ішпакай, Іспакай. Жіночий
варіант імені Вішвакая (наголошене я) має в
#
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Вишеградом – вище й найвище всіх міст: дру
гий Солунь явився в Руській землі”. Проте на
зва Вишгород означає не “Високе місто” в гео
графічному плані, як його воліють пояснювати,
а “Місто роду, племені”. Воно справді високе,
але перш за все в плані соціальному. Географіч
на прив’язка тут вторинна, бо племінні центри й
так зводилися на підвищених місцях, що дикту
валося й міркуваннями безпеки [4, 345 352].
Вишгород біля Києва був резиденцією кня
гині Ольги, про болгарське походження якої де
далі частіше кажуть дослідники, називаючи
місцем її народження болгарську столицю Плес
ков (Плиска), а не маловідомий північний Псков,
як досі вважається. “Володимирський літопи
сець” (ХV ст.) каже, що “Ігоря одружив Олег у
болгарах, узяв за нього княжну іменем Ольга”.
Тому набувають особливого змісту болгарські
походи й виразний болгарський слід у політиці
київського князя Святослава, сина Ольги, який
казав матері: “Хочу жити в Переяславці на Ду
наї, тут середина землі моєї” [3, 160].
Отож cанскр. vishva – “світ, земля”, утворе
не від vish “всі, все”. А va у ньому – суфікс збірної
множинності, наявний в українській і інших
слов’янських мовах: литва, мордва, братва, та
тарва, рос. листва. У такому разі ім’я Ісперіх Ес
періх означає “Цар усіх”, а що vishva й “земля”,
“світ”, то й “Цар землі”, “Правитель світу”. У сан
скриті світ – вішва, цар – радж, тож індійський
відповідник імені Аспарух – Вішварадж. Це ім’я
індійський іменник справді знає: його мають
боги й царі, міфічні й епічні персонажі. Індійське
воїнське ім’я Вішварадж (різновиди Вішварай,
Вішварой, Вішварао) значеннєво тотожне персь
кому Шахджахан (jahan “світ”) “Цар світу”, яке
мав, зокрема, могольський імператор в Індії,
прославлений спорудженням знаменитого
Тадж Махала (“Корони палацу”) – безсмертно
го пам’ятника його коханню до своєї дружини
Мумтаз Махал.
Санскр. raj “цар” має і форми ray, roy, rao,
raut, revat, відбиті в українських прізвищах Рай,
Рой, Рева, Ревут, Реут і численних похідних від
них. Інд. raj “цар” тотожне грец. арх в іменах Ар
істарх, Наварх, Плутарх тощо та urg в імені Ас
пург. Ім’я Аспарух має свого значно ранішого
попередника – ім’я Аспург у боспорського царя,
який правив на зламі двох ер. Ім’я Ісперіх Ас
парух Аспург семантично тотожне імені Аларіх
у короля вестготів (IV ст.), в основі якого теж зна
чення “всі” (англ. all, нім. alle “всі”) і яке тотожне
імені Ульріх (про різні форми ріх “цар” в і. є.
мовах див.: 15, 737, 750, 752). Отож відповідни
ком болгарському імені ІсперіхАспарух є
індійське воїнське ім’я Вішварадж Вішварай
Вішварой Вішварао. Де вішва й іспааспа та
радж і ріх мають спільне походження й однакове
значення.
Значеннєвий двійник імені Вішварадж –
Вішванатх (nath “цар”). Його має індійський
шахіст Вішванатхан Ананд, добре відомий бол
гарській спортивній громадськості. З боже
ственних персонажів таке ім’я має Шіва, а з
історичних – літературний критик ХІV ст. з
Оріси. Давньої Одіси Удіси Удріси Удри Уд
радеші [5, 142 152]. Що відразу навіює на
згадку одрисів, болгарську й українську Оде
си й ОдіссеяУлісса.
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індійській міфології богиня воїтелька Дурґа,
відома на теренах Давньої України ще в IV ст. до
н.е., тоді ж, коли боспорські написи фіксують і
ім’я ВішвамітраАспамітхар. Ім’я Дурґадеві
мала тут дружина сіндського царя Гекатея, ви
ходиця з меотського племені іксоматів. Інше ім’я
Дурґи, дружини Шіви Рудри – Деві “Богиня”, а
Деві Діва була Покровителькою і Захисницею
Херсонеса Таврійського (літописний Корсунь,
нинішній Севастополь). Численні “дівині” й
“дівочі” назви по всій Україні (як і в Болгарії) по
в’язані саме з нею. Інше її ім’я – Мокоша
(санскр. Махеші “Велика богиня”), а Мокоша до
прийняття християнства князем Володимиром
була Захисницею і Матір’ю Покровою Києва та
інших міст руських [4, 89 94].
Утім, слід зважати, що існувало й давньоіран.
кай, кей “цар жрець”, яке дало назву давній
династії бактрійських царів кеїв – Кеяніди [5,
252 257] і яке відбилося в імені полянського кня
зя – Кий і назві Київ (пор. й Києвець на Дунаї).
Тому ймовірно, що кай в Ішпакай – різновид того
ж кей “цар”. Тоді ім’я скіфського царя Ішпакай –
етимологічно семантичний двійник імені
Ісперіх: перші компоненти в них мають спільне
походження й однакове значення, а другі – зна
ченнєві двійники. Тому іранська форма імені
Ішпакай – Віспaкaй, індійська – Вішвакаві. Іран.
key та інд. kavi тотожні, хоча з часом в індійців
kavi стало означати лише “поет”. Калідаса має
високий епітет Махакаві “Великий поет”, яким
означують і сучасних видатних поетів, наприк
лад, Рабіндраната Тагора.
Окрім Аспамітхар і Аспург, боспорські напи
си згадують ще два імені з Аспа – Аспак і Аспан
дан, які теж пояснимі подібним чином. Аспак зас
відчене в написах №1278 і №1279. Обидва на
писи на плитах з білого мармуру, обидва водно
час знайдені в Недвиговці на Таманському пів
острові (колишній Сіндиці), обидва зараз в Ер
мітажі. На плитах вказані й дати, коли зроблено
написи – відповідно 517 і 522 рр.б.е., тобто 220 і
225 рр.н.е. Обидва написи – список членів си
ноду, де дослідників дивує не те, що в обох спис
ках синод очолює Хофразм, син Форгабака, а те,
що через 5 років із попереднього складу синоду
в новому списку лишилося тільки двоє осіб. І
один із них саме Госак, син Аспака.
Напис №1278 починається так:
“У добрий час. Богові найвищому, прихиль
ному, синод на чолі з богом найвищим і жерцем
Хофразмом, сином Форгабака, і синагогом Ра
дамофуртом, сином Трифона, і філагафом Де
метрієм, сином Геракліда… і решта фіаситів…
Самбатіон, син Горгія… Госак, син Аспака… Сам
батіон, син Атахея… Аспандан, син Лимана…”
Список досить довгий, тож повністю його не
наводимо. Він, як бачимо, містить цікаве по
єднання імен батька й сина, важливих для на
шої розмови – Госак, син Аспака. По сучасному
– Госак Аспакович. Про ім’я Госак вже писало
ся, воно споріднене з винятково важливим для
української історії терміном козак, українським
прізвищем (у козаків й іменем) Козак та іменем
половецького князя – Кзак або Ґзак [4, 83 89].
Зв’язок із половцями тим прикметніший, що
вони виявляють не тюркську, як досі вважалося,
а індоарійську мовну приналежність і спорід
неність з індійськими раджпутами. А половці
#

відіграли важливу роль у творенні Другої Бол
гарської держави, в утвердженні та відстоюванні
самостійної болгарської церкви.
Ім’я Аспак Фасмер знову таки зводить до
іранського aspa “кінь”, а Абаєв знаходить йому
й осетинський відповідник – efsae “кобила” [7,
281]. Та оскільки, як ми бачили, ім’я Вішвамітра
боспорські написи дають як Аспамітхар, то,
цілком можливо, що й ім’я Аспак містить не aspa
(санскр. ashva) “кінь”, а vispa “світ” (санскр.
vishva). Тоді іранська форма його буде Віспак, а
індійська Вішвак. І таке ім’я справді засвідчене в
індійському іменнику, санскритська форма його
– Вішвака (vishva+ka, суфікс), мовою хінді
Вішвак. А означає воно “Всеосяжний”, “Всеохоп
ний”, “Який має все на світі”. Саме таке ім’я мав
у “Ріґведі” мудрець, синові якого допомогли в біді
двоє божеств – Ашвіни, в імені яких справді на
явне ashva “кінь”. Тож ім’я Вішвака побутувало ще
у ведах. Індійського ж імені Ашвака з ashva “кінь”
не виявлено, як, утім, й іранського. Можливо,
його й не існувало, а було лише індоіранське
Вішвака Вішвак Віспак, яке при іномовній
(грецькій) передачі прибрало відомої з боспорсь
ких написів форми Аспак. У такому разі боспорсь
ке Аспак – етимологічний двійник індійського
Вішвака Вішвак та іранського Віспак: у них
спільне походження й однакове значення.
Показове у згаданому списку ім’я Самбаті
он, яке перегукується з назвою Самбатас, що
нею візантійський імператор та історик Х ст. Ко
стянтин Багрянородний у праці “Про управлін
ня імперією” означує Київ. Тут же бачимо й ім’я
Аспандан, яке, за В.Абаєвим, означає “Стально
кінний” (aspа “кінь”+andan “сталь”), що дуже не
переконливо. Аспандан може бути споріднене з
інд. Вішванандан “Всевтішитель”, “Радість
світу”. Таке ім’я в індійській міфології має син
бога творця Брахми, який уособлює в тризубі
праве вістря і сам має імена Вішваґа, Вішвай
оні, Вішваретас, Вішвасрідж тощо.
Напис №1279, датований 225 р.н.е., теж має
низку цікавих імен, серед них уже нам знайомі
Госак, син Аспака й Аспандан, син Лимана. А
також гімнасіарх Балодій, син Деметрія, Ме
нофіл, син Мосха, Афіаг, син Балодія, Мадой,
син Самбатіона, Набаз, син Кімвра, Оходіак, син
Дула… Останнє особливо цікаве, бо Аспарух, як
і низка інших болгарських царів до і після нього,
в “Іменнику болгарських князів” пов’язується з
родом Дуло. Ім’я Дуло містить і напис №1287 під
541 р.б.е., тобто 244 р.н.е.
Напис цей на плиті з білого мармуру, знай
деній на городищі Танаїс 1869 року, коли будува
ли залізницю. Зараз в Ермітажі. Це теж синодаль
ний список, він містить аж три ім’ясполучення, які
належать рядовим членам його: Дул, син Трифо
на, Фазій, син Дула і…даст, син Дула. Тобто в ІІІ
ст., ще до Аспаруха, ім’я Дул (у грецькій передачі
Дулос) побутувало на Боспорі, причому належало
воно, як свідчать написи, духовним особам.
Цікаве тут ім’я Балодій, що його мав гімна
сіарх, у титулі якого бачимо арх, тотожне ріх. Ба
лодій – різновид санскритського імені Баладе
ва (хінді Бальдев) “Могутній бог”, його мав стар
ший брат Крішни, землеробське божество, ат
рибут і зброя якого – рало, плуг. Через півтора
тисячоліття це боспорське ім’я бачимо в запо
розьких козаків як прізвища Болудей і Білдей;

самий, що і в імені болгарського царя Котрага
(Котраг), етнонімі котраги (кутригури) й імені
київської княгині болгарки Ольга. Це ж ga бачи
мо в поширеному українському прізвищі Кула
га, яке мали, зокрема, і козацькі ватажки. Воно
виявляється значеннєвим двійником імені Кот
рага, бо в санскриті kula й gotra майже синоніми
й означають “родина, рід, плем’я”. Санскр. gotra
первісно означало “стійбище корів”, “корівник”,
“кошара” (go+tra), з якого постало отара, а тоді й
“родина, рід” [8, 196]. Укр. кошара теж має
індійський відповідник – санскр. goshala, де go,
gu “корови бики, худоба”, shala “приміщення”
(пор. укр. зала, франц. шале, англ. холл тощо). У
раджпутів – індійських “козаків”, мовно й етнічно
споріднених із половцями і печенігами, kula й
gotra відігравали виняткову роль [11, 33 36].
Отже, слід гадати, і в скіфів та половців.
Санскр. kula тотожне kоla в скіфському імені
Колаксай та етнонімі сколоти. У такому разі імена
Кулага й КотрагаҐотрага означають “Який похо
дить з роду”, “Який має рід”. Тобто “Родовитий”,
“Благородний”, “Шляхетний”, “Знатний”. Ірансь
кий відповідник індійському kula й скіфському kоla
буде hel, hil, які мають і форми el, il, наприклад, у
сучасних іменах Ельдар “Опора роду”, Ельвір “Ге
рой роду” й Ельвіра “Героїня роду”, Ельбан “За
хисник роду” тощо [5, 58 65]. Наведені імена вва
жаються нібито тюркськими, хоча насправді вони
– іранські. Індійські відповідники їм: санскр. Ку
ладгара (хінді Кульдгар), Кулавіра (хінді Кульвір)
й Кулапана (хінді Кульпан). Tобто в іранців
індійсько українське Kulaga Кулага матиме фор
му Helga Hilga, ElgaIlga, тобто Хельґа Хільґа,
ЕльґаІльґа. Звідки й Ольга із тим же значенням
“Родовита”, “Знатна”. Сюди ж і чоловічий варіант
імені – Олег. З чого випливає, що Олег і Ольга –
слов’янська видозміна імен, які в іранців мають
форму Helg Helgа, у скіфів Kolaga, в індійців
Kulaga KulagKulga Kulg. Саме скіфському й
індійському варіантам імені точно відповідає ко
зацьке й сучасне українське прізвище Кулага.
Щодо бан в іранському імені Ельбан, то у
“Влес книзі” бан – “князь”, а в сербському фоль
клорі згадується бан Олег, тобто князь Олег.
Іранському бан відповідають індійське, українсь
ке, польське й чеське pan, які містять ту ж і. є.
основу pa “захищати, охороняти, берегти” +
суфікс діяча n. Тож і pan означає “захисник, воїн,
князь”, воно наявне в укр. Степан, польськ. Ще
пан, болг. Стефан, ісп. Естебан, інд. Стхапан, де
санскр. stha – “місце, місцевість, край, країна”,
а pan “захисник”. Ці імена двоосновні, як і го
диться для воїнських, царських і взагалі соціа
льно значимих імен. І означають вони “Захисник
краю”, “Оборонець країни”, “Цар”, а не “Вінок”,
як їх тлумачать із грецької [6, 322 328].
Ім’я Вішваґа мали в індійській міфології бог
творець Брахма й Пурніман, брат легендарного
ведійського мудреця Каш’япи, дружиною якого
вважається Дану, богиня первозданних вод і
мати асурів, тотожна українській Дані – імена
обох відбиті в назвах 5 найбільших європейсь
ких річок: Дон, Донець, Дунай, Дністер, Дніпро.
Матір Пурнімана звали Кала “Час” (від час – і
частина, частка), Кala відбите в індійському чо
ловічому імені Kalendu, споріднене з українсь
ким прізвищем Коляда, термінами календи й
календар “часодержець” (kala, kalan “час”+dhar
#!
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до них додаються і сучасні українські прізвища
Більдей, Бельдій, Більдій, Білдієнко [4, 106 125].
Багато імен із vishva первісно були терміна
ми, які означували племінних вождів або ва
тажків, а потім стали високостатусними імена
ми. Це вже згадуване Вішварадж і його різно
види Вішварая, Вішварай, Вішварой, Вішварао,
походженням і значенням тотожні імені Ісперіх
Есперіх. А ще Вішвапа (vishva+pa), Вішвапала
(vishva+pala), Вішвапалак (vishva+palak) “Захис
ник світу”, “Цар світу”, “Всехранитель”. Усе це –
інші імена різних божеств – Сонця, Місяця, Вог
ню Аґні, Вішну.
Cанскр. pa, pala, palak означають “захисник,
воїн, цар”, вони сходять до і. є. основи pa “охо
роняти, захищати, берегти”. Рa наявне в
індійському воїнському імені Mahipa “Захисник
землі”, яке тотожне українському козацькому
прізвищу Мазепа і наявне в козацьких прізви
щах Розтропа, Розтрипа й сучасному Розтропо
вич (санскр. rashtrapa “захисник краю, країни”).
А pala відбите в етнонімах пали (скіфське пле
м’я) й поляни, в українських прізвищах Гупал,
Гупало, Гупалюк, Гупаленко, назвах Гупали, Гу
палівка та Гупалівщина й назві озера Ґопло в
Польщі (санскр. go “корови бики, худоба”+pala
“воїн, захисник”, досл. “охоронець худоби, пас
тух”). Ґопал і Ґопала – одне з найпоширеніших
імен Крішни, інші імена якого і його старшого
брата Баладеви рясно відбиті в сучасних украї
нських прізвищах і назвах.
Рalak в імені Вішвапалак тотожне слов’янсько
му полк у воїнських іменах Святополк (чеське Сва
топлук), Ярополк і відбите у воїнських термінах
полк, полковник, полководець та етнонімі поляки.
Вішвапалак відповідає українському Всеполк, Ви
шеполк (пор. Всеслав ВишеславВишеслава,
Всеволод) – “Всеохранитель”. І Вішвапалак, і Свя
тополкСватоплук означають “Захисник світу”,
“Оборонець землі” або “Правитель”, “Король”,
“Цар”, отже, й “Князь”, “Хан”, “Гетьман”. Ім’я Свя
тополк – значеннєвий двійник імені Вішвапалак,
отже, й імен Вішвапа та Вішвапала, бо Свят і озна
чає “світ” (польське swiat “світ”). Компонент palak
відбитий у назві пізньоскіфської столиці в Криму
– Палакій, яка, отже, означає “Воїнь”, “Княж
місто”, і в імені скіфського царя – Палак, який цю
столицю заснував. Сюди ж стає означення сторо
жового пса Полкан, тобто “Охоронець”.
З ними споріднене Вішвапаті “Владика
світу”, “Всевладика” (vishva+pati “владика, бать
ко”). Це ще одне ім’я Вішну Крішни, яких “Влес
книга” знає як Вишень Вишній Всевишній і Кри
шень. Санскр. pati має ту ж основу ра, що й pa,
pala й palak, тільки доточену суфіксом ti, який
творить віддієслівні іменники. Тобто pati озна
чає “той, що захищає, боронить, оберігає” (рос.
“защищающий”), або те саме “захисник, оборо
нець”. Санскр. pati споріднене з литов. pats, рос.
батя та укр. батько. Як pit, а в іранських та
вірменській мовах як pet, воно відбите в іменах
скіфських царів – Ар’япіт, Сколопіт і Спаргапіт,
тотожних санскритським царським іменам Ар’я
паті “Владика аріїв”, Кулапаті “Владика роду” й
Сварґапаті “Владика сварґи неба”, тобто Індра.
Серед імен на Вішва засвідчене й Вішваґа
(хінді Вішваґ) з vishva+ga “іти, походити”, яке
тлумачать “Присутній в усьому”, “Всюдисущий”,
“Повсюдний”. Схоже, елемент ga у ньому той
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“ держець”). Календу (kala+indu “місяць”) означає
“Серп Місяця”, “Молодий Місяць”, “Півмісяць”,
досл. “Частинка місяця”. А повний Місяць – Пур
ненду (purna “повний”+indu “місяць”). А в індійців
є і таке чоловіче ім’я [14, 183, 322].

5. Інші індійські імена з vishva
“все, земля, світ” у проекції на Україну
Оскільки чоловічих і жіночих імен із vishva
“світ” в індійському іменнику добрих півсотні,
стисло прокоментуємо найбільш цікаві з них,
причетні до України.
Вішвавід (vishva+vid “знавець”) – “Світозна
вець”, “Світовід”. Можливо, саме таке справжнє
значення імені слов’янського божества – Світо
вид, зазвичай тлумаченого як “Світловид”, “Біло
бог”. Втім, Світовид може означати й “Усеви
дець”, “Всебачний”, бо є індійські імена саме з
таким значенням (Вішвадріш, Вішвадгрішта).
Синонім до Вішвавід – Вішваведі. І vid, і vedi
споріднені з укр. відати “знати”, тож Вішвавід
відповідає українському Всевід (пор. казкове
Дідо Всевідо). У “Махабгараті” Вішваведі звав
ся радник царя Шаурі, а Шаурі, інакше Шаурій,
Шаврій, споріднене зі скіфським царським іме
нем Савлій (у грецькій передачі). Ім’я Шаурі
Шаврі означає “Нащадок Шури”, “Шурин”, а цар
Шура – предок Крішни й Баладеви, імена яких
відбиті в українських прізвищах і назвах. Шура
означає “Герой”, “Богатир”, тож Шаурі Шаврі
означає не тільки “Нащадок Шури”, а й “Геройсь
кий”, “Доблесний”.
Сучасні індійці мають прізвища Двіведі,
Тріведі й Чатурведі, які означають “Який знає дві,
три або чотири веди”. Прикметно, що термін
тривіди “три веди” знає “Влес книга” (ІХ ст.), як
знає вона й божества Вишень і Кришень, тобто
Вішну й Крішну, й інші індійські реалії. Що неза
перечно засвідчує – давні українці знали веди.
Водночас цей термін і часовий індикатор, бо
показує, що “Влес книга” знає дуже давні часи,
коли шанувалися лише три веди – “Ріґведа”,
“Самаведа” і “Яджурведа”. Бо четверта, “Атхар
ваведа”, додалася пізніше. Отож “Влес книга”
містить подієві пласти, що сягають іще ведійсь
ко кімерійсько трипільських часів [6а, 164 166].
Вішваґарбга (vishva+garbha “зародок, плід”)
– “Плід світу”, “Зародок усього”. Ім’я сина царя
Райвати. Райвата – син царя Ревати, а Ревата –
батько Реваті, дружини Баладеви, старшого бра
та Крішни. Реваті також – 27 ме сузір’я Місячно
го неба, ім’я Реваті означає “Руда корова”. Пре
док їх усіх – цар Рева, а в запорозьких козаків і
сучасних українців понад 40 різновидів прізвищ
на Рев [4, 259 267]. Санскр. reva, revat, revati,
raivata cходять до санскр. rayi “багатство”, тож ці
терміни означають “наділювач багатством”, тоб
то “цар, правитель”. Бо основна функція племін
ного ватажка, вождя, князя, царя – забезпечува
ти добробут і процвітання свого племені.
Райвата – й ім’я Шіви, Райватака – гора в
Ґуджараті, який у давнину називався Ґуджар
раштра “Країна ґуджарів”. Етнонім ґуджари (з
ґурджари), звідки й Ґуджарат, може бути спорі
днений з етнонімом хазари. Нині сусідній із Ґуд
жаратом штат зоветься Махараштра “Велика
країна”. А ім’я Раштрахан мав хазарський пол
ководець, який у VII ст. воював з арабами в За
кавказзі. Прізвище Розтрухан через 1000 років
#"

засвідчене в запорозьких козаків, як і прізвища Роз
тропа, Розтрипа (rashtra “країна”+pa “захисник”).
Гуджарат займає приморські низини на
північно західному узбережжі Індії, захищені зі
сходу й північного сходу горами, та півострів
Катхіявар (давня країна Сураштра) й Кач. На за
ході він межує з Раджастханом, країною радж
путів. За часів “Махабгарати” в Сураштрі пра
вили ядави, плем’я Крішни й Баладеви, з Су
раштри походила царівна Реваті, дружина Ба
ладеви. Семантичний двійник назви Сураштра
(“Прекрасна країна”, “Чудова держава”) – Су
радж’я, з якою перегукується літописне Сурож
(нині Судак у Криму). У тому ж Криму є річка
Кача, селище Кача, ущелина Качикален і доли
на Качинська [9, 243]. Цікаве й те, що у ХVIII ст.
великим візирем у Ґуджараті був український
козак на Оттоманській службі Яків Малик.
Санскр. garbha означає “зародок, плід”, що
спонукає гадати: інд. garbha й укр. горб, пагорб –
споріднені слова. Санскр. garbha нібито не має
значень горб чи пагорб, зате укр. горбата може
означати вагітна, що споріднене з санскр. garbhata
“вагітність”. В українському селі про вагітну жінку
й нині іноді кажуть: вона вже горбата ходить. Це
засвідчує спільність уявлень в українців та індійців,
пов’язаних із цими термінами.
Вішваґоптрі (vishva+goptri “захисник, воїн”) –
“Захисник усіх”, “Оборонець світу”. Ім’я Вішну,
Шіви та Індри. Інша форма слова goptri – gopa,
gopta, goptar, відбиті в українських прізвищах
Гопа, Гопя, Гупал, Гупало, Гупаленко, в назвах
Гупали, Гупалівка, Гупалівщина й прізвищах Хоп
та, Хобтя, Гоптар тощо [4, 205 229].
Вішвадгена (vishva+dhena “корова”) ж. –
“Корова світу”, “Вседійна”. Інша назва Землі.
Санскр. dhena “корова” утворене від дієслівної
основи dhe “пити, ссати”, одна з видових форм
якого – dhayati, споріднена з укр. доїти. Сюди ж
і дієслівна основа duh, споріднена з укр. доїти
ся, звідки й дійна (корова). З неї утворене
санскр. duhitar “дочка”, досл. “та, що дає моло
ко”. Санскр. duhitamatar “дочка й мати”, dhenu
“молоко”, “корова” і “земля”, dhenuka “племін
на корова” [8, 281, 308]. Тому земля водночас і
корова, вони – матері, годувальниці людства. На
означення землі є низка назв, похідних від дої
тися, давати молоко у значенні дарувати земні
блага. Із коровою Замунь, тобто з Коровою Зем
лею “Влес книга” пов’язує походження коро
вичів кравенців українців, значення “Земля”
містять назви Партенос, Парфенон і Полтава [6а,
165 166; 6b, 155 156].
Вішвадгрішта, Вішвадріш (vishva+drish “
видець”) – “Усевидець”, “Світовидець”. Санскр.
dhrishta споріднене з укр. зрити “бачити”, зри
мий “видимий” (рос. зритель, зрение, обзор,
надзор). Дарсан, назва пагорба в центрі Ялти,
де й зараз є оглядовий майданчик, з якого вид
но все місто, споріднене з санскр. darshan “ог
ляд, бачення” (рос. обозрение), від дієслівної
основи darsh // drish “бачити, зрити, спогляда
ти”. Одна з видових форм цієї основи – pashyati
(паш’яті), споріднена з укр. бачити [8, 261].
Вішваджіт (vishva+jit “звитяжець, перемо
жець”) – “Всезвитяжний”, “Переможець світу”.
Таке ім’я, зокрема, мали син Брихаспаті (на
ставник богів), цар ядава з династії Яяті, асу
ра, який недовго правив світом, і данава.

Таксакіса пише Геродот у V ст. до н.е. В.Абаєв
пояснює це ім’я tak+saka “прудкий олень”, бо в
осетинській мові teh нібито “швидкий”, а sag
“олень” [7, 305]. Насправді ж його значення по
в’язане з божественним ремеслом – тесляр
ством і покровителем цього ремесла – Вішва
карманом Тваштаром Такшаком.
Вішвакрішті (vishva+krishti “землероби, се
ляни”) – “Всеселянський”, “Всенародний”,
“Вселюдський”. Санскр. krishti утворене від ос
нови krish karsh “орати, обробляти землю”
(санскр. karshaka, krishaka”орач”, karshin, krishin
“селянин”). Рос. крестьянe, яке іноді хибно по
в’язують з христиaнe, споріднене саме з krishti.
Певно, й ім’я Крішна первісно пов’язувалося з
основою krish, а потім переосмислилося й ста
ло означати “Чорний”. Та й Баладева, старший
брат Крішни – землеробське божество, атрибут
і зброя його – плуг. Обоє вони невіддільні один
від одного, уособлюють протилежні категорії, а
водночас і нерозривну єдність, цілокупність все
світу. Обом властива синьо жовта символіка:
якщо Крішна синюватошкірий і має жовте вбран
ня, то Баладева – золотавошкірий і має синє
вбрання. Покровитель землеробського стану –
Вішну, а колір стану, за давньоіндійською барв
ною класифікацією, жовтий (жерців брахманів –
білий, воїнів кшатріїв – червоний, залежних об
щинників шудрів – чорний).
Вішванара (vishva+nara “чоловік, муж, ге
рой”) – “Муж світу”, “Всегерой”. Таке ім’я мав
батько бога Аґні Вогню і цар, батько Ґріхапаті.
Санскр. grihapati означує Сонце й Аґні, а означає
“господар дому”, “домохазяїн” (pati = укр. бать
ко). Синонім його – grihastha, яке через різнови
ди gehastha gehasta прибрало в українській мові
форми ґазда (укр. ґаздиня “господиня” = інд.
grihasthini gehastini). Жіночий варіант імені
Вішванара означує Савітрі, символ подружньої
вірності в індійців, яка, за міфом, ціною полови
ни свого життя оживила померлого чоловіка.
Таким чином, маємо наочний перегук епох і
народів: у Давній Україні народився, отримав
ім’я, жив князював, а потім повів свій народ на
Балкани майбутній болгарський цар Аспарух,
щоб заснувати там Перше Болгарське царство.
А через тринадцять віків, у ХХІ столітті, вже су
часна Україна спробувала пояснити, що на
справді означає ім’я її видатного сина.
Сина України і сина Болгарії.
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Тут маємо низку цікавих особливостей. Інша
назва ядавів – данави, ядави тотожні літопис
ним ятвягам, які теж мають другу назву дайно
ви. Родоначальник ядавів – Яду, найстарший
син царя Яяті, а Яду, в свою чергу, брат Пуру,
родоначальника пауравів. Назва паурави вияв
ляє спорідненість із назвами половці й поляни.
Яду й Пуру брати по батькові, матері в них різні:
у Яду – брахманка, у Пуру – кшатрійка, тому пре
стол і дістався Пуру. Ім’я Вішваджіт мав і асур,
який деякий час правив світом, а мати асурів –
Дану, за якою і ядави ятвяги мають назву дана
видайнови [5, 51 57]. Тобто ядави ятвяги да
нави дайнови – асурської природи, пов’язані з
первісними водами, що їх уособлює Дану –
“Ріка”, “Потік”, тотожна нашому Дана. Вони сим
волізують перший етап світотворення, коли існу
вали лише первозданні води, невпорядкований
світ (хаос). Перемога Індри над головним асу
ром, змієм Врітрою, який затримував ці первісні
води, символізує другий етап світотворення,
коли з вивільнених вод творився організований,
налагоджений світ (космос). Тому асури вважа
ються старшими братами богів девів, а Баладе
ва – старший брат Крішни. Він відноситься до
асурів, уособлює матріархат і в “Махабгараті”,
як і ядави, виступає на боці кауравів асурів.
Пандави, їхні супротивники, сприймаються як
боги деви, що уособлюють нову формацію – пат
ріархат. Старшинство Баладеви над Крішною
означає і первісність землеробства, бо атрибут
його – рало, плуг, він землеробське божество. А
Крішна – воїнське й пастушницьке божество.
Вішвадіпа (vishva+dipa “cвітильник”) –
“Світильник світу”. Санскр. dipa, dipak “світиль
ник” – від дієслівної основи dip “світити, сяяти,
горіти”, з ними споріднені українське прізвище
Диптан та одне з імен боспорського царя Тібе
рія Юлія Дуптуна (IV ст.). Санскр. dіpta “випро
мінюваний (про світло)”, diptan “випромінювач
(світла)”, “світильник”. Українська семантична
паралель до індійських чоловічих імен Діпа,
Діпак, Диптан – прізвище Каганець, наприклад,
у видавця редактора журналу “Перехід IV”, ав
тора книжки “Арійський стандарт”.
Вішвакарман (vishva+karman “робитель, тво
ритель”) – “Всетворитель”, “Усеробник”. Епітет
Сонця, а також ім’я божественного майстра теслі,
що виготовляв для богів зброю і колісниці. Вва
жається сином бога творця Брахми. У “Ріґведі”
ототожнюється з Праджапаті – творцем усього
живого, в пізнішій міфології – з Тваштаром (у
“Влес книзі” Твастир). Тож давні українці знали
Твастира Вішвакарман, відомого ще “Ріґведі”.
Інше ім’я Вішвакармана – Такшака “Тесля”,
досл. “Тесак, Тесун” (від основи taksh “тесати”,
“стругати”, “різати”). Ім’я Такшака мають міфічні
й епічні персонажі, зокрема, бенґальське боже
ство дощу й син Лакшмана та Урміли [14, 433].
Урміла – сестра Сіти, а Лакшман – брат Рами,
героя “Рамаяни”. Ім’я Лакшман знаходить ла
тиську паралель в імені Лайман (як і Лакшмі =
Лайма). Урміла перегукується зі слов’янським
жіночим іменем Уміла, яке мала мати Рюрика,
середульша дочка князя Гостомисла, що на ньо
му урвалася князівська династія в Новгороді.
Через що Рюрика й запросили на князювання.
Ім’я Такшака засвідчене і в Давній Україні, у
скіфів: про скіфського воєначальника й царя
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Світова культура багата на пам’ятки, що є
духовним надбанням людства. Серед них – і
давньоіндійська епічна поема “Рамаяна”, на якій
виховувалося і нині виховується кожне поколін
ня індійців. Цінна вона і для українців, насампе
ред тим, що ті чи інші її реалії мають аналогії в
українському фольклорі, звичаях, обрядах, уяв
леннях [6, 210].
“Рамаяна” – це розповідь про життя і подви
ги легендарного царевича Рами, найстаршого і
найдостойнішого з чотирьох синів царя Даша
ратхи, народження якого відбулося за незвичай
них обставин і за допомогою чарівного дару
(міфологічний мотив народження героя) [10, 169].
У царя Дашаратхи не було дітей. Якось цар
поїхав на полювання. Там він поцілив стрілою
оленя, який парувався з оленицею. Згодом вия
вилося, що олень був єдиним сином сліпих
відлюдників, які мешкали у цьому лісі. Вбиті го
рем батьки прокляли Дашаратху, провістивши
йому втрату сина. Цар розповів про пригоду
верховному жерцю, і той порадив йому принес
ти щедрі пожертви богам. Під час священнодій
ства з жертовного полум’я постала небесна істо
та, яка тримала в руках золоту посудину з на
поєм. Його випили порівну дружини Дашарат
хи, і в належний час кожна з них подарувала
царю сина. Царевич Рама народився дещо ра
ніше, тому вважався найстаршим.
Брати зростали, навчалися різним наукам,
особливо військовій справі та мистецтву керува
ти державою. Рама змалку славився кмітливістю,
хоробрістю і воїнським умінням, тож мудрець
Вішвамітра попросив його прогнати злих демонів,
які чинять йому різні капості при пожертвах. Рама
з братом Лакшманом пішли з Вішвамітрою, який
навчив їх володіти божественною зброєю, і брати
здійснили чимало славних подвигів.
#$

Тим часом Джанака, цар сусідньої держави,
влаштував для найстаршої дочки Сіти сваямва
ру – давній весільний обряд, коли дівчина
царівна через певне випробування сама обирає
собі чоловіка. У царя Джанаки був лук, який ко
лись подарував йому бог Шіва. Тож цар оголо
сив: хто натягне тятиву цього важкого лука, той і
стане чоловіком його доньки. З усіх численних
претендентів на руку й серце царівни із завдан
ням упорався лише Рама: він так натягнув тяти
ву, що вона луснула. Сіта уквітчала Раму весіль
ною гірляндою й визнала своїм чоловіком.
Далі сюжет розгортається ще динамічніше:
на вимогу своєї наймолодшої дружини, яка ко
лись вилікувала царя, за що він пообіцяв вико
нати будь яке її бажання, Дашаратха відправив
царевича у 14 річне вигнання, позбавивши при
цьому права посісти трон. Разом із Рамою у виг
нання пішли його дружина Сіта і брат Лакшман.
Нещастя царевича вигнанням не скінчили
ся – злі демони викрали його дружину. У лісі, де
зупинилися вигнанці, з’явився чарівний олень,
на якого перетворився демон Маріча. Рама на
прохання Сіти подався на його лови, залишив
ши дружину під наглядом брата. Однак, хитрий
Маріча, зімітувавши голос царевича, виманив і
Лакшмана [14, 189].
Далі настає один із кульмінаційних моментів
поеми: Сіту викрадає злий демон Равана, який
виманює її, прибравши подобу святого відлюд
ника. Рама вирушає на пошуки Сіти, знаходить
її і визволяє, потім повертається додому і засту
пає на царський престол.
Дослідники епічної поеми підкреслюють
подібність її до міфів “Ріг веди”. Епічний конфлікт
Рами з Раваною ілюструє протистояння Врітри з
Індрою, котрий в українському фольклорі висту
пає Громовиком (воїном, пастухом, землеробом,
ловчим). Індолог С.Наливайко вважає ці міфо
логічні конфлікти відбиттям календарної, земле
робської міфології, які, в свою чергу, знайшли
своє відображення і в українському фольклорі.
Порівняльним типологічним аналізом фоль
клорних жанрів народів світу займалося багато
науковців. Серед сучасників, насамперед, слід
приділити увагу праці П.А. Грінцера “Давньоін
дійський епос” [2], де він довів казковість сюжету
“Рамаяни” та здійснив порівняльний аналіз росій
ських казок і подібних типологічних сюжетів поеми.
Перекладач “Махабгарати” Б.Л.Смирнов зіставляв
окремі теми “Рамаяни” й поеми О.С.Пушкіна “Рус
лан і Людмила” та дійшов висновку, що вони

