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Богдан Кравців

До проблеми Тура - Сварога - Трояна
Сторінка із „Мітології Української Землі"

„Мітологічний світ »Слова о полку Ігореві«“ куди багатший
і численніший не тільки за вбоге Гроно богів, встановлене до
слідниками „Слова", але й людніший за пантеон Володимирових
богів, поставлених ним на узгір’ї над княжим теремом у Києві, що
про нього згадує „Повість Временних Літ" або т. зв. „Хроніка Нестора“.
В цій „Повісті" під 980 роком згадані: Перун, Хоре, Дажбог,
Стрибог, Семаргл і Мокош \ Двічі згаданий ще до часів Володи
мира „скотій бог" Волос. В деяких літописних списках, як, нпр.,
в Архангелогородського Літописця <-'г. jp Уг-тіпчк^й_._Літгіітиг8)
замість назви Семаргл зустрічаємо дві ГСімь“ |і ГРеглг‘1 У „Сло
ві" 3 ж маємо крім загально-признаних мітологічнИЯВИггей Дажбога, Велеса (Волоса), Стрибога та Хорса ще цілу низку мітичних
назв таких, як Троян, Боян, Див, Діва, Карна, Жля, Обида, Нужда,
Біда, пояснюваних дослідниками інколи дуже різно.
Спробу визначення й інтерпретації міологічних постатей
„Слова" дали ми в нашій статті „Мітологічний світ »Слова о полку
Ігореві«“ 4, в якій доводили, що цього „світу" не можна обмежу
вати до встановлених і „визнаних" слов’янських богів (Дажбога,
Велеса, Стрибога та Хорса), але щ о . старо-українськими, басами
були теж Тооян. Дивт Ліва. Карна та Жля. Що (5 не повторювати
сказаного там7~ оомежиімось до основнішого розгляду постаті
Трояна, згаданого чотири рази у „Слові" і, на нашу думку, найвидатнішого представника його міологічного світу.
*
Вже в стоянках людини
гітгрпттт" на Сході
Европи (Костенки і Гагарино наТїодонню і Мізинь над Десною)
знаходимо предмети з каменю й кости — жіночі статуетки, вироби,
що їх дехто вважає зображеннями^ йад.^удг предмети із меандровим орнаментом (ДийГпраці І оломштока, ІЦербаківського, Чикаленка). На підставі цих знахідок дослідники приймають, що вже
ТОДІ В ПІЗНЮ палеолітичну добу ІСНУва ^ на ..ірць.
гині-матері і людської плодюд0сти (з якого, на думку Джорджа А.
Бартоня 6, ,раіВітмзіяі!»р|>г№Яі5тому почитаная землі та неба).
Про існування релігійних культів на Україні свідчать теж
і знахідки із розкопів мезолітичних стоянок. Н а Кам’яній Могилі
біля села Терпіння над рікою Молочною (Мелітопільський Район,
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біля Азовського моря) відкрито кількасот рисунків (деякі замальо
вані червоною фарбою) тварин — між ними рисунки биків, коней,
мамута та інших, як теж чимало — здається багато пізніших —
рисунків кругів із перехрестям (образ сонця) 6. Ці рисунки кажуть
нам здогадуватися, що вже в цю далеку добу почав повставати на
Україні куль-м5ика^ згодом теж і сонця. Треба згадати, що ма
люнки й зображення бика дужй'ЧЯіЖ в" шїлеолітичних стоянках на
Заході Европи, особливо в добу магдаленської культури (пор. ри
сунки бізонів у Ніо, Марсуляс, Фонт-де-Ґом, Альтаміра, горо
різьби бика й корови в Тюк Д ’одуберт та інш их7) і всі вони
мали коли не культове, то магічне значення.
Але розвинувся к^льт^бика на Україні щойно в добу енеоліту
або в т. зв. добу Трипілля, і то в пізніших стадіях цієї культури.
В середній
її Т'^ипїлля (за визначенням Т. С. Пассек) панів
ним серед домашніх тварин був бик. Так, нпр., в Сабатидівці, над
рікою Синицею і Богом, виявлено в розкопах трипільської стоянки
481 костей бика, с у п р о т и Щ^Щ££Єйдсояуиі тільки 4 костей кози.
Свідчить це, що оик (на УкраТЗГВ Wiff ?Іс ТГуло дві породи биків —
одна тонконога з короткими рогами і друга — довгорога, величини
майже дикого тура) мав панівне значіння в тогочасному тварин
ному і домашньому господарстві і разом з тим він почав відіграватй
видатну ролю в культових практиках тодішньої людини.
Фігурки бика виробляли й випалювали трипільці.з глипи, го
лову його моделювали ,нд.ДОсуАй.иах, на них же витискали зобра
ження його рогів.Маємо крпгтгого чимало рисунків биків, виве
дених червоною барвою на посудинах або виритих в камені чи на
скелях. З пізніших стадій TpErgijffie убереглися вироблювані з глини
\ (згодом теж Й "золота) окремі голови і навіть роги биків. Бичачі
і голови й роги, модельовані на посудинах, відомі нам з Володими
рівни (на березі річки Синюхи, що вливається до південного Бога).
Зображення бика, корови й вироблені з глини роги знайшов пок.
Олег Кандиба (О. Ольжич) в Шипеницях на Буковині. Скульп
турні головки (інколи й пари) биків маємо на посудинах із пізнього
етапу Трипілля (Коломийщина в київській області). В Петренах
(сьогодні територія Румунії) найдено п о с у д із монохромними зо
браженнями фаятастячнйх биків із кігтями) Глиняні статуетки
биків знайдені” й Кошилівцях над Дністром і в Сушківці на
Уманщині.8
Сліди високо розвинутого культу бика знайшли українські
археологи М. Болтенко та Е. Лагодовська в Усатові біля Одеси.
В похошшнжс пізнього етапу т р щ щ ^ ц щ у ^ б и відкрили вони гол о в^о и к и ц висічені у вапняку, звернені до середини могили
і з жертвенними посудинами побіч. В Гумельнднішп^лігіав.сн^у бе
резі Дуряю
РдаигдіП чнайлено вже священні золоті
'д^оги /З Л ьільча Золотого маємо кістяну пластинку із бичачою"?8Я¥)-™
воюТ У Ношиловець і Сушківки відомі теж інтересні фігурки бика,
вкриті попоною (чепраком).
Всі ці знахідки й зображення дають підставу думати, що на
Україні в добу Трипілля існував культ бика, аналогічний — на
................
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думку Т. С. Пассек — до такого ж культу, що „існував у другому'
тисячелітті в усьому Середземномор’ї і Дунайсїї^^ДністррвськоДніпровськбму басейнів. За її Ж словами, деякі вчені з в ’я з у ю т ь вище згадані фігурки биків у попоні (^із Сушківки і Кошиловець)
„з магічними священними іграми" ^ Т і в на Криті".9
КульіҐСшка був поширений' в доТсш^НІвЗГІЯббу'й'ЄгТільки серед
індоєвропейських народів, але й серед народів інших рас на Близь
кому й Середньому Сході. Зображення биків виведені на стінах
сумерійських святинь, на глиняних табличках чи печатках мітологічного змісту, знайдених в Ур та в Аль-Убаід; особливо ж часте
там зображення бика з людським бородатим обличчям і рогами.
Під час розкопок згаданих сумерійських міст знайдено теж чимало
окремих фіґурок та голов биків 10. В первісній індійській релігії
почитали землю як Велику Матір і бога-батька ідентифіковано
з биком11. Б іщ£. н а д т о
він символізував
їм небо, в той час, як корова була їм символом землі . Потому
цей культ бика розвинувся в Гіндусів в почитання білого як молоко
бика Нанді, провідника слуг бога Шіви і Ґанасів (нижчих божеств
підлеглих Ш іві); зображення Нанді було символом і атрибутом
Шіви й оздобляло посвячені йому святині13. Стародавні перси почитали пра-бика Абудада, чистого й вічного, прабатька всіх ство
рінь на землі14. Бик був втіленням або атрибутом єгилетсидах- богів і королів: почитали його єгиптЙЙЇҐу"вигляді священного бика
з М'емфісу”Тапа, Гапія, або Апіса. Цей Гап, Гапі чи Аніс був за
віруванням єгиптян символом та інкарнацією Птага-Озіріса, вер
ховного божества і творця Мемфіського пантеону, народженим із
заплідненої блискавкою або місячним променем білої корови
(в мемфіськім Серапеум відкрито 1851. року 64 мумії священних
биків) 1Б. Існував культ бика на Криті, де він виступав під назвою
Мінотавра, відомого із грецьких мітів і леґенд, якому приносили
в жертву людей, здебільша дівчат і хлопців, і в вигляді якого почи
тали потому критянці Зевеса. Цікаво відзначити на цьому місці
леґенду, передану Діонисієм Візантійським в його „Плавбі по Бо
сфорі" м, що Мінотавр (гюлиня-бик) народився іГдЙ#Айй Пасіфаї,
дочки Міноса, із прибулим з-над^Горного Морд скитом ва_ ймення
Тавром^У вигляді рогатої людини-бика виводили теж греки під
час'своїх ігрищ Бакха, пізнішого Діонісія. Засвідчений культ бика
теж і в релігії стародавніх іберів (тих з піренейського півострова)
археологічними знахідками (фігурками й рисунками) 17, як теж
звістками античних письменників (пор. Діодор, IV, 18).
Прикладів культу бика теж і в багатьох інших релігіях можна
навести багато. Обмежуючись наведеними, ми хотіли б перейти де*
близько пов’язаного з культом бика культу місяця.
Пов’язування бика із місяцем у первісних народів і людей;
виникло — здається — уже на перших стадіях стародавніх культур..
Приводила цю асоціацію у первісній свідомості мабуть рогатість,.
значить, те, що й бик і місяць (у деяких фазах) були рогаті. Не
маємо можливости (це тема широкої окремої, праці) стежити за;&

(

&

'всіма переходами первісної думки у поставленні цієї асоціяції. Але
нам здається, що саме рогатість місяця і призвела до уосіблювання
богів і божеств неба у вигляді бика. Ця ж рогатість стала потому
й атрибутом взагалі божеської сили — первісні боги Сумерії, Єгип
ту, Вавилону, Греції й Риму були рогатими і з приходом християн
ства цей атрибут перейшов на нечисту силу — дияволів, чортів.
Майже завжди в згаданих нами досі релігіях бик виступає як
втілення (інкарнація), або атрибут чи символ головного з богів,
бога неба, що в його ролі виступає знову ж таки майже завжди бог
місяця.
Головний бог сумерійської імперії бог місяця Наннар або Нанна, що мав свою святиню в місті Ур, виступає як „великий бик
неба“ 18. Тому теж він, як і інші боги сумерійського пантеону зо
бражувані завжди з рогами, або в рогатих шапках 19. Богами місяця
були й ассирійський ^іін^й індуський Таннанпат і, як доводить
Ґолдсмит, у стародавньому Вавилоні бог місяця мав першенство
перед богом сонця і місяць був визнаваний батьком сонця 20. Малоазійські хатти, чи як їх називають геттити, асоціювалц,.бика-іа.
гррмбу. і свого наїівищогоТУота
тя-грпгму Тетпуба зображували
на хребті бика, або просто \^«®€*статі бика 21.^Б ^Н яИ ЙЬішя. був піз
ніший малоазійський бог Д ^^^С трабон, описуючи підкавказьку
Альбанію, пише в своїй ГеОТртпрії (XI, 4), що альбанці „почитають
Сонце, Зевеса й Місяць, а особливо ж місяць. Є теж і святиня богамісяця поблизу Іберії". Цікаві дані та здогади про культ місяця
в стародавніх кавказьких ^іберійців (теперішніх^грузннів) і його
реманенти в грузинських народних вірувйннМіГ'та в грузинському
фолкльорі подає грузинський дослідник І. Я. Джавахішвілі в своїй
„Історії грузинського народу" (Тбілісі, 1928), який доводить, що
головним богом стародавніх грузинів був бог місяця Армаз і що
„сліди культу місяця можна знайти майже по всіх о б л а с т і с^щсної
Грузії, то значить, на території стародавньої Іберії, К м ш д и , Аль■
баш?,'~у тййнів, пшавів і інших племен^Я|ЇГЧЯРЯІзютьр39Ьн кав
казьких гір і Закавказзя, а також у різних областях Малої Азії,
в Месопотамії та в інших місцях" 22. Засвідчений культ місяця теж
і на другому кінці Європи, на Піренейському півострові, де, як
пише цитований уже А. В. Мішулін, „загальним в іберів, кельти«берів та турдетинів був культ місяця; на північному Заході виво
дили під час повні обрядові ігри за містом . . . Культ цей підтвер
джують теж знайдені в Еспанії написи 23.
В усіх цих релігіях бик і місяць виступають як боги-плідники,
божества плодючости,’ репрезентанти чоловічого начала в люд
ському житті. І тому теж племена й люди почитають пізніших богів
місяця, як володарів неба і всього світу, світодержців, подавців
життя. Богині місяця виступають здебільша серед середземномор
ських народів (пор. латинська Люна, грецька Селене) і з того потляду ввесь античний світ можна поділити (не завжди згідно з ра
совими чи мовними признаками) на дві великі групи — народів,
що серед них був панівний культ бога-місяця, і народів, що почи
тали богинь місяця.
j
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Реманенти культу бика й місяця, як символів і уосіблення най
вищої чи найбільшої небесної сили збереглися у свідомості укра
їнського та інших слов’янських народів до сьогоднішніх днів. Ці
каві приклади майже релігійного шанування волів подає поль
ський дослідник К. Мошинський: болгари, говорячи про волів, на
зивають їх янголами, поганяючи вола, кличуть його „батьком". Дів
чина чи жінка не сміють перейти волам дороги. Волів не ріжуть,
м'яса їхнього не їдять, а коли віл згине, хоронять його урочисто.
В околицях Велесу мусять сходити з дороги волам не тільки жінки,
але й усі прохожіг4. Подібних прикладів можна знайти чимало
теж в інших слов’янських народів.
Але куди наявніші й численніші сліди та залишки культу мі
сяця в слов’янському фолкльорі, особливо ж в обрядових піснях.
Між світовими явищами чи святими гістьми в українських ко
лядках і щедрівках майже завжди на першому місці не сонце а мі
сяць: „Ясен місяць — пан господар, Красне сонце — жона його.
Дрібні зірки — його дітки". А бо: „Одна радість — ясний місяць,
друга радість — ясне сонце, третя радість — яснії зірки. Ясний
місяць — сам господар"... і т. д. Чи „Що перший гостьо — ясен
місяцю, А другий гостьо — красне сонечко, А третій гостьо — дробен дощику". їм і тій черзі відповідають і вже конкретніші постаті
Бога і святих: „А перший король — то сам Господь Бог, А другий
король — то святий Юрій, А третий король — то святий Дмитро"
і т. д.
Першість місяця в народному думанні й у віруваннях підкре
слює і польський дослідник слов’янської матеріяльної та духової
культури Казімєрж Мошинський, кажучи, що „більше як про сонце
говорить нам народне знання про місяць" 26. Розділи праці Мошинського про місяць у народній космографії і місяць у народних віру
ваннях куди обширніші, як такі ж уступи про сонце.
На думку Мошинського глибокий культ місяця серед слов’ян
ських та інших народів спричинений таємничістю і змінливістю
місяця. Він приводить багатий фолкльорний матеріал, з якого на
ведемо тільки дещо для з’ясування нашої теми. Так болгари називаютя місяць „всевідущим". Прихід нового місяця вітають радіс
ними окликами й молитвами. Хрнстяться і моляться до нового мі
сяця теж і на Україні та в інших слов’янських народів. Холмські
українці святкують найбільш урочисто ту неділю в місяці, що при
падає зараз після приходу нового місяця; тоді й ідуть обов’язково
до церкви і не роблять жодної важкої роботи.
Роля місяця як володаря неба підкреслена теж і в його назвах.
Болгарські старці, показуючи його дітям, називають місяць Паном
Богом і Господом. На Україні, Білорусі — зовуть йоіаь*
(
й інколи „царем". Поляки називають місяць
..княжичем" (ксєнжнітї 2®.
О дш єю зяЙ И біяьш підкреслюваних прикмет місяця є його
роги. Українські дівчата, приказуючи до місяця на повні, просять :
„МолоДик-гвоздик, Тобі роги красні, Мені очі ясні". В обжинкових
українських піснях він названий „місяцем-рогоженьком". Білоруси,
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звертаючись до місяця на повні, проказують: „Князь молодий, ріг
срібляний, ріг золотий!" Епітети місяця в українській народній
словесності здебільша: яснорогий, ^ЙІИИІЙИЙ- ® одній із весіль
них пісень, опублікованих останнім часом, ми знайшли незвичайно
цікавий епітет місяця „яророгий" („місяцю-ярожейку світи нам доріжейку") 27.
Матеріалу в тому напрямі можна б подати багато, але й при
веденого досить, щоб ствердити пов’язаність культів бика й місяця
і з’ясувати, що золоті рогц, знаходжені лмю
тури над Б о гб Я ^ Я Я ^ аУ ^ Щ ^ ^ ^ ^ ^ єі^ у м ^ й л а ^ кубан ської культури, яяті ш«1 'їГ'роги та головичЙ й зображення цілих биків знай
дені ТТТ^‘мрттц в М ікенахЕД^діЕ чи Вулієм та сером А. Кейтом
в Ур ідЗгіНмИЯЯЙ, були справд^ясними, світлими, ярими, то значить свл » ^ л » » щ е н н и м и .
~
■■
З цього погляду обґрунтованим і зрозумілим стане наше, по
дане нижче толкування назви найвищого бога староукраїнської
землі й інших слов’янських земель, володаря неба Сварога, за сло
вами Прокопія із VI. в. цо Христі, словенського й антського „єди
ного бога, що посилає блискавку".
Дослідники української та слов’янської мітології вияснювали
назву Сварог дужцпо
дійським цнем ^cjb а
Інші дослідники* Годщшщю назву дЗк із старо^ядаіішиюточсореия
. с в а р — що визначає: учити, рангіи,
ш иї й основним значенням слова
СвароТвв'ажалй ТгяГ~~
^ ий)п р и крий". Польський дослідник
Александер ьрюкнер уважав назву головного божка західних сло
в’ян Сварожича здрібнілою формою слова Сварог, створеного з до
помогою наростка „ог“ (як старе „пирог", „тварог" та інші), що
його дехто виводить із ґотського swaran — „присягати", лат. sermo
і слов’янського кореня с в а р — що зберігається в словах сварити,
сварка, сварливий. Згідно з цим поглядом Сварог мало б визначати
„той, що гомонить", „той, що говорить"29. Прийняли слововивід
Брюкнера й ми у своїй статті про Сварога і Сварожича (надруко
ваній в „Америці* 12. квітня 1950 року), вияснюючи його назву як
назву бога грому й вогню, „гримучий, грімкий, громовий". Всі ці
здогади й пояснення (в тому й наші власні міркування) сьогодні
відкидаємо, визнаючи їх помилковими.
Беручи бо до уваги, розглядаючи й порівнюючи археологічні
знахідки, що мали зв’язок з культами й віруваннями доісторичного
населення нашої землі, мітологічні цостаті і групи божеств раннєїсторичних народів, як і залишки колишніх культів і вірувань у су
часному фолкльорі, треба приймати, що слово Сварог треба з’ясо
вувати куди простіше і правдоподібніше.
Сварог — за сьогоднішнім нашим міркуванням — ц е : с в а 
р о г и й, с в і т л о - р о г и й , с в я т о - р о г и й , я р о - р о г и й —
значить священнорогий, і слово це було назвою найвищого бога не
тільки слов’ян, але й індоєвропейців ще під час їхнього перебу
вання на спідьній прабатьківщині. Доказом цього може бути те, що
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назва ця збережена в Санскриті, де S Va r g а спочатку була сино
німом слова Діва (небо) і стала потому визначенням неба.
В найважнішій писаній пам’ятці українського минулого „По
вісті временних літ“ Сварог не згаданий. У „Слові о полку Ігореві"
виступає він — як про це буде нижче — під іншою назвою. Вперше
згаданий Сварог у т. зв. Хроніці Малали, де він утожсамлений із
грецьким богом вогню Гефайстом і де він названий теж „великим
творчим єством". В цій же хроніці сказано, що Геліос — грецький
бог сонця — це „енні. Сварогов-ь, еже єсть Даждьбогь". В Слові ж
Христолюбця, що збереглося в копіях із XIV. стол., сказано біля
згадки про Рода й Рожаниць, що люди „Огневі молятся, зовуще
его Сварожичемь". Вкінці Дітмар Мерзебурський у VI. книзі своєї
хроніки згадує, що перший із другорядних богів у західних слов’ян
називався Сварожичем.
Не зважаючи на ці скупі згадки, все ж таки більшість дослід
ників. знаходила підставу вважати Сварога головним божеством
східних слов’ян, богом неба і батьком інших богів. Е. Голубинський, вияснюючи значення слова Сварог як „того, що ходить по
небу", чи „того, що живе на небі", писав, що слов’янським „прабогом", єдиним небесним богом і батьком інших богів був саме
Сварог, бо „в генеалогії богів він ставиться-на першому місці, а інші
боги є його дітьми, сварожичами" 30. В основу старо-української'
мітологічної системи клав Сварога і Грушевський та його послі
довники, утожсамлюючи з ним і Хорса, і Дажбога, і Перуна, або
й пишучи, як Юрій Рудницький в Українській Загальній Енцикло
педії, що „Єдиний бог Прокопія розпадається на Сварога, Хорса
й Дажбога". Томашівський висловлював здогад, що Сварог не іден
тичний із Перуном 31. А. Ковалівський у своїй праці „Виробничі
культи в давній Україні" (Харків, 1926), беручи дослівно згадку
Іпат. Літопису під 1114 роком, що Сварог це щось в роді грецького
Гефайста, намагався довести, що Сварог ц е . . . „той, що зварює",
„божество ковальського ремесла" чи конкретніше — „процесу розгрівання й оброблення металу" 32. З новіших російський дослідник
Н. С. Державін, здогадувався, не називаючи Сварога, що „Вище
Перуна і старшим за нього повинен був бути якийсь бог Небо, як
головне божество, як великий єдиний бог" 33. Юрій Вернадський
уважав „правдоподібним, що Сварог репрезентує небо, як найви
щий принцип світла, з якого постає вогонь" 34. Роман Джекобсон
(Якобсон) у своїй найновішій статті про слов’янську мітологію 36
додає, що назва Сварог „збереглася в румунському с ф а р о г,
жаркий, і в назвах горбків здовж' слов’янсько-ґерманської границі
(Кашубський Сварожин, інколи із субституційним табу, Тварог,
Тварожиц)".
Не маючи можливости розглянути всіх дотеперішніх думок
і здогадів про Сварога, перейдемо до питання, зв’язаного з темою
цієї статті.
Із згадок в Хроніці Малали і в Слові Христолюбця можемо'
виводити ствердження, що Сварог був батьком богів і що його
синами були — бог сонця Дажбог і неназваний бог вогню, що
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його визначено тільки Сварожичои, значить сином Сварога. Ллє ж
майже в усіх згадках про словянського „прабога", „батька богів"
і „найвище божество неба“ є теж про те, що цей єдиний бог поси
лає блискавку і грім. З цього можна висновувати, що був він теж
і володарем чи батьком грому і що бог грому, або й сам Сварогд
мусів бути третім із Сварожичів. Тоді у випадку Сварога ми
мали б до діла з головним, чи пак_єддцдісбш:ом Дроко«ня^р-трьох
постатях — (Win Г.рнпя- гртцу й «огню
Що так воно мусіло бути, доводить і порівняння цієї старословянської і староукраїнської Т рійці бвШ^а такими ж трійцями
богів в інших стариДвїШ'ЙЇ 'Н5!{юдів. Сумерійці визнавали бога по
вітря Єнліла, що разом з богинею повітря
дали життя
Нанні,Я53гові місяця, сином якого та богині
був Уту, бог
сонця.36 Урартською трійцею богів були — Галлі (за всякою
правдоподібністю бог неба), Тейшеба і третій бог сонця, що його
назва залишилася невідомою ТТТГзніший вавилоно-ассирійський
Ш амаш ); ця черга залишилася завжди точно окресленою.57 Асси
рійською трійцею богів були: Ашшур, Аддад, Шамаш (бог сон
ця). 31 В релігії Вавилону бог сонця Шамаш був сином бога-місяця Сіна і вони обидва творили трійцю разом з богом повітря
й погоди Рамману або Аддаду.39 Індуська трійця богів Трімурті
(або Трі-дівам), що до неї входили Брагма (творець), Вішну
(охоронець) та Шіва (винищувач), була первісно трійцею богів
неба, сонця й вогню40. Цю ТіРІ^Ч1"
тригсщ&вЩ fiflra (ІГгРпгШіУ
В єгипетських папірусах збере
глися леґенди про первісну трійцю богів Тума або Неб-ер-зера,
що створив себе сам і що з нього пішли Шу і Тефнут42. Трійця
Гомерових богів — братів Зевса, Посейдона і Гадеса була репре
зентацією неба, моря і підземелля. Римську (пізнішу) трійцю
визначували Юпітер, Юнона й М інерва43. В Ґерман трійцю го
ловних богів творили Bo^aH^^gtiflfifisJ 73 Донаром (богом грому)
та Фро (Фрейром — богом сонця) 44. Маємо бога в трьох поста
тях, чи пак триголового в Триглаві поморських елов’ля, щи ШЛІР
гиптии~а Лу ЦЯ
триголовий бог і в кельтській мітологіїмі1)С назвою Цернунос і зображення його в постаті рогатого
бога над биком та оленем з двома постатями поруч маємо на ґалдороманськім вівтарі, знайденім у Раймсі, як теж у релієфі людинибика, знайденому в Нотр-Дам в П ариж і46.
Як не підходити до староукраїнської трійці богів чи прий
маючи, що її творили три Сварожичі — грім, сонце і вогонь (Перун, Дажбог і ?), сини бога неба Сварога, чи третім членом цієї
трійці був сам таки Сварог, треба стати на тому, що коли вона
існувала в старо-українській мітології, то мусіла мати своє визна
чення і свою назву.
Цим визначенням, цією назвою могло бути єдино слово
що про нього..згадує і „Слово о полку Ігореві", не
називаючи Йіогом, і що згадки про нього як бога ми маємо і в Хожденії Богородиці по мукам (список X II віку, виданий Срезневським), де Троян названий на першому місці „Трояна, Хьрса, Ве-
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леса^Перуна на богьі обратиша“ і в ,Дітопис-і русской литераV. вин. 2, стор. 5: „И да биша разуміли многии человіци, и в прільсть велику не вийдуть, мняще боги многи: Перуна,
и Хорса, Дня и Трояна" 46. До того треба додати і підкреслити,
що як подає Сдрздик ГріпіПТїї" в сучасній українській нові слово
троян — її и іиін*їі І'І'і і м ї ї р ь о х с и н і в - б л и з н ю к і в .
З того погляду дуже близько до правди підійшов американ
ський історик, Юрій Вернадський у своїй цитованій вже книжщ
„Київська Русь". Він пише, що на його думку „Троян, як і Триглав мусить походити від числа т р и . Коннотація (супровідне,
значення) є все ж таки ріжне. Остання назва мусить бути засто
сована до трійці Сварожичів. Троян— доводив він — був епіте
том Сварога їх батька. Це можна підкреслити й тим, що в україн
ській мові т р о я н визначає „батька трьох синів" (близнюків)
і ця назва мусіла існувати в староруському. Вона дуже підхожа
для Сварога. Ідея трійці відігравала видатну ролю в Індо-Арійській мітології, і Діва (Небо), синонім Сварги, мала теж пара
лельну форму Трідіва" 47.
Дотеперішні дослідники й інтерпретатори Слова відкидали
можливість дошукуватися в Трояні із „Слова о полку Ігореві"
однієї із головних постатей староукраїнської мітології. Перетц
у своїй, цитованій вже нами, праці, розглядаючи спроби пояснити
назву Трояна із Слова, не брав до уваги цілком „фантастичних
домислів (вони здебільша і були такими! — Б. К.) в ділянці
давньо-слов’янської мітології". Інші дослідники намагалися по
яснити назву Трояна в Слові, виводячи її від імени римського ці
саря Траяна, чи взагалі, намагаючись викинути цю назву з тексту
Слова. Не маючи можливости обговорити подрібно всіх тих гіпо
тез (література про самого тільки Трояна в Слові нараховує вже
сотки позицій і вимагає окремого обширного розгляду; короткий
огляд цих гіпотез подає і Йеретц, й А. С. Орлов та інші дослід
ники „Слова"), ми перейдемо до розгляду, чи можна пояснити
дотичні місця із Слова зібраним нами в цій статті матеріялом.
В „Слові о Полку Ігореві" Троян названий чотири рази.
Вперше згаданий він у зверненні до „соловія старого времени"
Бояна, „аби ти сіа плькн ущекоталт», скача, славію, по мнслену
древу, летая умом под*ь облаки, свивая слави оба поли сего вре
мени, рища вь тропу Трояню чрест. поля на гори". Оцю то „Троянову тропу визначувано як дорогу військ римського імператора
Траяна на Балканах, то як „ТраЯнові вали", які збереглися в Добруджі і в південно-західній Україні (понад Россю) та под. Да
леко простіше визначити „тропу Трояню" як шлях нічної ман
дрівки святорогого місяця-князя, символ й уосіблення володаря
неба, батька богів Сварога. Погоджується з тим і змістово і поетично-образово й само звернення до Бояна, як „соловія", пташки,
що співає здебільша тоді, коли світить місяць. Аналогію до тропи
Троянової „через поля на гори" маємо і в сучасних українських
народніх колядках, де „перший товариш — ясен місячик" нахва
люється „зійти із вечора пізно і освітити гори-долини".
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Вдруге згаданий Троян у патетичному виклику автора „Сло
ва" на початку уступу, сповненому гіркого жалю й докору, про
крамоли й усобиці на Руській Землі, коли „погибашет жизнь
Даждь-бога внука", коли „Бьгли вічи Трояни, минула літа Яро
славля". Зміст і нота цього місця — це згадка про колишні добрі
і славні часи, про золоті віки в історії Руської Землі. Знову ж ло
гічним поясненням цього місця може бути те, що Сварог-Троян
був головним богом русичів, унуків Дажбога, почитаним із давніхдавен на цій землі, володіння якого перейшло вже до історії і вви
жалося в пам’яті не тільки поетів, але й звичайних людей золотою
добою, старими добрими часами, коли не було ні чварів, ні між
усобиць.
Зв’язана із згадкою про „Троянові віки" теж і згадка про
„Землю Троянову" в патетичному виклику після поразки над
Каялою, що „Вгстала обида вт> силахт. Дажьбожа внука, вступила'
дівою на землю Трояню, вісплескала лебединими крьільї на'
синім-ь морі, у Дону плещучи, упуди жирная времена". Ця згадка,
тільки підтверджує, що йде не про кого іншого, а про Трояна, як
найвище божество старої Руси-України, володаря і символу цієї
землі. З цього погляду дуже прикметна в цьому і попередньому
уступах Слова згадка про „Дажь-божа внука". Цікаво тут згадати,
що колишня греі^ька назва для українського Причорноморя —
Таврія — визначіє ^фрову
і на мапі "foWopifii^ з “X T JT гт.
Україну с и м в о т щ и ^ ^ р С . т урзі4ЦНШ1 з українських!
колядок!). Т урж е, як це^К^а^Йазали Щ0ГЩС7б у к ^ ^ б л е н н я їГ т е ^ ^
на Україні ще в часах Трипілля^—- ---- --------------Так само, як і другу згадку про~в7ки Троянові, можна пояс
нити теж і четверте місце із „Слова о Полку", що завдало най
більше мороки дослідникам: „на седьмомі в іц і Трояни вріже
Всеслав-ь жребій о дівицю себі любу". Володарем часу, віків і ро
ків була завжди божа сила й одну із одиниць часу визначувано
і навіть названо за змінами небесного світила — місяця. Так, як
сьогодні говоримо ми „року Божого", так мабуть і в минулому
називано „божими" в нашому випадку „Трояновими" віки. Зреш
тою і конкретне визначення сьомого віку тут на місці. Дія Слова
відбувалася — за тодішньою книжною (біблійною) рахубою
ч а с у — на с ь о м о м у тисячолітті від сотворення світу. Згаданий
автором Слова Всеслав, почав володіти 1044 року і помер 1101 .
року, за тодішнім літочисленням 6609 року, значить в с ь о м о м у
столітті с ь о м о г о тисячоліття від сотворення світу.
До подібних, а то й ідентичних висновків щодо Трояна, ви
словлених тут за нашою, цитованою уже, статтею у ювілейному
виданні „Слова" (Філадельфія, 1950), дійшов водночас совєтський
учений Д. С. Ліхачев у своїй новій праці „Исторический и политический кругозор автора „Слова о полку Игореве"4*. Розгля
даючи чотири згадки про Трояна в „Слові", Ліхачев доводить,
що „в усіх отих значеннях слово Троян може бути зясоване задо
вільно тільки в тому випадку, коли ми приймемо, що під Трояном
треба розуміти якесь руське поганське божество". Відходить Лі-

хачев від наших міркувань тільки з вияснюванні четвертої згадки
про „віки Троянові“, засовуючи, за середньовічними уявленнями
про число „сім“, „седьмой век“ як останній із дохристиянських
і. поганських віків, віків Трояна.
Коли прийняти, що Сварога-Трояна почитано у вигляді свя
щенного бика (тура), то існування його культу можна засвідчити,
теж і згадками в писаних памятках. В Хроніці Нестора, в уступі
про смерть Всеволода Ольговича (1146 р.) говориться, що кияни,
зібралися після його смерти в „Туровій божниці" і прикликали,
туди Ігоря. З цієї згадки про „Турову божницю" деякі польські
вчені (Рожнєцкі, Брікнер), а за ними й українські (проф. Роман
Смаль-Стоцький) вивели гіпотезу про те, що в Києві існувало місце,
де варяги почитали свого нордійського бога Тора. Після зникнення
поганства назва цього місця залишилася і її прикладено навіть до
якогось християнського храму 8“.
Не заперечуючи, що з семантичного, як теж первісно-мітологічного погляду „тур" і „Тор" могли мати щось спільного, ми ду
маємо, що в світлі вище сказаного тут могла бути мова тільки про
староукраїнського бога Тура-Сварога-Трояна, який мусів мати свої
храми і в Києві і в інших містах дохристиянської доби, реманентом'
чого залишилася до 12 віку якась будівля для відбування зборів
п. н. „Турова божниця". Про т^е, що на Україні почитано якогось
бога Тура, говорить і згадка в „Синопсисі" (історична праця X V III
віку, надрукована першим виданням в Києві 1674 р.) про шану
вання jHa Україні разом із ^ богом праздридду" ^уодя^ою^ж і „Н ікоего Тура сатаньї" (
:еиу на тнхже своих законопрй твних с о - /
борищах и нікоего Тура сатану, и прочія богомерзкія скаредн -і
измншляюще, воспоминают" S1.
В стародавніх слов’ян існував культ Тура-Сварога-Трояна під
різними іменами, але всі вони в своїй основі мали ті ж символи
й атрибути. Балтійсько-словянський Свардайия, що за свідченням
Тітмара Мерзебурського (X—XI в
ідо^ а в Р етрській
-святині і що був мабуть ідентичним з Рад*н«с і ищ Ш и ї т Унціг
і війни, мав на своїх грудях зображення голови бика 5г. Ідентичним
з цим Сварожичом, чи може точніше самим Сварогом, третімі
в трійці богів, був і західно-слов’янсмщ$ Яровит, і півніуво-еяСР
в’янський, докладніше московський, урйЗго)і румунський’Скалоян;
або Калояй^щб^пго ітвтгваїоть T a^-» ^fcffa я н о м . З того погляду
цікаве згадане вище названня місяця в українській весільній піснії
„яроженько", бо воно може дати деяку вказівку на походження,
назов „Яровит" і „Ярило" (ярий ріг?). Беручи до уваги наявність'
залишків культу бика (тура) в усіх слов’янських народів, пише,
російський учений Н. С. Державін, іцо „спорідненим божеством із
Ярилом у всіх Словян був бог Т у р , бог сонця і хілодючости, він
же водночас — бик, часто засвідчений в топонімічних назвах на
величезному просторі Східньої та Середньої Европи . . . Про бога
Тура багато згадок теж і в слов’янському фолкльорі, як про бога
сонця і світла'; він виступає тут у вигляді багаторогого, або золото-!
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рогого тура або тураюленя (даень тут символом іншого божества —
Б. К ) , барана з золотямж-рогами і т. д.“ и .
Матеріалу для підтвердження нашого здогаду, що роги, осо
бливо ж турів (биків) відогравали певну культову ролю і були
коли не символами то атрибутами божеств неба, ми навели вже
чимало, особливо ж із ділянки археології і порівняльної мітології.
На цьому місці доповнимо його тільки кількома прикладами для
ілюстрації культового значення рогів. На місці колишш|й £ ^ ^ щ і ї
(над лиманом ріки Буг) розкопано fi]9£(j»giri р уї н и с вят и н і rV до
III століття до Хр. В одній із куЛьННЙвКнРГОія святині знайдено
10 рогів jyna, уложених~Ж5їїл!
в ідтоВн культу рогів маємовлеґендї про золоті роги коро/Гя вужі!
записаній Пєткевічом на ШчІпТьїсбм^
коршгі.,вунйв
і у 55. Хведір Вовк
може скйдати й обдарувати ними щас
подає теж цікавий звичай, що молоду відвозять з дому матері до
чоловікової хати волами із позолочуваними рогами 66.
Сербська казка (кінця X V III і початку X IX віку), про короля
Трояна з козиними вухами, що її прихильники гіпотези ідеНтичности Трояна із „Слова о полку Ігореві" з римським імператором
Траяном, приводили на доказ „боготвореная" Траяна всіма. . .
словянськими народами, може бути тільки підтвердженням наших
здогадів про звязаність культу місяця з культом бога СварогаТрояна. Зміст бо тієї казки такий (подаємо за А. С. Орловом 67) :
„їздив той король кожної ночі до Срему до своєї милої. їздив він
н і ч ч ю тому, бо боявся, що його розтопить с о н ц е . У милої
король Т р о я н залишався до тієї пори, поки його коні з’їдять
обрік і поки не з а с п і в а ю т ь п і в н і . Раз чоловік чи брат його
милої вирвав півням язики і насипав Трояновим коням піску за
мість вівса. Не чуючи співу півнів, Троян забарився і на поворот
ному шляху його розтопило сонце" (всі підкреслення наші —
Б. К ). Навіть людина, мало Ознайомлена з мітологією і фолкльором,
признає, що в даному випадку маємо до діла із мітом про місяць,
і сонце, мітом дуже важливим в нашому випадку, бо в нім отой
місяць (князь) названий „царем Трояном".
Дотеперішні дослідники старослов’янської мітології .цитуючи
згадку із Хроніки Малали про те, ЩЦ^І^щ^ьшдповідав грецькому
Гефайстові, не звертали (крім одного^Р^халО^У у в а г и н а тд. т о
Нд, .визнааммй-щм ЯК .fafflWBMft
звязку
і що де Свааох
порушить .цей закон, буде кинений у вогняну піч.
к
ш
"низалася с оагаїагпнаяннтсте"ремшщїі;ШдМ
о тим Оо моментом
1
культу бика в українських весільних обрядах і звичаях, де він
виступає в ролі саме такого покровителя (протектора) подружжя
„ б а к а п р и в е л а " . Інтересні з того погляду і численні згадки
про <5ика у
“
у своїй праці
про
„Шлюбний
ритуал
та
обояли
на
Україні''-”3
, ви*
мпгі пі
і
■
"‘
вод:
це тур, чи туриця, чи
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хороша молодиця , як і вкінці теж те, що і в весільний дцдащ
завжди на першому місці — місяць
„Де ж ти був,
що ти ізіпгпг^ГІТТГіі п короваю? — ував же я, чував же я місяця
з зорею!“ або пісню про коровай „ясний красний, як місяченько'1
і т. ін.).
'----- ---------- ---------- "
Наприкінці хочемо сказати, що наша гіпотеза про те, що культ
Сварога-Трояна розвинувся з первісного культу бика й місяця, як
і про те, що Сварог визначає насправді не що інше, а^"в a~N>p о г и й .
значить: світло-рогиД^дро-рогий, гвято-рпгий, гичщеттн^-ро^нйі дтіу
t можливість ВЦЗначити і пояснити чимало постатей богів і божеств
'із м[тплппі іпптіп^ й а ^ ^ ^ ^ '^ р о д і в І відкрити н езвичайно ці кав і
звязки та сподш ісАЦЯ. .цдх .ОрЖ.есхд із постаї'їЯМ$клШ В&Ш О^«
с ьксп і старо-українсьрої мітодогії. Але ця тема виходить поза межі
і ніш оїспробиінтерпретацп постаті Трояна, головного божества
в мітологічному світі „Слова о полку Ігореві", і вимагає окремого1
основного розгляду.
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