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AUTHOR AND HIS WORK

(Instead of Summary)
Vasyl Chapleпko, formerly а college professor of linguistics,
is а Ukrainian writer and scientist. Prior to W orld War 11 he was
teaching at various colleges іп the USSR, - in Ukraine, Turk·
rnenistan, and Northern Caucasus. Since 1949, he resides in .the
U. S. А. Не authored а considerable number of publications, а
novels, plays, and short stories, as well as papers on literary and
liпguistic topics (''Оп the Language", collected theoretical papers,
New York, 1959; ''Ukraiпian Literary Language: its Origin and
Developrnent", Vol. І, N'ew York, 1955; Vol. ІІ, Part І, New
York, 1962).
While the preseпt work, "Ady.he (Circassian) f.aпguages: the
key to mysteries of our substratum", was written in the first part
of 1966, Chaplenko conceived the idea of а possible substratum
connection betweeп the Circassians and the Ukrainian Cossacks
much earlier, during his stay in the N orthern Caucasus. His current research uncovered an unexpected source, - the Circassian
laпguage, а source whose importance is not restricted to the ge-.
nesis of the Cossacks alone. The research led to extremely impo.rtant discoveries in the field of hydronimics, toponimics, and ·Ono·
mastics of Eastern Europe. These discoveries offer solutions to а
number of problems that for same time were resisting all effort3
of linguistic research; these disc-overies reпder iпvalid whole vo·
lumes of scientifics papers and pages in а series of published ethy·
mological dictionaries of Slavonic languages, including the latestt
Мах Fasmer's ethymological dictionary of Russian. These discoveries explain the name of rapids оп the river Dnipro, recorded
as early as the tenth ceпtury ("De administrando imperio", Ь.У
Coпstantine Porfirogenet) and shed light оп names of cities, such
as "Kyiv", ''Warsaw", ''Prag", ''Budapest", апd, perhaps, ''Moscow".
Chapleпko's fiпdings indicate that: а) the Circassians were
probably the earliest iпhabitants of the Eastern Europe (known
uпder various names, е. g. Cimmerians, Sarmats, etc.); Ь) the
Circassiaпs definitely pre-date Slavs in the Ukraiпe; с) the assirnilatioп of Circassiaпs produced an unmistakable mark оп the
(Coпtiпued

on

р.

3 of cover)

ПОЧАТОК ПРАЦІ И ІСТОРИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(ЗаtМ'ЇІсТЬ уводиІН)

Як ця моя праця законилась? Мож:на окаеати', що до де
ЯІКО·Ї міри випадково. Я заціІкавився бу'в походженням сло.ва
"КОЗа1К", а ПО€ДНаtВШИ ЗДОГаДНО Це СЛ·ОВ'О 3 ЛЇТОtПtИСНИМ СЛОВОМ
"ка.согь", я знернувся до слі,вни,ків адигейських (черІ<~~ських)
мо,в. Ув ОдJНОМ!У з них я натрапив

на

"tкrьиуз", 1 )

слово

що

ЯІкось зра:зу нагадаІЛо мені запНІс :наз.ви ".Київ" у Констянтина

По,рфіроr·енета. Це слово озна·чало "ровли.в річ,ки", і я на цьо
му спро6,УІвав бу,в з'ясувати етИІмолотію слО'ва "Ки1,в". Але піз
ніше я знайш·ОІВ пере:конлив.іші дані для. назви цієї е1·имолог.і-ї,
а цю пер•шу опробу облишив. Ота~к в:оІНо й почалося. А далі
пішли віІДІІ<Іриття за відкри.ттямtи. Неюподі,вані, п.ри'ГОЛО·мшли
ві, та;кі, що пере·креслювали цілі стоси· написаних науко•в:их
праць

-

про пе.редісторію слов'яІН, про походження ехіодно

слов'янських мо,в, особлИ'во )"Країнської, \про гідро- й топо

ні,мі~ку та о.ном.асти,ку Східної 'Ввр'оrпи тощо. Ці бо відІкриття
виrравно показа·л.и, що сло1в'яни при'Йшли на ·готові вже чер

кесЬ'кі наЗІВи на територН суча.сної Українщ Поль.щ,і· й Чехії, а
асимілюючи попередніх нас·елЬtни.кі,в, засвоюваІЛи й цю 'спад

щину та творили свої мовні явища на чер1кесь,кому субстраті.
Для орі,ентації можна згадати тут дані з недавІНьої пр(Іці Кон
рада

ЯжджевсЬJкого

J... 6dz', 1949

'' Atlas to the Prehistory of the Slaves"

р., що визначають ча'С приходу слов'ян на терп

ТОІрію піІвнічної Укра,ЇІНИ ·в П в. н. е., а до МОІР'Я вони ді'ЙІшли
тільки в Басарабії та й то аж у lV •ст. Про черкесів як попе
редні~х населІшик,ів цих територ:іІЙ Яждженськи1й Іна,віть не зга

дУ'€, я'к та,кож помил·КО'НО визнача€ :прабат~:>кЇ'вІщину слов'ян !В
сучасній етноnрафічній Польщі: цьому СJ~перечить те, що на
віть назва "Вар.ша.ва", ЯІК це побаЧ'ИІМО далі, че~р~кеського по
ходження.

Унасл,і~док цих етимологіЧІн.их здо6у'ГІкі'в я написав стат

тю ,.,НадЗІвичайні ети,мологі~ч:ні 'Відкриття:". Ра'зом із тим ство-

1) "Ка6ардиІНtuко-ру.сский: слова:рь". Москва,

1957

р.

рена в мюїй уяві ,,-ети~мологі~чна картина" висунула й та·ке пи
тання: чи не були адИТІИ'-чер·кеси наЙ'давні·ши.ми аrадува,ними ,в
істо.рнчни~х джерелах насельни.ксntІИ УІКrраїни

й

Слов'янщини

вза:галі (~може, тілЬ'КИ' без сучасної nі·внічної Білорусі та фіrн
сько-субстратно1 частини Росії) і чи не їх, чаІСом, нази,вали
стародавні ·греки та інші наJроди ще й "кім: ер і 'Й ц sr.м и" ?
Адже ця назва була зв'яза•на з Б·ос.поро,м Кімерій·ським, з пра

mіздо'м ади,rів-ч·ер•кесів·! Я знайшов у сліІВНику кабардинсь«оі
мови 1 ) назву одного сучасного адигейсько~го племени ~ :кі·
мергойці·в

-

сло·во "кІзмЬІ.ргуей~', а це сло.во складається з

-

ОСІНОВНОЇ ЧЗ,СmНИ "ІІ{І)З•МЬІр"

та ПрИІКіМ·етНИКОВОГО Наросгка

,,,rуей" (чит. "гей"). Як бачиrмю, ооно,вна частина сп.Ї!В:ЗВуч
на з істори'Чно засвідчени,ми наз:в·а,ми: ,гебр. "gбmer", вірмен
сЬІКе "gamir", аси\!). ''gimmiri". У сучасній ос-етинсЬІкій мові "rу

-

МіІрі.та" -.велетень (як п·обачимо далі, це може означати ви

соких на зріст черкесів), в. груз. "f'lмipi"

-

герой. 2 )

Але для цього п.ри'Пущення в мене не вистачило kторич

ни·х даних, і я його покинув, хоч досліди в цьому напрямі й
не ви.ключені·. Можна бо дум.ати, що тїі ·кімерійці не .могли

всі змандруtвати з сво€Ї країни й ІЛіеля приходу за·войовників
іраномовних скіті=в (п.ро їхнє іранс"во сві,дчать на.зви їх

-

ніх 1богів та .і·мена), завойовники 'мо.rлИ' на·кинути ці1й людно·
сті тілЬІки сво,ю, ска:зати б, державну назву, я!к це не раз бу
JІО :й € ·в історіі на1родів. Не ~ви:ключене, ·що підвладна кіме
рійська людн.kть у .пе:вні•й частині ·стала навіть дномовна чи
хоч запозичила якkь ~мовні я•вища з .мо'nи 1Панівної народно
сти: - ,с.кітів. Тим то ко.'Іи ця люднkть вивернулась з-під с.кіт
ської зверхности (за допомогою, м·абуть, етнічно зміша
них з нею савроматІв.-сарматів, як, налриклад, українсЬІкий на
рід з-під П·ольш.і за допомо.rою запорrізькИ'х ·козаІК!Ї>Н), то ·J1рtе
кам і зда1валось, що ця народність (уже сармати) говорить
"мо.вою ск,ітською з nевними відмінами". 3 ) Можли1во навіть,
що така мова була в устах тільки тих сар!маті.в., 'що стикалиІСя
з rр·ека,ми, оскілЬІКи rпо,передній досвід взає·мин гре-ків із сте
nо·вою людністю вису.нув бу1в як •ПосереднИІЦЮ між ними с.к,іт-

1) КабамmкЬІК·а ·мооо взаrалі дала мені ·найбільше етимологічних
в~повІд:ниЮв, ч.асrо маАже точних з·вуІКовнх збіжностей.
2 ) Див.: М. Г,руш-евськи•А. "Історія України-Руси'', т. І, стор.

3 ) Див. У М. Груwе·вськосо

-

«Історія У·к.раїни-РусИ», т.
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106.
VII, ст. 111.

СЬІК'У ·мову. Хоч досі більшість дослідни·ків, у тому числі й

М. Грушевськи·й, уважали, що "етнографічна близькість ~са:І>
м.ат.і·в зі скітами не ·підлягає су,мніву" (Груш.е-всь:ки,й), але моя
аналіза мовних даних підкавує дея:кий сумнів. Якщо для ети·
моло.г-і,зації імен скітських .бог.і'в доводиться З·вертатись до
іраНСЬІ<ИХ МОВ, ТО ДЛЯ ЗНЗЛ!Ї'ЗИ сармаТСЬІКИХ НаЗОВ ці МОВИ да·
ють мало, і навлаки

-

тут чимало м·ожна пояснити з адигей

ських (черкеських) мов. Проте нав,ва "савромати", я·к побачи
мо далі, в своїй осноІві скітсЬІкого походження. Грушевський

пише, що пояснення- на:зви "сармат.и" з іранської мови, я·к, мов
ляв, "підвладні жінкам" (від "сар"- володар, та "мада" жінка), це, либонь, продукт народної етиrм·ології, що та·к сар
матів навивали ·су<:іди (греки назИІвали )'tNa~x.oo.x·pato~v·oe з ог
ляду на більшу волю жінок у їхньому побуті. 4 ) Як відомо,
слово "савромати" (~2·:J.pQ!J.rx·т~e) даrвніше за "сармати" lUp~tccтcct

-

але те й те у грецьких

джерелах

мають,

либонь,

ту

саму семантику. Проте не можна не з·вернути ува.ги на чи·ма

лу різницю в їхніх пе)рших ча·стинах: "<:авр о"- і "сар" -, і їх,
ці частини, год-і 3вест.и до одного .кореня. Зате друга частина
- "мат(а)" в них, безперечно, однакова: це те ~саме ·грама
тичне оформлення. Щождо перших двох частин, то для них
можна знайти відповідні дані в кабардинській та осетикс~ій
мовах. Дл·я першого слова є в кабардинській ·мові слово "са
ур",5) воно овна~ча€ тиснену (чорним) шк~ру. Є ·ще й слово
"саут", що означає вороноване ср.і6л·О. У ци1х сло·вах корінь
"сау" осетинського походження, і це знач.ить "чо:рнНІЙ:". Але
в назву "са.вромати" увійшло перше слово, з наростком "р".
з додатком і·ме-нникового наростка -"мз"· та прикметникавого
-"тІз", що означає збідІУшення П!р,и:юмети, в даному ,ра;зі. "чор
ноти". Отже, в цілому ,слово *"саур(з }мзтІз", утворене за ана

ло·гією із такими словами, Я!К , .. сьІрЬІІмз" (горіле)) та "1гоуатІз"
(темнорудий), озІНачало щось таке, як староруське "чернь",

чи, ска.завши по-українському, "чорнота", "·голота" (є й до
сі українське пр.і.з.вище "Ч01рнота"). тобто це була назва ет
нічно й :соціяльно паневоленої tп·ід владою скі.тів народности
(тим і на.зва ця скітського походження

-

1це вони та:к знева

жали своїх підвладних). ТаІКу ·етнічну назву, але без частини
4) "J.сторія України-Руси'', т. VII, <:тор. 122.
5) "Кабардинско-русский словарь". Моск·ва, 1957 р. Звідси й назві.!
відомої Савур.могили.
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"-мата" зафіrксунав ~,вого ча·су (у И в. н. е.) ще ПтолеІмеЙ':
~' I:~ІXuap·ot ". Можна д)ТІмати, що це та на'Зва, я-ка пізні,ше пере
творила,ся на наше ,,Сt.верь", "Сиверь" чи "С-Бвера" (між "в."
та "р" у всіх цих ~сло-вах вставний голосний міг ВИІНИ'~нути за
кономrірно, деякі труднощі можливі ·з ,;в", бо, наприклад, не-
маІ€ переходу "1>" > "і'' в українському прізвищі ,.Севера"). 6 )

Щождо первісної неrативної семантики сло.ва "са.вромати",
то 'вона, очевиднчки, з ча,сом п-очала зни:кати. Можлиrво, що

переходовість для· цього ·ВИІНИіІ<Ла в слові

тобто скіТІСЬ'Кому) "саурагь"/)

( осетинсько•му

ж,

що значить "з чорною · ом~у

гою на ·Олині", а відноситЬІся ·в-оно переважно до буланих сте
пових коней (я 1бачив у Середній Азії цю породу). Ухнн ма.сть
- ~сумі·ш рудого з сивим. У ро~.ійсм<их казках таких коней
на~зивають "сінка-бурка", а в розмовній моrві росіяІВи вжива
ють на позначення та:кої масти rсло.ва з отим осетинським І<О
ренем ~,саврас". У першому слові у ,.саура1г", ·на.росток
"-(а)г" продуктивний і в кабардинській і· в осетинсь.кій мовах,
а в другому "саrвра·с", наро.сток ,,- (а )-с" малоп!Рюдукти·вний.
Можна дуrмати, що з часом у слов.і "~аураг'Ь", як його засто·
совували до людей, ,~чорну смугу" призабуто, а йо,го просто

ста:11и розуміти, як "русявий". Але слова "саура,г'Ь" та "·сан
рас" з неrативною семантикою збереглися аж до нашого ча
су в інши·х мовах, икі .колись запо·зичи·ли ці слова з са!рмат
ської мови: у російській мові слово "саврас", кріrм навви ко
ня, означає ·ще й ,?Іюдину-гультяя, у тюrюських мовах слоrва

та "sa,vrttk'' 9 )
означаюп> "ди-кий", .,не
охайний", "незграбний" тощо. На Ук·раіні слово "саврюк", чи
,,севрюк'' збереглося як наз,ва колишніх, ·ще з XV'I ІСТ., озів
ських ·козаків, що пере·селились ·були тоді на Чернkівrщ.ину й
залишил.и та•м своїх на1щадкі:в. В українських історичних дому
ментах XV-XVII ·ст. ст. часто зrгадуються такі прізвища. як
41

sawrttg'', ''sawrag" 8 )

"Охрем'Ь Севорук'Ь", "Томиrло Севрук'Ь", "Шкода Севрук'Ь"
то1цо. Є й річка Севрюк, є ·село з такою назвою- "Севрюк".
У ци·х прізнищах та наз'вах неrативниІй відтінок затратИІв•ся,

але там, де це слово зrберегло·СЯ ЯІК загальний іrменник, цей

6)

Це прізвище

часної Добруджі,

'UO

-

залишок етніч,ної назви ,,севери" з території су

воно з Галичини

(скульптор Сеоера), але ті

"севе

ри" були, мабуть, споріднені з нашими "Сtвера", "Сиверь''.

7) "Осетинско-руссюІй словарь". Моск·ва, 1952 р.
8) О. Стрижак. "Наз·ви річок Полтавщини". Київ, 1963 р. Стор. 32.
9

)

Tiirk~e-lngilizce

Sozltik, Ьу Va~hid Moran. Istanbul, 1945.
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відтіно;к з.беjр·Ї'гся. На,приклад. на Дону, в Курській та Воро

нізькій областях "севрюк", ".севрюга" -

лохмура людина.

Але, мабуть, і з отією "поліпшеною" семантИ'кою навва
"·савромати" не задоволЬ!няла пере,можну "чернь", .і вона в

такій формі 6ула занехаяна. а натомі·сть ~стали 'вживати: отієї
фор~ми "сармати", утвореної з іншо,го кореня з того, що
зберkея ·в ка·баІрдинсько-му сло·ві "сьrрь1ху", що вже ·виразно
означало "русявий", "сірий" чи· й "6іля·вий". 1Корінь цього
сл·о·ва .,сьr.рьІ-" м.іг бути оформлений так, Я!К і пе·рший, тобто
Я'К і корінь ,,.сау"--, за допомогою наросТ1КЇ•В -"мзтLз", -" ( а),гь",
-"(а)гьз", -"ху". Отож і утв.орилось слово *"сь~р,ьr.мзтз", що
його чужинці: могли ·сприймат.и як "·сарамата", "сар-омата" чи
,,сармата". А ·семантика цього ~слова вже ціл:ком відпооіда.ла
тій ха.ра,ктеристиці зовні·шнього ви:гляду сарматі'в, що її зна
ходимо ~в рим·ських джерелах, нкі вазинають їх нflavi", тобто

"біля:ві". Форма "сьr.рьІ,мв" збереглась у назві запорізької "сі
роми", а з наростком "ху" назві "сіромаха". Хо·ч у на,ш,іІЙ
сучасній ·свідомості ці ·слова асоціюються із сло.вами "сірий"
(це ві:дповідає давньому значенню, .бо й "•сіри:й" від цього
походить) та "сирота" (тим і були ~спроби так ці слова ети
мологівуна ти), але насправді це були залишки давньої етніч
ної назви "саормата". З наростком -"(а)г(а)" збереглося це
слово в наз·ві р. Сороги, зтаду.ваної в билині ~про Джурила
Пленко~вича ("Джурило" теж черк·еськ.о•го походження), а та
кож у nівні·чно-російсь:кому слові ,,сорога" капроокий, з
рудими 'Віями. Рефлекси.: "ь1" > "а" аtбо "о" в цих ·випад
ках закономірні.

Отака, на ~мою думку, етимологія назов "савромати" та
~,сармати". Я також думаю, що за допомогою сучасної чер
кесЬІк·ої та поча-сти осетинська~ ~мови ·можна пояснити й біль
ші·сть (а може й усі, але я цього не робив) племінних наз-ов,
що їх з:гадують стародавні джерела. От, наприклад, "аорси"
- це, либонь, те саме, що й з:гаданий піан.і•ше в Захарії Ре
тора нарід "Hrбs", тільки із з·міІНеною (в останньому слові)
на сло·в'янс~>кому вже rрунті ,зву.ко'Вою 'будов-ою, а ·значення

його те саме, що й "сармат.и-" "·біля:вий", тілоки це назва
ірансЕМого походження, я:к 1Про це свідчить 'Суча·сне осетин
ське "уре". З цьо,го ·слона лоходить наз,ва річо.к Рось, Роська
тощо, як на 'де натЯ'ка€ .ще давня ·згадк~а Геродота про на:зву

рі'ЧІІ(:и " О~ро~ ". У цьому в:ідбилось оте запозичення· дея1КіИХ
елем·ентів із мо·ви ~скіті·в, що ·про нього ·вже 1була мова. Слово

"си:раки" Я·К друга племінна назва .ма·є на увазі ту са!му озна-
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ІКУ ·Сармат.ів :- біля•вість, •бо ІЦе те са1м.е слово, той самий .ко
рінь, •що ·Й у назві ,.сармати" - сучасне черкеське "сьІрьІху" біля:ВИІЙ, руся•вий. Наз·ва "скіри", як вона наведена у JІру;шев
сько.rо,

-

це непра·вильне читання гр·ецько,го на.писання

a.x11p·ot

де пе.рш:і дв.і літери позначають адигейсь:ке , 7ш", яке дуже

часто з "с" чергується. Отже, це те •саме "·сьІрьІ" -, то.бто "бі
лявий". Назва ,,язиги" може походити в.і:д кореня "ез·агь",
що має означати "1прийнятий", "Іпри:з·в.ичаєний" тобто це,
мабуть, ·були ·якісь П!РИх.ідьк.и, що їх прийнято в середови!ще
сарматів (так пізніше ·в Київській Русі лри:ймано різні т.юр:к

сь:кі племена). Назва "тисамати" походить або від "тІмсьLн",
що 3На·чить "•сидіти на місці" (отже, "осілі сармати") або

від "тесьш" - "сіяти" (отже, "сармати-хлі6ороІби", "·гречко
сії"). Назва "ур·ги" - це, мабуть, те слово, що й01го дослід
ники не ·можуть зрозуміти, бо

воно пізніше, уже .за анті-в,

фігурувало, послов'яІНеІНе, з перестановкою "р" та голосного,
,,'~P~·t; ", якесь панівне плем'я ("начальники", перекладає
Гру:шевськиІй). ДеяІJ<і сарма~ські пл·е.мінні назви з6ереrлисн й
досі в адиогейціІВ як та.кі. Це "авхети", чи "авхати", що на
гадують суча·сних "а6ха:зін'' (·грець:ка "віта-·бета" трохи за
темнює справу). Латинська назва "sceptuchi'' та грецька
"a.x·r,.'7t-ro-Uxot " - це суча•сні "шеп·СУ'ги". "Савдарати" - це,
ма1буть, якась виглядазміна слова *,.саврамата". Навіть для на
ЗІВИ ясів є в ка6ардинськ~й мові слово ,,ес" (чит. "яс"), що
значить "стрункий".
На змі·ну сарматам :прийшли алани. Ухня зовнішня харак
тери•стиrка збііга·ється з зовнішнім виtглядо.м сарІМатів, і вони,
ма,буть, .знов посили•ли 'В цьому :конrльомераті іранський
складник, 1 бо, маrВШИ назву "від гір"~ ОЧЄ'ВИДЯЧІК.И, прийшли
З'Відти~ де є ·гори з та·кою назвою, з якої можна ви:ве·сти
цю ІНа:зву - "алани". Це Ала-даf' у 'північному Ірані, Ала-тав
у КирrиІзії,
колишній
краЇ:ні ".сакі•в". "Н" могло бути
т·ільки граматичним оформл,енням уже суто-етнічної назІВи.
Це, зв~ичайно, тільки приблизний здогад, ал·е про зв'язо.к ці
єї нової, нібито овідома добраної наз'ВИ, я:к пода~ть джерела
(а фактично так не мо,гло •бут.и) з "сармата.ми" (тобrго "6і
ля·виіМи") с.відчить JНа:зва "роксоляни", ЯІКУ розшифровує наз
1
ва ,,' 'АЛФЮр111о-t ", що стоїть у Птоломея 'ПОtр·Я~ з AAo:Yot ~.x;б&rxt

дру;га ча1стина першого слова - де ж оте "Уре", тобто "бі
лий". Отже, це справді "Б.ілі алани", що в перестано.ВІЦ'Ї час
тин вигЛ"я·дає як на.зва "рок.соляни". Таким чином, "роксо
ляни" це, мабуть, овідо·мо "вдосконалена" наз•ва. Бо, ви-б-

ходить, що етні·чні назви, з~в'язані з .сарматами, мають, зде

більшого на увазі "біл•я.вkть", а це .:зrгоджується .з тим, що
пише М. Грушевський, констатуючи тогочасну тенденцію різ
них народів називати себе "біли,ми", бо це (на мою думку)
могло о:значати не тjльки фівичну ·біля·вkть,

а й •р,асову чи

соціяльну в.ищість, що її протиставлюнано "черні" (до речі,
це слово стоїть в одно·му морфологічному ряді із фор1мою

"Рось", "Русь"), і .вона, ця тенденщія, відбилась, :мабуть, у
назві "Біла Русь" (коли значення ·слова "Русь", яІК "русяво
го". вже не у.свідомлювалось). Тата·рську Золоту Орду теж
інкол.и наІЗИ'Вали "Білою Ордою". Та й "титул'' російського
ца!рtЯ як "•білого царя", ли.бонь, з цього походить. А ІК!Оли
повернутись до часі'В ·сарматських і трохи п,і·зніших, то в зв'яз
ну з фізичною таки озна:кою, поєЩІаною з етнічною наз•вою,
можна ·відзначити тут ети,моло,гію назви ,.rоти'\ щ·о досі бу
ла нез'я,сована. Виявля.ється, це та.кож назва ~са.рматсько-чер
кесь:кого походження. Суча•сне черкесм<е слово ".г-ьуа.тІз"
(чит. "гот'Ь" > "rот'' значить "темнор•удий" (це, мабуть,
було "уточнення" назви, ;с:пра•вді "рудих" - а не "ру:сявих"
пр:ихідьків з П;івночі германці·в). Це та "Ір,удість", що її в
англі,йсь·кій мові називають навіть "•червоністю" (''rcdhair").
У~же, ма1буть, слов'яни занесли нааву "rот" аж на береги Бал

тійського моря~ де 6у;в "rо"N:ьк.ий берег".
Киїа•йські джерела отототнюю1'ь аланів із нЗJродом

sai'',

·ЩО жив на території Пі.внічно;го КаВІкіазу,

''Ant-

а та.кож на

пі,вніч від Чорного моря, аж до кордонів Римської іМІперГі. 9 )
Але це 'вже на6ли.зило на.с до історії антів.

Я приєднав до слова .,ант" оте

-

"rуей", і вийшло *"а,(н)

т(и}гей". Тут "н" випало, ,,и'' ,між приголосни.ми, за певни'М

законо1м адиге,йсь·кої фонетики, з'явилось, а "т" міт ·голос
ними на6уло дІЗвінкости; ·:юі:нцеве "й", ·з•вича'Йно, мо:rло легко
в-ідпаст.и. "Операція", Я·К бачимо, складна, але 'ЩО може ста
ТИ'СЯ із звуко:вим компленосом на протязі більш я:к тися~ч-оліт
тя! А сюди ж tможна при,.я:rти ще й kторичну згадку з отого
китайського джерела часів гунського нашестя на Пі•внічний
Ка·вка.з, що гуни розбили нарід "Antsai''. 1 )
Сучасні адитейськ.і' історики уже прямо зв'язують істо
рію свого народу з цією наІЗ·вою, а один з них Ш. Но:гмЬв,

навіть виводить назву "ади ге" з сло;ва ,,ант'~. 2 )

9) Див. у М. rрушев.ськоrо, т. І, стор. 125.
1) Див. "Історія У,країни. . Руси'', т. І, -стор. 154.

2)

Див. зб. "Питання онома-стики". 'Київ,
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1965

р. Стор.

243.

Це ·слово формою вже скидаєть<:я на мою побудову. А
далі можна притя·гти наз·ву "Артсана", що її згаду€ араб Ід

ріІЗі: тут "арт·с" б~1.изьке до "анте" у по·передній назві, а "ана"
чер•кеське ,,анз" мати (отже,
так, як ми :кажемо "неньІка У,~раііна",
нення до ·СВО·ЄЇ країни, як ·побачимо
далі, від цьоіГО народу). Нідерле

-

"мати артів" чи "антін'',
успадкувавши та!ке зв·ер
ще й з інших прикладі1в
"артів'' ототожнював із

"антами". 3 )
У всЯІкому 1р.азі все це привернуло мою ува1гу до питан
ня !Про антів у нашій історії. Як відомо, 1\'\. Грушевський ·ува·
жає їх лредка.м•и українців, але слов'янськими предкамИ'. Де
хто у.в.ажає їх за предків усіх сх.і~ніх слов'ян, зокрема це офі
ційний ,погля~ kтори:ків СРСР. Але досить пр01глянути хоч
би побі~но той багатющий істориrчний матеріял, що ЙОІГО
цризбирав М. Грушевський, ·щоб л~реконати·ся, що ні для
першого, ні для другого ·висновку ІНемає Піідстав. Під спіль
ним дахом "венеті'в" об'єднуна•в "слов'ян" та "антів" тільки
йордан, що до нього Грушевсь.кий у всіх інших питаннях
ставиться· ск·еrптиrчно,

а тут на ньому

будує

свій

висновок.

Усі ж інші джере.ла ї·х виразно р1ізрізняють, як різні еrnічні
явища, а також с-відчать про постійні між ними 'ВОрогу,вання

та •війни. 4 )
Крім того, в отій згадц•і ,китайсь:кого джерела про

"Ant-

що жили в ·Країні СОJк'Так (Скітії?; "сок" - "сак" - скіт),
"біля вел.икоrо ·м:оря" ( очев.идя•чки, Чорного моря•), .ма€'мо й
прнме .за•стосу•вання назви "анти" до ба.тьків,щини чер,ке·сів. У

sai",

ка6ар~инсь,кому фол:кльорі

ант.і:в

-

є rерой Ант.

Та

й

ОІПИС життя

це тІJравдоподі•бна характеристика не J<о,го як тих же

таки

черке·сіtв-ади•гів. Це 1бра1~ держанпотворчих тенде:нці;й,
ба•га.то ",княз,іІВ" (як було й у черкесів аж до революції 1917
З) Можливо, що обид•ві ці наз.ви- це перекручене греJЦь,к:е

,, v~~~Y,

ним могли нааи·вати себе ·перед гре·ками ,самі черкеси-цихи, nере<кла·даючи
свою назву ,,цІьrху"

(людина) і тим пі1д'креслюючи с:вою мужні·сть, шля

хетнkть, а це ж семантика отого грецького ·слова. А що це грецьке слово

своїм

зву1ковим сrмадом,

ооравд.і,

трудне,

особдиво

для

черкесів,

мова

ЯІКИ'Х "Лолюбляє ІВідкритt склади, то вони його й перекручуваІЛи, а за ними

це робили й арЗІби та інш~ 'Не f'реки. Про можли:вість такого вжитку цьо.
го

грецького

слава

на

території

,,АндреНІк.о". А •коли дав·ні

z~JXCt

,

4)

греки

У•к:раіни

свідчить

українське

прVзІвище

називали жителів Кубанщини сло•вом

то це й було оте черке<:ь.ке слово ".цІьrху''.
,.Історія Укра~ни-Руси", т. І, стор. 173- 183.
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року), демократичний ~спосі·б управління, войовничkть, ли·
царенка ГО!рдість (напр., поведінка Мезамира перед аварами).
А Я 1 К приєднати сюди ще й те, .що написав Захарія Ретор про

нарід "H.rбs", що, мовля:в, "·коні йото не ·можуть носити, бо
має довгі ноги", 5 ) то це 6уде ,ще й антропологічна характе
ристика, що П вони 'передали., м:іж іншим, у спадщину сте.по
ІВИ'М У•КІраіНJЦЯ'М.
А головне ·що етимологія з-гадуваних в історичних
дж~релах антеІших j.мен показує ЇІхнє чер:кеське походження.

От їхній "король'' (лапки М. Грушевського) Бож має не ".ко
ролівське" :ймення, бо воно с:клада.ється з двох частин: "6о"
- ·стwйня ;і ·"жь" - паросток, а разом це означає "·ста·єнний"
чи як не літерально rперекладат.и "кінничий" (коні· ж у
всіх ·степовиків були ,,в nошані", лоско вони їх носи·ли чи,
11
ЯК ОТИХ Hros", на.силу, ОДНЗІК'ОБО ), а В чер•Ке1СііВ рОВВИНУ·
лось славноз,вkне джі·rітув.ання~ в:іртуозно-акробатична гр·а на
·конях. ЯНїщо мати на увазі варіянт цього ім.ени "Боз", то й
для ці·єї форми € в ади1гейсь:ки:х монах відповідний паросток
-"зз", тільки з цим наростком слово мало б тр·о·хи: інший
відтінок у значенні "із стайничих". Ім'я •відважно,го Меза
мира це таке ім'я, Я'К і ·ві~о,ме з пізнішого часу, 1516 р., з
листа :кримського хана Менrлі-rірея, і·м'я "У.здеми:р", а та
кож збережене й до нашого часу в Галичині· пріз·вищ.е "Тато
мир". Спільне ІВ цих 'іменах "мир" це ·слово, лИІбонь, араб·
сЬІ~ого походження, вживаІНе в усіх rпер·еднь.о- й сер·едньоаІЗЇІЙ
ських МОВаХ, ЗОКре-ма В ТЮр:КСЬ'КИХ, Ї ВОНО ОЗНаіЧЗ€ "КНЯІЗЬ",
"6ей", "пан". А основні в цих ім:енах ча.стини черке,сь·кі. Час
тина "м:еза" в "Мезамир" це може означати або "ліс" ('Від

"

"М.9З ,

ЧИ

" ),

".М.9ЗЬL

аб О

..

";МJСЯЦЬ

" (·ВJД
.

"Ма33

") •

'"
" уЗДеtМИр

зв'язане з назвою черкеських дворяІН "уздені,в". Частина
"тато" це те, що його знаходимо зафі·ксованим у записах

Анни ·Комнен,

-

"Tat-e>G", а це або "тІатІз" -

"в'.~з·кий", або

"теть1н" - ~бути ІНа ·посаді. До речі тут ·буде згадати, що Ку
нік уже ·сп.робува,в був пов'язати антів з ч~1~есами. 6 ) Він ви
словив думку, що анти це були азійсІ>к'і дина,сти, що за
воювали ·слов'ЯІн і nанували над НИІМИ. Але :м.ій матеріял, .аібра
ний у цих ·статтях, свідчить, що, навпаки, слов'яни пізні,ше
залили ~своєю масою антів і 'слов'янізували їх. У науковіtй лі5) За "Історією України.Руси", т. І, стор. 611.
6) Про де я прочитав у М. Грушевсь,коrо вже після тоrо, як усі оці
мої статті були написані ("Історія України-Руси'', т. І, стор.
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547).

тературі були вже спроби

(Вjрт, Марюварт)

розглядати ці

племена Я1К антські. У часи йордана вони (це вже моя дум

ка) були, м·абуть, чималою мір·ою послов'янені, чеп>ез те він і
вважав їх за ча:ети,ну сло·в'ян, не ~кажучи вже про значно піз

ні,ШИІЙ на~ш Початковий літо,пис, що теж зар·аховує їх до сло
в'ЯІнських племен хоч і назина.є їх "тпл·ковинами", тобто ін
шо,мо·вними. Нас;правді ж ·са·мі наз·ви цих ~племен ·вира.зно не

слов'янські і ще не ·з'ясоваІНі ·щодо їх ет,и,молотії. На мою
дум:ку, тільки "уличі·в" можна виводити від навви м:kцевости
м1іж Дністром і Дунае·м, що в давнину називалася "Оt>у-ж-Ло~··,
а в сло;в'янсЬІкому звучанні "жгло'' (я.к ,,Ворскла", "Псло''),

звідси найправильніша фор,ма ці·єї назви "угличі" (Я'к во
на й фіrуруе в літописі поряд з "уличі". "улитучі", "улучі").
Але вже сама неустійлиВ'ість написання свідчить пр·о її не

-

сло'В'янсЬке

походження. Ба на·ві.ть

-"йч" -

необов'язково

сло·в'янський Наjросток, я:к про це свід!ІИТЬ українське пр·із
вище "Химич": "хьrмьrч" "морська течія". Та й .коrрінь
"У'гло" черке·сь·ки,й, він та.кий самий, Я·К на Зшк!арпатті на
зва р. у;г, а також "Уігол" на Полтавщині (тепер р. Орель),

в ДаВНИіНУ була така наз.ва й на Ку;бані (ч.и ·€ тепер -

не

знаю). Ці аІНтські, але вже послов'янені ·nлемена, СВО 1ГО часу
"при;м·учили" а·вари (обри') J. ча(:тину і~х пеjрегнали на сере
дущий Дунай, а, мо·же, й на Закарпаття, як про це с·від;чить
тамтешня гідро- й топоні1міка та ономастика. Про це ж таки
свідчать і численні чер,кесьхі на,з'Ви на тій тер.иторії, де чер
к·е·си-анти, мабуть, довгенько жили та зали·шили· уюраїнсько
му народові гуцулів, буковинців, 'Галичан та волиняІКі:в.
Щодо Вол.ині, то тре6а сказати, що т. зв.. перша у .цьому

краї і серед слов'ян, відо·ма з арабських джерел (Масуді:)
державна ор·гані·зація, "спілка племен", я·к про це ·tвідч~ить ії
назва "Волінана" та ім'я княІЗя, була ·справою тих таrки по
сло·в'янених ант.і•в, а са,м:е дулібі;в. Етимологізація сло.ва "Во
линь'' .складна. і я її не розглядаю тут. Ім'я Існязя має р·ізні
ф орми: " м аджа.к . " м аджаль , ., м ужок чи " м усок , ,, м ахак" і наrвіть "Бабак". Ім'я "Маджак" можна в.ивести з чер
кесь·коіго слова "маззкІз", що значить остання кватпря .мkя

"

"

"

"

ця, тобто "народже1ний ~під цим зна.ко:м". "Маджаль" від
"маззр", з а.раІбсь·ким перекрученням кінцевого "р" > "л",
що значить "мkячний"

(є сучасне УJКраїнське пріІЗ:виrще, що

походить від цього сло·ва без перекручення: "Мазяр"). Але
є й повна вjдповідніІСть слово "мзжалІз", що значить "·го
лодний". Форму "Мужок" мажІНа •вивеости з отого чер·кесько-
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го сл·ова "маззкІз", а можна й з іншого ",м!Здзак'Ь·з" немилосердний, грізнИІй.. Яющо ·мати на увазі фо:рму "Мусо:к",
то воно походить від слова "мьІсак" непильниІЙ, неу·важ
ний. Це сло.во з~береглося в унраїнських :Пріз:виіщах "Маса
ко·( овський)" у "Старосвітських батюn.пк~ах та мат)'ішках''
І. Нечуя-·Левицького- та "Мусок(о·вськ.ий)"- є така люди~
на на еміrрацїі. Ім'я "Маджак" .можна виводити і з черкесь
кого сло·ва "мацІз", що значить "сарана". Цей корінь ЗІбе
р.і·гся в різних українських пріз~ви,щах: "Маць", "Мацяк",
"МацЬІІ<ів", "Ма.цькевич", "Мацько". Останне .слово на.було
Іде й перенесеного значення "шлуІНо:к'', в зна'Ченні: "такий
ненажера, як сарана" (у поІВісті І. Франка "Перехресні стеж
ки": "а,би сво,го мацька наповнити"). Вла·сне, "Маджа:к" мо
гло 6 походити від форми "Маця·к", із О'Голосненням •глухої
африкати "ц" в арабській ви-мові. Правда, в слі·вни~ках я не
знайшов такої готової форми, але її можна легко утворити

за аналот';і·єю із словом "маз·з.к1з" *"ма.цз;к:Із", а це озна
чало б: "народжений наприкінці сарани", тобто тоді, :коли
минуло це степов.е лихо. Ім'я "Маха.к" походить від "маху
зку" четвер, отже, "у четвер народжений". "Баtба,к", ма
буть, інша О·соба або інш.е і'М'я тієї ·са,моі, але 1це слаово, ли
бонь, тюрк~ськото походження. "Бабак" назва ·степаов.о.го
з•вірІКа, що про нього в украЇН(Ькій приказці. <:казано: "як ба
бак свисне".
Взагалі треба сказати, що черкеські імена, м,а,буть, дов
го ще були в ужитку (адже вони й до нашо·го часу як ІП!різ
ви,ща з6ере,глися'), зо:крема й серед панівної верст.ви .. От, на
приклад, деревлянсь.кий кня:зь Мал, що сватав·ся до кня,rині
0~ЬГИ, мав черкеське ім'я "·МЗЛ", ЩО 3На'ЧИТЬ "баран"
(таке прізвище в нас і тепер е). Але, зр~озуміла річ, були то
ді у князів і ~слов'янські імена, яtк ПІРО це св.ідчить араібсьrкий
запис "Вандж-сла,ва", ·що ·в .слов'янському звучанні було "ВА

чесла.в"

-

"Вячеслав".

З усіх цих міркувань., як також і з даних, наведених у
решті цих моїх досл.ідів можна, на мою дум·ку, аробит.и дуже
важлИ'ві висновки, а саме: а) що, можливо, найдавнішими,
історично Зtгаданими насельни•ка,ми України й ·суміжних країв
були л редки адигі1в - черкесів (особливо, як буде доведене їх
не "кімеріойІство"), б) що, бувши асимільоваІні, ·вони сталИ' ет
нічним складником ую,р,аїнськоrо народу, а також великою мі
рою й сус.ідніх із ним народів, в) що в слов'янських, а осо·б
ливо в українській і в су:сідні•х з нею неслов'яІНських мовах

-
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залишилась надзвичайно вели:кі слі~и чер.ке.ських мов ('мате
рінл, що ·його досі ніхто не вивчав), т) що це в'ідсува€ по
ча11юи }"~раїнської мови до час.і·в асим.іляції антів (VI-VII •Ст.),
д) що наніть теперішній поділ українсЕ>кої мови на три го
ловні наріччя продукти різних субсгратно-антських та чер
кеських племінних впливів: "·се:вер" ( сі•веряни') ·п.і·внічне,
угличі, тиверці й дуліби південно-·західне, найновіші впли
ви в районі Запоріжжя та й взагалі східної України пі·в
денно-·східні на:річчя і є) що чер:кеси були ферментом, я•кий
СПІрия·в

витворенню

такого

яскравОІго

яви,ща,

я:к

козаччина

(про це я написав спеціяльну статтю, що не м-отла бути вмі
щена в цій малій збірці) .

.Нена та:кож р.і·ч, ·ЩО це новов:і,щк:рите дж;ерело

-

адиге:й

сь·кі мови, особли·но кабардинська-черкеська, мають .стати на
далі кл.ючем для науконих досліді•в, Я·Кі м.ожуть до:корінно з·мі
нити дотеперішні наш'і етимолог.і·чні досліди слов'янських, ру
мунс~кої й )"Горської .мов (я цього .матеріялу не зачі.па.в, але
в.ін іст01рично можливий), а також зроблять вел.и~·езні спус
тошення в етимологічІНих слівниІІ<!ах цих мов, не виклю•чаю•чи
й на·йнов.іішого ети'М'ологічно•го слі·вника російської мови
М. Фасмера.
А втім, ще не можна всього передбачити, це покаже не
далеке

-

сподіваюсь

-

майбутнє.

Але, надаю'Ч.и такої вели:кої ваги сво€му відкриттю, я не
можу не сказати й того, ,що в цій моїй •піонерсь.кій праці
неминуче ІМ.УJСИть бути й ба!Гато ПО'МИJlОК а6о тіль:ки здогад
нота, а знавці адигейсь!ких мо·в, напевно, знайдуть у моєму

адигейському матерінлj. справжні неправильності, бо я ж тіль
ки трохи набл.изив:ся до цих мов, а: фаІктично ніколи їх не·
знав і ще й тепер не знаю. Деяких сноїх хиб у ци'х матерія
лах я: й (а•м свідоми,й, але я висував де,що тільки як :робітне
припу;щення, .щоб стимулювати даль,ші досліди. Чимало з
цього .може бути пізн.і·ше, після ·перевірки, відкинуте.

Та й вза1rалі хай ця моя публі·кація, може, буде тільки
попереднім нау,ковим повідомленНJЯм, а його осно.вне завдан
ня звернути ·,УІвагу науковців на нововідкрите джерело ади:rейсЬІК'і мови.
А для себе з цього матерія·лу я аро6лю ще й тОtй висно
вок, що мені до·ведеться ·переглянути ;МОЄ дотеперішнє не•rа
~ивне ставлення до теорії субс11рату в.загалі. Те неrативне
ставлення походила в ме1не ·від чужого матеріялу (напр., пи-
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тання ·про гальськи·й субстрат у французЬІкіІй мові), але цей

м.ій матеріял такий у "субстратном'у" розумінні яскра,вий що
.,
.
'

.

иото ІІ'норувати Нl'Я'К не м·ожна.

НАДЗВИЧАйНІ ЕТИМ·ОЛОГІЧНІ ВІДКРИТТЯ

1.

Адиrейсьні мови Я·К д'Жер·ело етимологІй

Адигейські мови (як їх у Радянському Союзі nочали уза
гальнено називати,

виключаючи. часом тіль:ки ка6ардинсь:ко
черкеську) належать тепер невеликій кілько,сті людей, що жи

вуть на Пі,внічному Кавказі, а також роЗІкидані .J:1рупами в Ту
реччині, куди вони переселились, ті.каючи від переслідувань
російсь·кого царського уряду .в дру.гі,й поло·вині, ХІХ ст. Ста

лін також .11іквідував був Адигейську автономну область, по
засилавши ади,гейців на Сибір. Тепер їх залишилось тисяч
80 чи, може, трохи 6ільше. Але колись їх 6уло багато, 'Я'К ПІРО
це сві~чить ареал їхньої гідро- й топонімі,ки та онома·стики,
що охоплює майже всю Слов'янщину, Угор·щину й Ру,мунію,
а також яІКоюсь мірою й Закавказзя. Звичайно, в давнину во
ни мо1гли селитись тіJІьки лонад бере,гами рі.чок та морів, опа
новуючи та:к тодішні життьові артері-ї .великої території. 1 )

Ал·е той фа,кт, що адигейські мови нашими часами

-

це

мови малих Ірешток цьо·го етносу, а до то·го ще й дуже нід

М'інні С)ТІпроти інда-европейських мов., приввіз до знехтуван
ня їх у наукових дослідах та етимологіях. Науковці· (Міллер,
Со.болевсь.кий, Чекано-вський) ціІК!авились досі, шукаючи да~в
ніх джерел ·СХ'іднослов'янської ономасти.ки, тоnоні,міки та :гід
ро!Німіrки, переважно о-сетинсь:кою мовою через те, що нона
індо-евроІпейська, а о·сетини на,щадки коли.шніх насельни
ків українських степів СJК1ітів.
Навіть найнові·ші досліди східносло,в'янських назов обми
нають ці .мови. От А. Попов у своїй книжці "Гео,графичес.кие
названия" (Москва, 1965 р.), з~гадуючи про джерела назо~в на
півдні України, перелічує "шари грецько·го., латинського, rот
сокого, італійсько.го, стародавньоірансько,го
(скіто--са.рмат
ського); тюрк·СЬ'КО'rо (хозарського, половецького) та іншого
походження-" (стор. 16, примітка), а про адигейський не з.га-

1) Мій дід Юхим ка1за.в, nідсумовуючи цей .досвід віків для стеnового
жипя: «Люди селились там, :де було степн6 та вбдяно».
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дує (з його етимологіtй видно, що він не розумі·в цього ша
ру й під "іншим походженням"). Не згадує про ади,гів-чер
кесів і М. Фененко ,в своїй книж'Ці "Земля говорить" (Киів,
1965 р.), я-к це можна ,зрозуміrrи з рецензії на це видання В.
Ні.мчука в журн. "УІGраїнсь·ка мова й література в ш.колі", ч. 5
за 1966 р. (я цього видання не бачив). Не взя·в на увагу цьо
го с·У'бС11Рату й Ю. Шевельов у ·своїй :праці "А PreЬistory of
Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic" (Гайдель
берr, 1964 р.), побудувавши все цілко.м у дусі ,~традиційних"
індо-еmропейських ре·конструкцій (хоч і зазначив, у з.годі з 1'1\.
Фасмером, що зв'я3ікіИ ·в -сло·в'ян з іранцями буJІИ не великі), а
це автоматично її, цю працю, знецінило. 2 )

Взагалі сказавши, дотеперішні слов'янсьІ<і етимоло·rічні
дослідження, побудовані на осетинсІ>кому матеріялі, були вде

більшого непереконливі. Адже навіть назви ·головних річоІ<
У:краіни Дніпра й інших, я·к побачимо далі, не осетинські.
Пр·авда, ·в сучасній осетинсь·кій мові є деІцо .й з того, що ·його
знаходимо в адитейських мовах, та ц·е поя·снюєть.ся спокон
вічним ·сусідст·вом цих етносів, і не завжди ясно, хто в ко·го
щось запо.зи·чив. Наtпр., в обох мо.вах є сло.во, що ним можна
пояснити 1назву річки· й мkта Самбір, але в той час як ув осе

тині·в Це СЛОВО ЗВУЧИТЬ ТЇЛЬІК'И 01 ·СабЬІр", у ЧерКЄ:СЇВ

-

"сабьІ:р·"

і "са.мбьІр", а це останн€ й допомагає вияснити первісну се
мантику слова "тихий", "опокійни.й". В обох м·о.вах є зву
конаслідувальне слово ".гуьІрrуьІр" (правопис осетинський)
- •грі:м, rypкirr; є також слово в осетинів ",к'ЬаеС'са" (кисет),
і є це слово в кабардинці·в - ~,.кьІса", є воно і в українців "киса". Зр·ештою, таке спільне слово може бути запазикою
з ·ЯІК!ОЇСь іншої мови, я:к оце "киса" нібито з С"!Р'ійської. Є
навіть nраматичні зІб.іжності, напр., афікс інфінітива, в обох
мовах - "н" : "'гуІ•зн" (я:к, до речі, й у німецькій мові). Тими
,,,іНІш.ими -мовами", що з ІНИХ могли запозичати й осетинсь·ка
(ІСкікька), і адетейська (сар'Мато-антська), могли бути ще
арабська (звідти, мабуть, оте "са;мбьІр"), тюркські, ба навіть
кельтсь'Кі. Про це останнє СВ·ідчить, налриа<•дад, факт, що я
2) Не знаю, Я·Кою мірою безсторонній буІВ аnтор рецеНІзdї на цю пра·
UIO •nрофесор Горвардськоrо уні·верситету

r.

Лунт, давши ї,й на·віть у ме

жах "ін:до-европейського засяrу" цілІ)(ОМ негативну оцінку, мовляв, ,,сум
но, що автор коштом таких великих ау<:иллі·в дав такий
14
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Spriпg

мали-й вислід''.

1966, Vol.

Х,

його виtпадково виявив, - наявність слова ''gallan" у 6ретон··
ській мові 3 ) і ,~гьзл-ьзн", ,г'ЬзІун" у кабардиш:ь·кій з тим са
м.и.м значення:м "кричати"., "шуміти". А звілси й наявність
ПІрізвища "Галлан" у Франції і на Україні.
Звичайно, є певні сло,ва, що їх ми знаходИ'МО тільки в
осетинські·й мові, і во.ни допомагають з'ясувати деяіl<і наз,ви в
українській мо,ні. Наtпр., є ·в ній слова ",гуц-ьула" та "гь1ццьш",
що допомагають з'ясУJвати етимологію слj·в 11 Гуцул" та "Гу
цал" (прі·з,вище), дарма що в першому семантика досить да
лек·а від племінної назви "гуцул" "жмут'' і ".шум", "tГЬІц
цьІЛ" значить "мадий". Не виІJ<лючене, що ці слова є й у ка
бардинській мові ( Я'К є в ній "ес" стрункий, для з'іясу
вання історичної назви "яси"), але в тих словниках, що я ни.
ми користувався, їх немає, може, тому, :що вони дуже руси
фіковані. Є в ос·етинсь1<ій мові ·слово ",рьІІндз", що .значить
.,звіІрtина стежка", а це допома:гає з'я,сувати наз.ву "риндзі~в
ка", оскільки учасники цих заtбаІВ ходили ·в звірячих машка
ра·х.4)

Назви деяких річо·к на У:країні можна пояенити ·за допо
мо·гою даних 3 осеТИ'НСЬ'І<ОЇ МОВИ. На1пр., .наз·ва "Ро·сь" (від
осетинського "ур·сь" біла), назва "Стир" (від "сть1р" -вели·ка), а, можливо, й "Дес,на" (від "даесньІ'' чарівниця).
Цікаво, чи нема·Е якогось відгуку цієї семантики "Десна
чарівниця" - в Довженюовій "Зачарованій Десні"?

Надалі я використаю й і.нші дані з осетинської М·ови, але
ці можливості тонуть у масі ади,гейських даних. :у цих остан

ніх мовах знаходимо так ба,гато лекси~чних, .моІРфологічних і
на,віть звукових даних, я:кі іпояоснюють відповідні я·ви1ща ·в
слов'янсь·ких мовах, що цІ мови (черкеськІ) з повн~им· ·Правом
слІд уважати С)'!бстратними мовами не тільки для украін~ІЮі,
а ·Й для всіх Інших слов'янських мов. І доводиться просто ди
вуватися, ·ЩО до-сі наJІКа (хоч я причину з'я.~у;вав вище) не
звернула уваги на це джерело дослідів,, джерело, що було так
бЛИЗЬКО, МОЖНа •СКаЗаТИ, наПОХ>ВЗТЇ, джерело, З Я'КОГО 'МОЖНа
черпати матеріЯ'л ПІригор:щами. Річ ясна, що для по.вного йо
го викорИ'стання треба б проробити відпо·відну :піn:готовчу ро
боту, зокрема укласти ади:гейсЬ'КО-слов'янську зістаР.но-типо·
логічну граматику, бо без цього доводиться діяти наослі,п,
навмання. От я в процесі тільки поверхового про'Гляд;у від-

3) "Dictionaire

Breton-Fran~ais".

Saint-Briene, 1850

4) "Осетинско-русс·кий словарь". Мос~ква, 1952 р.
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повідного матеІР'іялу встановив, ~що кістя·ком ади~rейського
(черtкесько.го) слова є приголосні, ти.мча.сом ЯІК голосні фо

немна мало здиферендійовані, як про це, між іншим, свідчить
і той факт, що укладачі "Русско-адьrгейс.кого словаря" (Мос

ІЮва, 1960 р.) виділили тільки три прості голосні: "а", ,:·з", "ь1",
а зате аж шkть двоз-вуків (стор. 106-5).
У ці1й статті я подаю свої перші спроби використання
адигейських (черкеських) даних для етимоло.гії дея:І{ИХ у,:юра
їнських та інших слов'янських топонімів, г-ідронімів, -пріЗІв.ищ
тощо.

2.

ТериторіяльнИІЙ зaarr ади11ейсьних назов

Звичайно, в цій статті я можу визначити тільки Іприблиз
но ареал ади·гейських (кабардинсько-черке•ських) назов,, ~р.і
єнтуючись на помітніші топонімі'Чні та ГідронімічІНі явища,
Якщо взяти північні межі "Сарматії", які, до речі, д.ля старо
давніх арабських та грець:ких письменників були майже неві
домі, то можна почати в напрямку зі сходу на захід .від сто
лиці Башкирії м. Уфи. ВиявІЛя€ть.ся, це ціЛІком виразно збе
режене ка6ардинсь·ке слово "уфа", що значить "накритий",
,.,похмурий". Назва гір над Валгою "Жигулі'' походить або
від слова "Ж'Ь'9ІГул" "сите·ві відклади (з·гортки) під підбо
ріддям" 5 ) (отже, семантика цілком відповідна: згортки, змор
шки), або від "жьІ,rулу" дятел (спочатку це могло бути
чиІєсь 1пр'ізвище). Навва р. Самари, притоки Волги і прито•ки
Дні.пра, могла походити ·Від каба!Р1динського слова "•са.мьІр",
що значить "хорт", а давні.ш мотло мати й значення ~,ловець",
"мисливець". Наявне тепер у цій наз.ві закінчення -"а" могло
бути д!Ї'єприкметниковим оформленням іа значенням "упій
м.аний", "упольований" (за моїми спостереженнями, та.кі
офор-млення трапляються часто в кабардинських топоні;мах).
Як відомо, походження назви "Москва" бу.ло досі не з'я
соване (див. іПро це ·В етимологічному слівнику М. Фасмера).
Але мені здається, tцо йо·rо можна ви1вести з кабардинського
слова "маскІз", що значить "ЧеІрІвонувата"о "руда". Ця семан
тика входить у •звичайний ряд •гідронімі:в, що спираютьсн на
ознаку кольору води чи дна

-

білого, чорного, червоно:rо.

Отже, "Москва" це значить "червонувата чи руда річка".
3'в:ук ,.,а" закономірно, в умовах ненаголошености, пере,йшов

5) ,,ка,бардинс.ко-руссю1ІЙ словарь". Москва, 1957 р.
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на північноро.сійському r:р•унті в "он (я1к "палаті'' з "palata''),
а з.вукосполученнн "кІз" могло дати а6о "ка" С,кьr") а•бо
"·ко". Реально тут міг 6ути тіль:ки я1к:ийсь один рефлеюс, але
я, в моїм недостаТ1нім знанням історичної фонетики адигей
ських мов,

не можу

з

певністю цього

Можу тільки з·гадати фа~кт, що на карті

рефлекса

r.

визначити.

Меркатара з

15 38

роІ<у назва "Москва" була записана нмоsсо", а з·гідно з ка

бардинською вим о вою цього кінцевого "о" ЯІК' двозвука "о·в",
ці..л·е слово мо.гло звучати як ,,Москов-ь'', і таІ< воно й засвід·
чене :ще в Лаврентіївсь·кому літописі ·під 1177 р. Але й форма

на "ка'' (•чи "кь1" ?) мо·гла дати сві·й роз•вито.J<о форм: ,,Мо·ска" "Москов" - "Москва", за аналотією з такими словами, я:к
"цьркь1'' або "жьІЛ'ЬК'ЬЬІ" > .,Жо,вква". Нарешті< офоормл. цієї
назви могла по•сприяти й морфема -"к~ва" (з ·ка6ардинського
,;к-ьуз", що значить "річ.ка"), наявна в багатьох адигейсЬІКих
назвах річок, як от "Аr·ідаrква" (в Грузії), ,,Будак·ва" (на Пол
тавщині),, "Луква'' (в Галичині). І чи не про це свідчить май
же обов'язковий для "Москви-Ір.іJ<и" додато•к "ріка"? Якби
знаття, що в да·внину в районі Москви .знали про 1буре ву~гіл
ля, то тоді можна 6 виводити цю навву 'Ще й від цієї семан
ТИ'КИ, бо в ка,бардинській мові слово "маскІз" означає ще й

.

"ВуіfІЛЛЯ

".

Назва м. Тули може походити від слова "тІуалз" наз
ва одиниці міри довжини- вер·шка. Сrпочатку це .мо·гло бути
пр:ізвиоще людини, малої на зріст (як у тій російські:й приказ
ці: "три вершка от ·ГОІР;ШІК'а"). Назва м. Калуги 'МОЖе походи
ти від "к-ьзл'Ьаr-ьун", від яко.го мо·rла утворитись ді·елрикмет
никова форма "к-ьзл'Ьаг'Ьа" а це мало б означати ,.видна",
"помітна". Назва трагічної Катині, де під час Другої ·СВі·то
вої ві,йни Сталін розстріляв де·сять тисяч польських оетарошин,
має в со·бі "символічну" семаІНТИ'КУ,, бо ·походить від каобар
динсь:ко-чеtркеськото слова "к-ьзтьІН", ·що значить "1копати".

На Полтавщині. є річка Са.мбір, є така ж на.зва в Галичи
ні і є назва річки "Сомбор'' та прізвище .,Сом1борский" у
Югославії. Ці назви ІПоходять від ка:бардиноського слова "сам

бьІор", що значить "спокійний", "тихий". Назва "Балигород"
(у Польощі) ІПоходить від "обал.иг", що значить "доро,слий"
(спочатку це було, мабуть, прізвище людини).
Назва столиці Польщі "Варшава", на мою думку, та
кож ка.ба1рдинського походження, всупереч думці Брюкнера,
що нібито ця назва походить від прізви1ца "Warsz". Я ду
маю, що ця наз.ва це майже ціл.ко.м збережене черІюе·ськс
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сло,во "аршав"- наава стопу металів, міді й ні~елю, що зветь

ся (стоп) ·в металюрrії "мельхіор". Яющо назви металів кав
казько·го (черкеського?) походження е навіть у фіJНських мо·
вах, то чому іх не могло бути на території, що колись нале
жала до Сарматії? Це тим більш можливе, що ПОІбли;зу Вар
шави ·В давнину ·було
зують нові досліди,

металюрrійне виробництво: як ІПока

металь витоплювана

з болотя-ної руди

на Волині; 6 ) можливо, що щось та:ке було й на тому місці,
де тепер Варшава, але я цьо.rо не досліджував. На вживання
метаJІю "аршав" у цьому районі Европи н~тяюtє за1карпатське
слово "арші.в" (з "аршов", як про це св:дчить говіркове "ир
шув"), що значить "заступ". Ці заступи колись мо·гли роби
ти 'З цього металю (м,ельхіору), як ще зал·іза не знали, і тому

так їх називали. Нази,вають же й тепер гор,щик з чавуну "ча
вуном", а столові ложки та виделки, зроблені з срібла "сріблом". й. Дзендзелівсь·кий вважа€ слово "аршів" з.апо
зикою з угорсь:кої мови· і пи,ше, ·що це, мовля·в, те саме, що й

)'!Горське "аsб"/) але він не пода.в добрих пояснень. Отож і
виникають питання: звідки взялося "р" у цьому сло·ві? Чому
в ньому е -"ів" (з -І!ов"), наявне ще й у словацькому ,1 asovi",
коли його немае в угорському слові? Також безлідставно він
дума.е, що це "порівняно неда·внє запозичення". Проти цього

промовля·є не тільки перехід "о" в "і" та в інші відповідн!
для Закарпаття рефле!кси, а й 1його широк·е морфологічне рюз

галуження: ,~аршавчя" (маленький заступ), "аршовати", "ар
шо·ваня", "аршований". Крім того, ТІрЄtба б дослідити й по
ходженнн самого yroprcь·кoro слова, оскільки й у цій -мові є
чер:кесЬІІ<'і субс-цр:атні я.ви~ща, як !про це я скажу далі.

Щодо форми сло·ва "Варшава", то в ньому спочатку,
справді·, не було початкового "в", як про це ,свідчить народ
на :йо.го вимова та прізви·ще "Аршавськ.ий". Це "в" з'явилось
пізні•ше під впливом місцевого ві~м. ("в Варшав-і"), так, я.к,
напри·клад, у нашому літописі "внидуть .в.·ь вад'Ь" (замість
"ад'Ь") чи ·в українсько.му пріз.вищі "Вільвівськз" (з "ві Льво
ві"). Закінчення "а" могло .а'я,в.ит.ись внаслідок рі 1зних пrричин
морфологічного характеру, напр., для узгодження зі ,словом

''wies''

чи m<! дієпрwкметнИ'кова черкеська форма.

6) "У,країнськиА і-сторичний журнал'', ч. 10 за 1965 р.

1)

,,І.зоrлоси уrорсь.ких лексиrчних нашарувань в українських rоворах

Закарпатської
Київ,

1966

области

р., стор.

УРСР".

Зб.

"У·країнська лінгвістична

46.
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•·ео.rрафія''.

Думаю, 'ЩО й назва передм·kтя Варша·ви

-

"Праrа'' та

чеська "Пра.га" чер.кеського !Походження. Звичайно, як про

це свідчить чеська неповно·голосна фор-ма з -"ра-", це слово
сп_очатку з'явило.ся .в Чехії, а ·~оті~м його перенесено до Поль
ЩІ. Слово "Праага" походить ВІд черкеського слова *"пзрЬІ.гьз''

-

"·щось ни:сунуте наперед, я:к поріг, через ЯіКИЙ треба ,пере
ступити перш ніж увійти. Щось таке, як форпост. В україн
СЬ:)(ОМУ :прі,звищі "Пироганич" з6еретлась його інфjнітпвна

форма "пзрьІг'Ьзн"

(з відповідними змінами голосних). На

чесJ:.jк•ому Іlрунті цей звуковий

комплекс

утратив

"повно·rо

лосся", •Голо·сний "ЬІ" під на.голосо:м ста~в ·виразним слов'ян
ським "а", а кінцеве "з", чере:з стадію ,;ь", ·Відпало. Винюс
нення ці€Ї назви на території Чехії З·в'язане, мабуть з утво ..
ренням .першої, історично відомої в цій країні державної ор
ганізації на чолі з князем Самом (це ім'я може походити від
черке·ського "·сам:з" купа). Це її, либонь, цю державу, на
зивали тодіш!Ні· джерела слово'М "Antaip", де "аір" це ста
рогерманське "аіЬ" країна. Отже, це була " 1країна антів",
тобто черкf!сіав.

Але назвами "Варшава" та "Прага" сліди адиrейсь·ких
мов у цьому районі не обмещуються. Адже навіть ім'я зас

новника польського князівств~ "Мєшко" (963-992) з
цих мов: воно походить від слів ,,мьицз" (ведмідь)) та "юьо"
(син) і значить: "~ведмедів син". Ім'·я! поль·сько:го короля Ка
зи~мира І

(1038-1058)

реня "•К'Ь9З9" -

теж ади~ге~йське: ·воно походить від ко

воювати, та "мир''

-

князь. Цей останній

складниІ< наявний і в інших істори~tших та сучасних ~менах·

-

у "Мезамир", "Сандомир", ,!Житомир", "Станимир", "Тато
мир", "Любомир". В останньому слові- перший складІІИ'К уже
слов'янський, а "мир" т.ільІ<и формант. ПольсьІ<а вимова
цьо·го форманта як "micrz'' це :відгук звукового його ва
ріянта, історично засвідченого в імені І<иї~вськоrо І<НЯ•З·Я 1
"Володимер", а ' rz" уже суто-лольське явище, наявне не
тілІ::.а<и в цьому форманті. (Пер.ший с.кладник імени "Володи·
ме1р" теж адиrейсь~кого походження.: від "ваузлІ" воловпк
та "дз" наросток ~менниковоаrо утворення; без голосного
після "л" і .·з голосним "е" це уТІворення збереглося в скап
динавській вимові "Woldemar").
На крайньому північному заході слов'янського розселен

ня ·В ІХ rCT., в ·КІраїні лютичів бул.и м.kта "Ди.мин" та "Волин",
ЩО ЇХ МОЖНа ПОЯСНИТИ' З кабардИНСЬ·КИХ СЛіВ "дЬІ.МЬІН" - ТОЙ,
що подає ·слаrбий голос, та ,,Волинь", що ма€ сІ<ладнішу ети-
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мологію, як ·про це мо.ва бу де далі. Назва "Лшов" на Влтаві
має зв'язок з словом "1пша", rщо ~входить у позначення піску
в ·ка1бардинській мові.s)
Назва столаці У~горщини "Будапешт" це живцем
збережене чер1<е·ське с."Іово *"6ьrдапJ.з.щ", ~що значить "укрі
плене ·примі,щення" (від "'бьІдапІз" фортеця, та приростка

-

"·щ

",

.

'ЩО означає при.м1,щення

).

Б -е.з наростка -"п І·з " це сло-

во ЗІбере-г.тю,ся в українсЬІк'ому "Будища", а в ":Буда~' (назва
річки) й без наростка -"щ". Черкеське сло.во "бь1дз" ·значить
":сильний", "міцний". До речі 6уде ·Сказати, що й прізви,ще
сучасного комуністичного диктатора Угорщини ·Кадара ІПОХО
дить ·від чер1кеського слова "1<'ьадь1р", що значить "хрущ"
(хоч тут може бути й інша ет.имоло.гія: "коьrдьІр" мул).
Важливо відзначити та·кож, що в у,гор.ській мові, на.віть назва

матері черк:еська наnуа" (з черкеського "анз"), і назва
старшої сес11ри "nene" теж звідти. Цікаво, що о.станнє на
зва старшої се·стри "перегукується" з назвою старшої ж
сестри :в терських коаакі1в "нянюка", а це слово теж чер
кеськото походження іЙ то,го самого кореня.
Є .в Сло:венії р. Соча (або Соче), і. це та сама назва, що й
кавказьке "Сочі" (~по-тур·ецькому "Саше", адигейсьІ<і' говір
кюві назви "Соча", "Шача", "Щача") та назва лівої ПІритоки
р. Прип'я·т.и "ІПача". В українсь!кій мові е прізви~ще "Соч(ин
ський) ". У ее це той самий З'Вуковий комплекс, тіль,ки ів ЗІВИ·
чайною для адигейських мов м1іною звуків "с'' "ш" .9 ) Але
форма ·з "с", очевидячки, давні,ша, бо вона засвідчена ще в
Анни Комнен у грецькому на.пи~анні "~а~~~ " (в неї це
прізвище). А значення йо•го можна з'я,су.вати за допомогою
сучасно·го ·Кабардинського сло~ва "шзча", що значить ,,·зваже·
ний" або "то,й, хто 'Важить". Історично ці назви можна пояс.
нити так, що на цих мkця·х чи на бродах річоа<1 відбувалась
торгівля, де важили П!родаване й ·ку1поване.

Як~що піти дал-і на БалІкани, то можна знайти назву "Ал
банін". Вона походить від черкеського слова "узлбанз, ІЦО

значить "дощ", отже, до:щова країна (самі албанці так с·воєі
країни не

називають). Можна .було

походить від латинського

"alba",

6

думати, ,що ця

назва

але ж тоді було б "Аль-

В) Див. ці назви на карт.і, доданій до "Історії південних та заJ(ід.них
слов'ян". КиІв,

1959

р.

9) Див. про це в статті черк-еського науковця Дж. Кокова, уміщеній
у з·бірнику "Питанн~ он.омастики''. Київ,

1965
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бія" (1без "ан"). А втім, "Албанією" в давнину називана й
Грузію, в нашому початковому літописі Грузію названо "Ал'Ь
ванья".
Яюцо перекинутись на прабатьківщину черк:есів - на ·Пів
нічний Кавказ, то там, видима річ, можна знайти багато ріа
них назо·в черкесько·rо походження, але назва "Кубань" р1ічка й край досі не була з'ясована. Тепер виявило:сь, що
в черкеській мові є ·слово "кх-ьу3банз" - назва рослини "ко
ро·в'як", вона, мабуть, росла там по берегах Кубані, і від
цьо·го пішла назва. За цією ж ознакою названо й річки в во
дозборі Дні1пра ліву притоку Десни ІЙ ліву ж прито·ку р.
Усожі. Самі черкеси цю назву тепер забули і називають р.
Ку;бань словом "Псиж", але вона, та давня назва, 6ула зафіІ{
4
сована свого часу в назві 'Hipanis". Мождиво, що й назва м.
Ба1<у, столиці Азербайджану, походить від черкеського "63·
коу" (прохід) чи "6зК'ьзн'' (іти походом; це, мабуть, була
місцевість, де проходили процесії вогнепоклонникі.в, так зв.
,,ШаІксей-вак:сей''.
Отакий, як бачимо, територія"'Іьний засяг адигейського
(черкеського) на:зи1вання. А крім ТО'ГО, не ВИ'К~1ючене, що й
деякі за·гальні черке·ські іменники уві~йшли до світового мов
ного вжитку. Наприклад, досі тільки невир.азно здо•гадувал.ись,
що слово "газ" вигадав хемііІ<І ван Гельмонт, та в черкесь-кій
мові є слово "Г'Ь.9;З" :із значенням "юга", .легкий туманець, що
могло поширитись на Захід за межі Сарматії. Слово "бзрьІК'Ь"
значить "прапор'', а в европейські мови воно зайшло, може,
через турецьку, як легке приміщення для військової одиниці,
що вивішувала над такою будівлею свій прапо1рІ,
З. ПоходженНІЯ назви "Київ" та інших зв'язаних з ним слів
Передусім це буде етимоло·rія назви сто.чиці ~ікраїни Києва. Яk: відомо, досі цю назву виводю1и або з імени ~1іто
пи·сно·го засновника цього міста перевізника Кия, або й про
сто з .сло.ва ... "кий" (кийок), нк це робить у своєму етимо~'ІО
гічному слівнику ро·сійської мови М. Фасмер (Гайдельберr,
1953-1955-1958). Пер,ше, літописне пояснення фактично було
в науці забра-коване (хоч цей здогад базувався на якомусь
історичному rрунті), 1 ) а друге це була гола формальна

1)

Між іншим, згадана в писаннях М. Марра леrенда про заснування

м. Куара в Вірменії як нібито аналогічна до переказу про заснування м.

Киева нас-правді не має з цим останнім майже нічого с~пі;уьного (див. Н. Я.
Марр. ,,ИзбраннЬІе работь1", т.

V.

М .. Л.,

1945
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етимологізація 6ез будь-я·кого історичного змісту. Але чер
кеська MQBa дає можливість з'ясувати походження цієї назви

з історичним обrр,унтуtванннм. Правда, в даному випадковіt я
маю певні формальні труднощ.і через наявність у кабардин
ській мові не одного, а декількох ·відповідних звукових ком

пле:І<сів (слів), бо не можу, із своїм тільки пр-иблизним знан
ням фонетиІ<и цієї ·мови, з ·певністю зупинитися на одному з
них, такому, що •найбільше відповідав би звуІ<овому кс•мп
лек·сові "Киів", у його, зрозуміла річ, історичному розвитко
ві. Проте навіть і та1к, ЯІ< тепер це мені уявляється, кабардин
ське походження назви "Київ" залишається для мене безсум
ні.вним.

Ось ті слова, що з них можна вивести цю назву: "кьуей"
(:назва 3-го роІ<у дванадцяткавої си•стеми літочислення за ус
НИ'М тваринним .к.алендарем), ":куей" (1громада), "кІей" (І<лен),
"к'Ьу.ий" ('па:рша) і "кІий" ('крик, гук). З цих слів ІПерше,
третє й четверте ( ос.І<ЇЛЬІКИ в приІМіти:вних на,родів часом да
ють і по.гані імена, щоб відганяти злих духі1в) 2 ) могли бути
ім·енем літописного Кия, але мені здається найімовірнішим
для цього перше, бо мені відомо декілька прізви.щ, 1цо похо
дя-ть від імен, даних за ознакою часу народження. Отже, ,,Кий"
- це могло означати: ",народжений 3-го року". В написанні
"к'Ьуей" перші три літери означають один звук, а "е" мо
гло ви-мовлятися Я'К "и". Пр~о те, що наава "Київ'' походить
від імени людини (а не від на.зви, припустім., громади ",ку
ей") і що це бу.1о дуже поширене ім'я! ·свідчить ная·вність її
ще й у Полl)щі, в Чехо-Словаччині (аж 8 на:зов), в Ю·rо·славїі

(5

назов

) .З)

0тже,

- " " К иtв

.

.

u" .

вtд "к'Ьуеи

Наросток -"ево'' (в написанні·: "Киево") уже слов'ян
ське оформлення (присвійний прикметник). Назву "Київ" за
с.відчено в kторичних джерелах досить рано (Х в.). Переду
сім це записи у відомій праці Констянтина Порфі.роrенета
''De administrando imperio": ,, КсСІ·б·а, К!·о:6а KLJO~~a, К!а·ба ''. Во
на ж ~засвідчена у середньовічних арабських джерелах, як
"Kujabah" та в латинському "Kujawa". Наявність рі·зних на2) У сербській мові, мабуть, від цього слова походить назва нежиті
"киjавица'' та запалення горла

-

,,.киjавци", а також чхання

-

"ки

jаньа".

З)

buch".

Див. у М. Фасмера
1953 р.

Гайдельберr,

-

€

нRussisches

etymologisches W orter·-

українське пріз·вище "Кийович'', що похо

дить від імени ,,Кwй".
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писань у Констянтина Порфіроrенета ·свідчить .про трудність
для чужинців у оnрийманні отого черкеського звучання "коу

ей". Кінцеве "а" ·в чужих наnисаннях, очевидячки, ві~nовідає
кінцевому "'Ь", як це видно і з інших грецьки.х записів сло
в'янських назо.в, наП!Р·., " MtЛtv~ax.a ". Кінцеве "о'' в польсь·кій
назві ''Kijewo" морфологічного походження - узгодження
з
іменником
сер·едньо•го
роду ''шiasto".
Ма,буть,
та;ко
го ж походження форма "Kujavo'' і в сербсько-хорватській
мові. У чеській .мові однакова з українською форма і так, як

і на Уrкраіні, біл·я Микола€ва над Дністром, є ще й форма "Ки
євець", ~що в ади,г.ейськИ'х мовах оЗІначае те, що в ·слов'ян
ських наросток -"<:ький", тобто "киї.всЬІки.й".
Але й це ще не всі дані, що n.ідтверд.жують праяильність
моєї етимології назви "Київ", виведеної з черкесЬІкоrо слова.
Справа в тому, що наз.ва мешканці.в КиЕ.ва утворена не від

пня (осно·в.и) "Київ": стародавнє "кьtяне" й сучасне україн
ське ":кияни" не мають у собі закономірного наростка -"евл",
я.кий є в пізніш утвореному російсЬІкому "киевляне". Отже,
тут виразне порушення морфологічної законом.іІрІНости слов'
янського сло.вотвору, що, ніж іншим, та:кож свідчить про не
слов'янсЬ'Ке походження назви "Київ". Ал·е й на це да•є від
nовідь та ж таки ка,бардинська мова. У тій же та.ки системі
усного твариннато календаря· є ще назІВа 7-.го року- "к'Ьуян",
а кол.и це ім'я, то це значить: "народжений 7-,ro ро:ку" ... В
у.країнсь;кій мові :ще й дос.і € П!Р'ізвище "Киян" та похідне від
нього "Кияниця". Отож можна думати, що імена ,,Кий" та
"Киян" з часом переплутались, бо слов'яни переста.ли розу
міти семантичну різницю між цим.и двома словами, а множина

"Кияни" скидалась на Іі:н.ш·е, уже слов'янське утворення~ ти111у
"земляне", і тому ця друга фор·ма спеціялізувалась на за
галнній назві мешканців мі<:та. А ·внаслідок цього взагалі .ста
лася СУJПлеція двох основ. Варто відзначити й те, що й ця
друга форма "к'Ьуян" зафі·ксована ·В середньовічних дже
релах у скандинавськом.у на,nисанні "koenugardr". Це від
значив у сво€му слівпику й Фасмер, тільки ж він не знав, що
це назва черк·еського походження.

Як відомо, в Констянтина Порфідоrенета є ще й інша
назва Ки-є.ва ,.~1';J.б17't'ІZ~ ". Але й це слово можна вивести з

черке,ської м:ови: "сзм6"

-

роївня, nлюс "ат"

-

батько,·~)

2) Цю форму я зна•Пшов у книжці Яковлева й Ашха,мафа ,,Граммати.
ка адшей-скоrо язЬІІка''. МосК:ва,

1941

р., стор.

292.

У тих слівниках, що я

ними .користував.ся, е ше й інші форми для "батька'': "тЬІ'', "а:дз".
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а може, й "атз", плюс граматичне оформлення., таке, як у
NЄІІJ.~І~?о·~~
тощо. А ця назва озІНачає: ,,батько роїв" (по
рівняй сучасне: "Алма-Ата" "батько яблук"). Цікаво, що
є й досі українське прізвище від "сзм;б" - "Самбук" (у жур
налі "Вітчизна", ч. 2, 1966 р.), і сам·е це прізвище свідчить
про кабардинсько-черкеське походження цьо·го звуко·во·rо
комплексу, бо це прізвище не мо.гл:о бути латинсь:кого похо
- від ''sambucus", всуІПереч думці Прео6ражен<:ького.

дження,

Чи є якийсь історичний сенс у семантиці "'батько роїв"?
Думаю, що є. Очевидячки, це було зв'язане з великою ва'Гою

бджільництва (.борrгництва) в цій лkовій смузі, а мед та 'віск
були важливими продуктами в господа!р1стrві та торгівлі на
віть пізнішото часу в Київській уже Ру·сі. Проте не ·виклю
чене, що "~ар.б~-::еt<;" і скітсь:ко·го походження, бо обидва
складники цього с.тrова є й ув осетиІНській мові·. Пізніше ця
назва з ЯІкихось причин вийшла з ужитку, і її місцеві люди
зовсім забули, бо староруські джерела її зовсім не згадують.
А як же із "другим братом" переказу

-

із "Щеком"?

Що це також не була вИrгадка літописц.я, про це свідчить
назва ·ГО!РИ Щекавиці. І для цього і.мени є дані в ка6ар·дин.
ській моні. Це "щхозку" тім'я (:голови). Ба більше: є й
готова форма для наз.ви "Щекавиця'' - rслово "·ЩХ'ЬЗК'Ьуацз",
що значить "чубатий", "волохатий". Мова тут, либонь, про
гору, порослу лі·сом, що ·скидався• на чуб. А морфологічно
"Щекавиця" це похідне слово від "Щека", як сучаrсне

пріз1вище "Кияниця" 'в'ід "Киян" (з "коуян" - назва 7 року),
а "Іваниця" від "Іван". Для "третього брата" ,,Хорива", чи
"Хорева", я знайшов слово "хуарз" до'б!ра :порода ка6ар~
дянських коней. До цього кореня

можна

додати

наро.сток

-"(ь1)вв", а це може дати се"Мантику ,,багатий на коні". Яющо
додати до цьо·го утворення ще один ІПрик.метвиковий нарас

ток "цз", то вийде назва гори "Хоревиціr". Для "-сестри"
Ли·беді є в кабардинсЬІкій мові .слово ".71-ьзбьІдз", що значить
,,міцнонога". Історичну реальність назви "Либедь" підтвер
джує наявність у сучасній ук!р~аїнській мові ~слова "либати"
- па.стись, з·гризаючи вершки трави (така худо.ба називаєть
ся "либавка''). Отже, "Ли6едь" це мо.rла бути навrва па
совища.

Взагалі можна думати, що тоді чимало черкеських слів
6уло в ужитку, а деякі з них залишались іще дов·го в східно
слов'янсІ>ких мовах. Напр., слово "х'Ьар" рибальсьrка ме
режа: ще в XVI ст. "хари" оподатковувано нар-і.вні .з інши:ми
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засобами рибальства, а форму "ха1рва" заре€стрував В. Даль
у ·с·воєму •СЛЇ·внику (у цьому rелові й наросто·к -",ва" черкесь
кий). Зрештою, нк побач.им.о далі, ба·гато яви1щ з цих не
слов'янських мов увіІйшли до складу української мови ·як її
"органічні" складники. Залишилось дещо із звичаїв. Нк·що ки
ївський •кннзь Овятослав носив "оселедець" на знак :благород
ства, а це була традиція ци·хів·ко·сотів, то це свідчило про
силу й давність їхньої традиції .в цьому краї.

Але слов'янське морфоло6чне оформлення на•зви "Київ"
свідчить про те, що його засновано тоді, коли до цього краю
прийшли ·слов'яни, тобто не рані,ше

11

в. нашої ери.

Коли вже ми в районі Києва, то варто роз.гля.нутися нав
коло і з'·я.сувати назви ще деяких поблизьких міст. Візьмім
назву "Чернігів". У давніх написаннях ця назва виступа·є в
двох варіянтах: "Чернигов'Ь і Чьрн'Вгов'Ь", а це може овід
чити ·ПІрю не слов'янське її походження. У Констянтина Порфі
роrенета ця .на.з,ва записана так: .Т~ц·vсї~І~" ', тобто з якимсь
перекрученннм; можна ду;мати, що другу "rаму'' слід читати
як "віту". Щодо отих двох варіянтів, то, очевидячr<и, вони
обидва давні, я.к це поба:чимо пізніше і ·в інших, анало·гічних
формою словах: про давність другої форми свідчить сучасна
діялектна вимова "ятя" як двозвука "іе", а про давність пер~
шої форми свідчить суча·сне у~раїнське прізвище "Чернига".
Це пріз·вище допомагає визначити наросток -"ит(а)", дуже
продуІп.ивний у сучасній чер!кеські.й мові, і він .має два ва
ріянти' -"ьІ.r'Ь" і ·"ьr·г'Ьз". Річ ясна, що "Черниг.ів" утворено за
допомогою першого варіянта. Походження назви "Черни:гів"
нід прізвища .,Черниг" визнає й Фасмер, але він не знає його
походження й не визначав йо·го .семантики. Семантика цієї
форми в сучасній кабардинській мові - це "н~зва дії", а фор
мально це віддієслівний іменник типу уюраїнсько.го на ·"(а)н·
ня", "{і}ння" тощо. Можу тут ще додати, що ця фор.ма має
в українсьІ<ій мові й ~розгалуження: це прізвища "Черник"
(сотник-галичанин, ·ЩО загинув 1918 р. ·в бою під Києвом з
гетьмаНІцями-росіянами; на•голос тут, очевидячІ<и, по.тrьський) ~
"Черних" (є наз.ва населених пунктів від цього прізвища с. Чернихінка обіля Львова, є така назва й на Черні.гівщині чи
на Полтавщині), "Чернях(івський)", "Черниш" (а звідси й
"Чернишевський"). Усі ці ~прізвища оформлені за допомо·гою
кабардинських наростків -,!;К'Ь", -"х'Ьу(з)",
-,,ш". Тіль·ки се
мантика основи "чернига" мені нея•сна. Кубанський козак К.
Плохий .сказав мені, що на Кубані це слово розуміють як

-25-

"нечу:пара", "rНеоха;йна людина". ФОjрма "черниха" засвідче
на в літописі: "чернЬІси русину'' (з контеКІСту вид,но, що це
зневажлива

назва). Але й сам·их формальних ознак досить
для того, щоб це слово вважати я;кщо не ці.л:.ком адигей
ським, то хоч контамінацією слов'янсь,кого кор·еІНя з ади,rей
сь;кими формантами.

Саме

хитання в напи·санні

ніЗJВи

"Ніжен" чи "Ніжин",

як це :сло·во стали писати на Україні, підганя·ючи його під ро

сійськ.е (у Голоскевича було "Ніжен"), ознака його несло
в'янсько-го походження. Про це ж -свідчить і від~утність ви
падання "е" в інших ві~мінкових формах цього слова. Якб!І
це сло·во походило, я1к звичайно думають, від слов'янсько.rо

"нtжьн'Ь", то в не-прямих відмінка·х було б "Ніжна", "Ніжну"
то·що. Тим то можна думати, що назва "Ніжен" походить від
ка;ба,рдинсЬІкого слова "нзжан" ("бачучий", "·гостроокий").
А втім, не виключене, що на фонетичне оформлення цього

слова ВІплинуло й слов'янське "нtжьно". Назна "Яреськи'' по.
ходить в:ід ка:бардинсь:кого "ерьююьЬІ", що значить ";запаси
харчі.в". Наава "Кобеля,ки" від ".к'ЬабЬІл" пра:вда, з
прізвищним оформле-нням -"я.ки" (це, очевидячки, споча11ку
був хутір "Ко:беля·ків"). Назва м. Яготин походить від "~Г'Ь3Т·
хьш", що значить "товкти щось у сту1пі" (просо). ".Пи
рятин" від ,,пзрЬІтЬІн", що знач.ить "стояти Пf!ред чи,мсь,
бути напереді" (перед степом·?). Наава "Лебедин" походить,
либонь, від слова "л'ЬзбЬІдз", що значить ,,міцноногий" ( .опо
чатку це було пріз·ви:ще "Лебеда", а потім "Лебедин" хутір
чи "город

") .

На3'ва "Канів" походить від черкfІСЬІ<о·го слова "кІанз"
(шматок чогось), що зм·інилось на слов'янському !рунті на
"кань", а від ньо.го утворився прикметник приналежности:
",Канев'Ь". А втім, є й інші звукові компле1кси, що від них
мо·rла У'fіВО!рИТИ'СЬ ЦЯ НаІЗВа; тут ВИрішне СЛОВО МаЮТЬ ·СКЗІ3аТИ

знавці адигейської фонетики. Від "кІанз" утворилось україн
ське прі.зви1ще "Канюка", а може, й "канючити" просити
(шмат·ка хлі·ба).

4.

Імена поган~их бог~

Коли вже ми на територн стародавньої Руси, то до речі
буде з'ясувати походжеtння й назов тих богів, що їм Воло
димир поставив у Ки€ві ідолів, а са:Ме: "Перуна", "Хорса",

"Даж·бога", "Стри6ога", "Сіма,ргла'' та "Мокоші".

-26-

У цьому переліІ<у .ім·ен тільІ<и "Даждьбог", та й то лише в
етимоло,гічному перетЯ"мленн:і першої складової частини мае
характер слов'янського слова, .всі інші виразно чужомовні.

Роз·гля.ньмо їх з по:гляду етимоло.гії. Правда, це такий мате
ріял, що йому слід би присвятити спеціяльну розвідку, але
те, що я тут подаю, хай буде тільки попередні:м~ накидJком

можливого з'ЯІсування. Важливе тут те; що й ці назви най
лег~ше понснювати все та.ки на Іі,рунті ади·гейських мов, а не
якихось там ірансЬ'Ких чи що.

Переду,сім про назву "Дажьбо.г". Всупереч, здавалося б,
очевидній сло·в'янській формі першої частини "Дажь" у ме
не винИІка'є сумнів, чи вона, ця перша частина, слов'ЯіНсь·ка.
Я вже ·сказав, що її слов'яни таік могли пі.зніше усвідомити,
бо в .самій її морфологічній будові є щось несло.в'янське оте механічне по:Єднання наказовото способу з іменником (я,к
у словах т.ипу "паливода", "·свербигуз", "болиголова" то.що).
Крім того, в кабардинські·й мові я знайшов слово, що може
поя,снювати ·семантику ц;ієї назви "реальніше", ніж ми :може
мо думати, але зате Відповідніше до цримітивних релkійних

уявлень. Це слово ,~деж" (інші йо.го форми: "дож", "дей")
наказовий спосіб від дієслова "дажЬІн", що значить "схо
дити нгору". А "Дажьбо·г" це 6o:r, що сходить, тобто -сон
це. Згаданому "сдов'янсІ)кому етимологічному переусвідом
ленню" лосприяла звукова збіжність ади.гейtС:ького "дож'' із

-

7

СЛОВ ЯНСЬКИ·М "даЖ

!7

,

а ТЗІКОЖ

-

u" •ІЗ

"деІИ

u" .

"даИ

Ім'я на.йголовні.шого ·бога Перуна, на мою думку, похо
дить від кабардинського слова "парьІуан", а семантику цьо
го слова в кабардинсько-ро-сійському слівнику пояснено так:
"бити кудись, у .щось з~гори або опереду". 5 ) Бо:г .блискавки й

грому бив, звичайно, з·ГО!РИ, "з неба". Як відомо, полЯІки ·ще й
досі грім "перуном" називають, це одне з важливіших свід
чень про таку семантику цього ,слова. А ·що це слово є й у
литовців, то це ·свідчить тільки про те, що і слов'яни й ли
товці за•сnоїди цю назву ще тоді, як жили спільни1м життям.
Якже мати на увазі тільки вза-ємлення слов'ян з антами, то
на це є свідчеНІня Прокопія, що, мовля:в, сло,в'яни й анти ма
ли однакову релігію і ви1зна·вали бога, який посилає блискав
ку. Те, :що форма "пзрь1узн"- інфінітив, не перешкоджало
сдов'янам усвідомлювати цю форму нк і.менниІк: інфінітив і в
слов'ян і в ади.гейці.в це віддієслівний іменник, т·ільки в
5) ,,Кабардинско.руссккй словарь". Москва, 1957 р. Стар. 290.
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слов'ян ця його ознака .забута, а в адигеицш він ще й досі
відмінюється. Зрештою, далі ми матимем багато таких ви
падків у ·сло.в'~я:нському засвою,ванні цієї фО!РІМИ. Про вели
чезну літературу щодо етимології слова "Перун" можна по
части довідатись із Фасмерово~го слівни:ка.
Ба~гато мудрували етимологи й над назвою ~бо·га Хорса,
шукаючи співзвучности цьо·го звукового ком·плексу 3 назва
ми сонця, зокрема 3 іранським "CЬurshet". Але дані tк:абар
динсь'КОЇ .мови показують, що з сонцем Хор·с мав, може, тіль
ки те спільне, що воно приносило (особливо на весні) .весе
лощ·і й радість, бо -слово "хуа1р~с" означає "гоп!", тобто ви
гук у танці. 6 ) Отже, це був бог радощі·в і мистецтва. Неда
ремно західні джерела зоближають йо.го з Апо.1JЛОіНО1\І.
А втім, до цієї ·семантики треба додати ще :й те, що йо
го дає осетинсь.ке слово "хор~з", що значить "добро" (але
фонетика ,кабардинська, з ,,с"). Між іншим, від ,СJ1О.ва "хор·с",
з його значенням "добрий" походить слово "хороший" (тут
друге ~,о" 1вставне, а "ш" із "с" перед голосним передньо
го ряду -"ь" у короткій формі прикметника).
"Мокошь" -- це бо·г сіна (а для скатарського го.сподар
ства це дуже важлива функція), бо "мзк'Ьузш" "той, хто
сіно робить". З фонетичного боtку тут за·кономірно .вини1кло
"о" в J(омплексі "к'Ьуз" (під наголосом), а перше "з" зміни
лось під його впли·вом.

Чудернацька на слов'янському rрунті назва бога "С'Б
марь·гла" ("Симарь.гла", "Семарьгла") :найімовіІРніше похо
дить від слова "самь1р", що в сучасній .кабардинсь·кій мові
має звужене значення ,,мисливський ·собака", "хорт", а в
да.внину, мабуть, означало мисливця, ловця. А як до цього
основного

слова

чи

кореня

додати

іменниковий

ІНаросток

-" (з) го"

та прикметниtкови;й -"ал", то з нього можна утво
рити форму *"самьІр3Г'Ь3.1J" або в стаІр.о.слов'~нському напи

санні *"еБмарь.r'Ьл1/' (тут

"t"

із довгого "a"j, в род. в. (з

випадом "u" в сла6кі~й по-зиції) "Сhмарьгла" (як це за
писано в літописі, аналогічно до "от'Ь Ворог ла". :у сло,в'янб)

,,опщи"

,,Хуарс-опщи!"

корінь

-

-

це

значить

старослов'янського

"гоп

разом'' . .Між

,,общій.''

іншим,

(rро.мадський,

слово

спільний).

К<Jбардинсь'Ке сло1во "опщи" в народ:ній російській мові звучить "опче''

-

спідьно, в народній УІ<Раїнсь:кій мові на Наддніпрянщині кажуть ,,об

чеський"

в

значенні

"·гро:'.іадсью.УІй''. Досі етимологія слова ,,общий"

бу.1а переконливо доведена (див. у Фасмера).
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не

ській вимові ХІІ-ХНІ ст. це слово 3вучало, як "Сімар.гол", ана
ло,гічно до "Ворско."І", "Ос,кол", де ма-емо той са1мий прик
метниковий на росток -"ол''.

Отже, "Сімар·гол" це бо,r 'полювання, ловецтва.
Варто відзначити, що на По.11тавщині є хутір Семариня
ки, а в цій назві частина "семар" той самий ·складнИІк, що
й у назві бога Сімаргла, тільки з півні~чноукраїнським рефле·к
сом ненаголошеного

"t".

Серед ідолі,в, що їх поставив Володимир у Києві, не зга
дано Сварога. Можна припускати, що замість цьо.го імени в
літописі вжито нкоїсь іншої назви, найімовірніше "Дажь
бога". Ця ймовірність тим певні,ша, що й назва "Сварог" се
мантично в'яжеться з сонцем, світлом, вогнем. Вогонь нази
вана тоді "Сварожичем". Якщо шукати пе~рвісно,го етимона
для цієї назви, то ним може бути кабардинське ~слово "сЬІ
рьІху", яке я вже використав, в'ясовуючи етимологію назви
"сармати". Слово "сьІрьІху" (пригадую) означає: "білявий",
"русявий", "нено-сірий", та це ще не вся його семантика. Спра
ва в тому, що це слово збереглося в українській мові з се

мантикою, що означає "вогнисту ясність", можливо, ,,осяй
ність". Це слово з таким значенням я знайшов у тексті <1>\ран
ковоrо спогаду "j' кузні". Ось його .контекст: "Огонь у па
ленищі вже весь бі.11ий, а в глибині йото тцось жевріє, нсніє,
як золото, і пускає подовга.сті. ро'Зталужені іскри, так звані
зиндри". І ще: "сильно роз:палене залізо, з Я'}( ого окакали
сильні іскри або сарахкотїли біло-зеленкуваті зиндри" . ..7)
Оте кабардинське с."Іово "сьІрЬІху" маємо Е українському
діє,слові "·сарахкотіти", яке на інших ·сторінках цього твору
має ще й форму ~,сарахтіти", а це дозволяє точно визначити
межі цьо.го, сказати б~ інкорпорованого субстратного склад
ника. "За кожним ударом сарахтіли та роз~скакувались на ці
лу J{узпю великі рої зиндер", пише І. Франко. Ще в іншо
му місці Ф1ранко пише: "ярко-~білі зиндри''. Це, як бачимо,
свідчить про те, що в да·внину "·сьІрьІху" означало сонячну
осяйність.
З боку форми це слово має вира,зний наросток ·"ху". що
може відпадати, а на йо~го місці може .бути якийсь інший.
І ми знаходимо в кшбардинській мові с.11ово "~сьrраг-ь", що

складається з .кореня "сьІрьІ"- та наростка -"аг-ь'' (з -"9r-ь").
Хоч це останнє слово

означає ,.гіркість", але воно, мабуть,

7) "Твори'', т. ІІ. Нью-йорк, 1956 р., стор. 105.
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значить і "гаряч" (напІр·., гіркий перець "пече''), бо у формі
"сЬІрьІмз" маємо значення -"горілен. Форм·а "сЬІра,г'Ь" це
вже й е форма для імени "Сварог", тільки в пе·ршому йо.rо
складі rетала~ся фонетична зміна, мабуть, під .впливом осетин
ського "саураг'\ ·ЩО значить "буланий кінь з чорною смугою
на спині". В українськ~й мові дя• форма збеjретлася в гідроні
мі, "Са•врук", у пріз,вищі "Саврюк". Але в назві бога спочат.ку,
мабуть, не було двозвука, як про це свідчить лівнічнаросій
ське "соро.га" - "капроокий" та р. Сорога ·в одній 'билині. А
як він з'явився, то ·сталася метатеза "свароr" (це така м·ета
теза, ·нк ,;гуІРзі > ,,Грузія", "мармор" > ".мра.мор").
Думаю, що до цього лексичного гнівда можна приєдна
ти ще й назву "Стрибо.г", 6о в ади·гейській .мові, оте "сьІрьІ·
М9" може мати ще й форму "стьІрЬІМ9", а як -".м·9'' тут на
росток, що може бути усунений, то на його мі,сце й могло

стот.и слово "бо·г". Так утворило•сь "СтЬІр.ЬІбоr", що потім
перетворилось на "Стрибог". Могло на цю зміну вплинути й
слово "сь1три", що значить ,,ІВс.е", ,,вся·кий", а·соціюючись із
уявленням "Всебога". Але це тільки ПІриблИ'з.ний здогад.
У ·перелі!ку Володимирових ідолів не з·гадано також "Во
ло.са", або "Веле·са", хоч ця назва збереглася на Нов.город
щині в топоніміці, отже, вона була ІКолись реальна. Як відо
мо, це "скотій бог", бог худоби, і саме це підт.верджу€ його
етимоло,гія на адигейському матеріялі. Є в кабардинській мо
ві слово "вау9лІ", що значить "воловий погонич під час
оранки", а .в корені цього слова "вь1", що значить ,,віл".
"Вау9лІ" в слов'янському сприйнятті апачатку ·могло звучати
я:к три:ЗІвук "вауол" чи вауел" а6о як двоз-ву.к "вуол" чи "ву·
ел'' (остання двоз.вукова вимова з,бере·глася' ~ північноукра
їнсЬІких говірках до на.шо.го часу), а пізніше стя'Глося в одно
звук "о" чи "е", звідки й два вар,іянти 'в ці.й нанві: "Волос"

та "Велес".

М. Фасмер висловив сумнів, чи ,,Воло.с" і "Велес" -

те

саме слово, але наведений у ньо·го ж мате:рі:ял свідчить саме
про ТОТОЖІНЇСТЬ ЇХ. !Правда, ДО Та1 КОГО !ВИСНОВКУ 'МОЖНа ПрИЙТИ
тільки після того, я-к ми .переконаемось, що й наІЗІв.а сузір'я
"Волосожар" ;походить від цьо·го ж слова "Волос". "Во
лосожар" нічого спільного із словом "жар" не ма€. Ця остан
ня частина походить від адигейського слова ,.жьІл·з", що зна
чить ,,житло", "по.селення", тільки пізніше ".,1" змінилось на

"р" внаслідок "народної етимології". Про адигейську семан
тику й форму свідчать і' ;старо руські написання·: "'власожельць",
-зо-

"власожели,щи", "власожали;ця'' (у других складниках цих
слів м·ожна добачити адигейсь·ке "жЬІІ·зщІз''- слухняни~й, от
же, той, хто Волосові поклоня·еться). Російське (див. у Фас

мера) "Волосьши" та "Волося.нка'' походять від "Волосан9"
"Волосова мати.риана", батьківщина. "Стожари", М·абуть,
від "сьrтижьІ.Лз" ,,житло Стри1боже" (див. вище). А "чер
гування'' .голосних у назві "Волос" - "Вел·ес" засвідчене в наз
вах "Весожари", "Висожари" - ~з "Ве(ле)сожа.ри". Зближен

-

ня адигейської наІЗви вола .із слов'янським ",волосом" стало
ся, ли,бонь, за посередництвом адигейсько·го ж "цЬІ·бз", що
значить "воло·сати:й'', а це, мабуть, <було .колись "табу" на
зва для тотемного "вола".

5.

Назва річок У.країнн

Крутивши:ся в районі· Дніпра, не можна не зацікавитис·R
назвами цієї й інших річок У·країни. До{;і всі ду.мали (і я в

тому числі), що назви "Дін", "Дніпро", "Дністер" і навіть
"Дунай" ірансько·го походження, а за підставу тут було осе
тинське слово "дон", що значить "вода", хоч ви\І)азно збере.
глося це слово тільки в назві Дону (російська форма наз. н
"Дон"), а •В назві Дніпра й ДніІСтра голо-сний "о" зни.к, на·
віть не чергуючися з нулем звука. Але й це ще не велика пе
решІкода, бо в записах середньо.вічних греків голосний цьо·

го ряду був: Tav~t~ ~~v~~~t~ ~~v~·a-'t'pt~ ~~VO'~~coc;
Але нк же поя·снити форми цих слів, .що складають більшj
частини з.вукових комплек·сів? І що означають ці слова як
ле·ксичні цілості? На це досі не було від!повіді. В. Петрів, що
·ВИ·сунув слушну думку ,про те, що досліди слід починати з
"мо;рфоло-гічної будови наз.ви та її зв'яз;ків з інши·ми спорід
неними гідронімами", 8 ) не вийшов·ши з зачарованого кола
індо-европейських мов, 9 ) не пояснив форм оти·х назов укра
їнсЬІКих ріІК.
А тимчасом адИ'гейські мови дають можливість понснит.и
ці наЗІви і як цілості. Як,що навва "Дін" не має спеціяльного
оформлення, то й у них він назива€ться тільки "Тен"~ мабуть,

8)

,,Гідроніми

У.кроїни

за

античоими джерелами".

д.іялектолооія й ономастпка". Київ,

1964

р., (Тор.

9) Це вндно і з іншої ·його статті .власних імен

в

епіграфічних

Зб.

,,Українська

методики

дослІджен.ии

135.

,.до

пам'ятках піВІнічного

,,Питання тооюніміки та он.омастики''. Киїе,
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1962

р.

Надчорномор'я".

Зб.

із значенням: "застрянь! спинись!" А форма "тен"

-

це фор

ма нruк:азового способу .від інфінтива "те:нзн", що дає змо,гу

пояснити й давню назву цієї річки - "Tanais". Слово "тензн"
має й ·інший варіянт: "дзнзн", що з'ясовує наявнkть у наз

вах річок Р'ізних початкових звуків "т" й "д" (у давній
назві Дону - "т", у назвах "Дніпро" й "Днkтер" "д").
Можливо, що це "тен" входило й до назви Дні1пра "Бо
ристен", а ця назва могла о·значати: "Тен, .що вирує (на по
ро,гах)" нпорівень до "ти·хого Тену" (Дону), що залишинея
з цим епітетом і до нашого часу (про значення першої час·
тини ·назви "Бор.истен" буде мова при розгляді назов Дні
прових ПО!РО·rів).

Але для "Дніпра" є цілий звуковий комплекс, що з'я·со
вує його пізніше звучання "Дніпро". Ось те слово: "дзнапІз"
- "місце, де можна застряти" (мабуть, у розумінні "де труд·
но переправитись на другий 6ік"; в інфінітивній формі "д9·
нзн"). Як; овначений імеІНник це слово могло мати ознаку на

зивного відмінку -- афік~с ·"р". Щодо голосних, то в центрі
їх довге "а" під наголосом законо.мі!рно дало "t", а "в" :ко
роткі випали в еоприйманні слов'ян. "Дністер" від того ж
кореня, плюс "сьпри" всякий, :кожний, отже: "Дзнась1три",
а це дало на ~сло.в'янсь:кому грунті "Днt·стр'Ь". Длн "Дунаю"
в йо.го грецькому написанні можна б використати таку побу
дову: "дзнабз" "остання межа", а для слов'янської форми
може б можна взяти слово "дуне й" світ (широкий). У·ся
ця .семантика буде зрозуміліша, яющо уявити ·собі, що анти
чер:кеси рухалися зі сходу, з своєї прабатьківщини КаВІJ{азу,
на захід, і великі ріки були для них перешкодами, на яких,
справді, доводилось "за·стря~вати".
Якщо зтадати да·вню, ;ще в Геродота .зафіксовану назву
р. Прут "По1рата", то її можна пояснити ка,бардинським
словом "пзрь1т", що значить "передовий" (українсь:ке "пе
ред"), тобто нкась "остання, крайня межа" в розс·еленні сар
матів-антів-адигів. Перетворення повноголо.сно·rо "·пзр.ьІт'' на
неповноголосне "Прут" стало·ся, либонь, :внаслідок Я1Коісь на
родної етимології. Річка Прут є й у водазборі середущого
Дніпра.

Ровгля~даючи назву Дніпра, не можна не розглянути на
зав його знаменитих з давніх часів по.рогі,в, ·що теж були
свого

роду

перешкодою,

але

~вже

для

плавання

~по

ньому.

Відомо, що на цю тему написано дуже багато, але, як пока-
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зала недавня ро,бота шведського с.'Іавіста К. У. Фа.'Іька,t) пи

тання ·про їх назви залишилось не розв'язаним. 2 )

-

Передусім треба ліквідувати ілюзію щодо слова "'lr@OC) ",
що це ні6ито південнослов'янська неповноголосна форма

слова "nopk". Загадковою тут для дослідників 6ула наявність
наприкінці цього слова глухо.го "х" замість "r": така вимо
ва неможлива 6ула ні в південнослов'янській вимо.ві, ні :в nів
денно)'ІК:раїнській (наддніпрянській). Цю "загадку" ро.з·гадує
той факт, що це адигейське, а не ·сло·в'янсь.ке слово. У кабар
динській мові є слово "пзрьІхьзн", що значить "піді·йти до
чогось, що напереді", "підійти до початку чогось", що, оче
видяч.ки, являє -со6ою перешкоду на шляху. Це варіянт ТО·ГО

слова, що від ньо.го, на мою думку, утворено назву "Пра,га",
рі·зниця тільки в отому "х". Отже, це не є звеголоснена ви
мова, а етимологічне кабардинське "х", і чере·з те відпада
ють усі припущення про те, що це було українське "г", яке
вимовляли фрИІкативно. Вимова ,,г" (з двома варіянтами) в
ка•бардинськіtй мові опірантна, але ц~ не була слов'янська ви
мова, і хто-:зна чи не нпл.инула ц~ вим01ва на українськІJ', 'пів

денноросі:йську та біUІорrуську в.имову в цьому розумінні.
Про "органічність" звука "х" в цьому ·слові свідчить ще й
тюрксь·ка назва Дніпра, записана в Констянтина Порфіроrенета,

-

" в u·p()u.x ", -

му фонетичному

.

тюрки взяли назву ,,порох

вигляді

" . .

у змшен о

-

(.в вокалівмі), але із З'береженннм

отого "х", і стали цим ~словом називати всю річку. Але Кон
стянтин Порфіроrенет назву "ПО!Р·іг" засвоїв таки з у.ст пів
денного слов'·янина, бо воно неповноголосне. Зрештою, і в
слов'янсЬ'К:их мовах слово "поріт" (взагалі, не тіль:ки дніпро~
вий) походить від цього ч_ер;~<есько.го слова, тільки від .ва
ріянта з "г", бо всі спроби (див. у Фасмера) довести йо·го
індо-евр01пейсь.ке походження виявились 6е·зуспі,швими. Змі
ни голосних відбулися вже на сло.в'янському Грунті: опершу

пер.е.йшло наголо.шене "ь1" в "о", як це часто в таких запо
зиках тра·пляеться, а поті'М змінився й перший голосний. Кін
цеве "н"

афікс інфінітива, в іменникові його не було, а

-

кінцеве "9" перейшло в "'Ь".
Перейду далі до назо·в поодиноких :порогів. Почну з тіІ) Dneprforsarnas namn
netos. Lund, 1951 р.

і

kejsar Konstantin VII Porfyrogen-

2) Див. рецензії на неї Ю. Шереха в паризькій "Україні'', ч.

1951

р., ч.

10

за

1953

р.

5 за

єї назви, що н черкеське походження дуже виразне, з наз
ви "Вовни•г" (варія!нт "Вовні·г", як це наwвне і в етимоні наз
ви "Чернигів"; до речі є українське прізвище з таІ<им зву
чанням "Во.вніг"). Отже, Я'сно, що "Вовн.и-г'' це така
сама форма, я:к "ЧерниJ"", тобто вона означає "назву дії",
щось та·ке, як український віддієслівний іменни·к "·гудіння"
тощо. На Дніпрі, в районі ~поро-гів, є ще одна цьо·го ти,пу на

ЗІва камінь ,,Цапри·га" (в такому ва:ріянті, нк "Чернига").
Але мені відома вже й семантика слова "Во.вни'г": кабардин
сьІ<е СЛОВО ,,вууНЬІГ'Ь" (або нВУУНЬІ'Г'Ь3") це звуконасліду
ВаЛЬНе слово (віддієслівний іменник) від .ви•гуІ<а "·ву-у!" йо
го інфінітивна форма "вуун" (неперехідне), а :значить воно
"гудіти" як літак чи мотор.з)
Це, ЯІ< бачимо, цілком відповідна семантиІ<а, що нею пе
редано шум води. У звуІ<овому с·J<ладі цього слова відбулася

та зміна, що "уу" перетворилось на двозвук ,:ов", і саме те,
що в цьому закритому сІ<ладі "о" не пер~йшло в "і", свід
чить про таке його походження. Біля цьо.го порога є с. Вов
ни-ги і могильниІ< з та;кою ж назвою, але ці назви походять
від назви порога. У Констянтина Порфіро-rенета цієї назви
немає,
а намагання дея-ких до<:.'Іідник~~в по•в'язати її з
BouЛv'tj1t"pax

непереІ<онливе.

У Констянтина Порфіроrенета немає й наз-ви "Звонець"
(не "Дзвонець", я-к часто пишуть, напр., в УРЕ, українізую·
чи цю назву). Довколишні люди І<ажуть "Звонець" або "Зво
нецьки•й". Кажуть завжди "дзвін" і "дзвонити", а тут - тіль
ки "Звонець". Уже це свідчить np;o яІ<есь неукраїнське похо
дження цього слова. Та й наросток у ньому, ЯіJ< на <:лов'ян
ську морфологію, невідповідпий: тут немає й натяІ<у па здріб
нілі·сть. А яюби така потреба ·В здрі6ніло·сті й була, то в цій
діялеІ<тній смузі говорили б "дзвоник'', "дзвінок" а1бо й
"дзвоноІ<" (під впливом російсь·ної мови). А до то·го ще в
сучасні·й кабардинсЬІк.ій мові є ще й слово з відповідним з·вуЗ)

"Кабарданско-.русский

словарь''. МосІСВа,

1957

р. До

речі, і ви

rук .,ву-у!'' зберігся в у~краін.сь'Кій мові. Я пригадую, як ми, хлоочаюtJ

10

років, бавилися в молотарку, ·ви•клавши ·коло з соняшничиння
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(це бу

JІо у вере(иі), посередині стоя-в "погонич'', "коні" бігали навкоJІо, а я по.
давав солому ·в ,,барабан" і робив ротом: "ву.у!" На аю сце11у нагодив.

ся мій учmель, що ходив ·вільноrо ча-су до мого батька. Моя мати ска

зала менІ при-тиwеним голосом: "Облиш оте\ Ота·ХИЙ здоровий, а граєш.
с.я!" І я, ·присоромленИІЙ, відійшов від .,машини''.
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чанням та значенням: "зуун" що також значить "дзвеніти" (не

перехідне дієслово). К. У. Фальк у зr?дуваній праці пише, що
це відповідає значенню давньошведського слова " Г~A(%\I·~Ft "
(як воно записане в Констянтина Порфіроrенета), але в
такому припущенні немає потреби, бо Констянтин Іlорфіро
rенет уважа€ цю назву слов'янською. Він пише: "А це зна
чить по-слов'янському: гомін порога". І відповідно до цьо
го є в кабардинській м01ві слово "r'LЗ."І'Ьзн", rно значить ,..'Іа
ятись", і близьке до ньо.го "г-ьзІун", що значить "звучати",
а як до ни:х додати наросто·к ,,тр·е", .що значить "вида·вати
3Середини", то й вийде отой звуковий ІК:ОМІПЛекс, що в Кон
стянтина ПоР.фіроrенета. Заміна "т" на "8" в цьо.го автора
тра1пляється·, на1пр., у слові "~~·є"г~ЛІХ~о~ " "Святослав".
Це моє утворення знаходить підтвердження в півн.ічноросі,й
ському "галяндать" жартувати, сміятись. Тим то :можна
думат.и, що це був синоні·м~ інша назва з тим самим значен
ням: "Звонець". Наросток у цьому останньому слові та:кож
кабардинсь:кий: -"цз", я·:кий на слов'янсь·:ком.у rру;нті міг змі
нитися· так, що :кінцеве "з" перейшло ·В :,ь", а між "зуун" та
"цз" з'я,вився 'Вставний звук, як це звичайно буває ІВ ·:кабар
динсь:кому -словоскладанні, :коли "зустрічаються" приголосні.
Наросток -"цз'' в кабардинсь!кій мові ПІрикмет.ни:ковий, і1 сло
во в цілому означало: "дзвінкий" (поріг)). Неперехідність
:каrбардинського діє-слова "зуун" теж має доказову силу, щоб
не можна було думати, що це значить "дзвонар" абощо. Сло
в'·янське "зв он" могло вплинути на перетворення "уу" в ,,во",

а не в "ов", нк у "Вовни:г". Очевидячки 1Й слово "Звенитора"
походить від цьо-го ж кабард.инсЬІко·го слова, про це свідчить
і :кабардинський спосіб с.ловос:кладання: наказовий спосі6 ді
еслова й іменнИІК.

На підставі на~р.остка ,!ць" можна й назву "Ненаситець"
віднести до тако.го ж типу словотвору, нк "Звонець". Я:к ві·
дамо, досі цю назву ("Ненаситець") поєднували із словом
"ненаситний", бо, мовляв, цей, найважчий для п.е:реходу по

ріг, пожирае ба,rато жертв,

а Фальк спробував був навіть

етимоло.гізуват.и це слово так "не-,йА-·сьІть", де -"йА" виве
дено з дієслова "яти-няти" (з останнього могло походити й
"н", наявне в у.країнсь,кому слові "Ненаситець", хоч воно
це інше паненення

-

-

могло виниІкнути за аналогією з "не

на-сичуватися"). Ю. Шерех ув отій своїй рецензії на Фаль

кову працю цю етимоло,гію схвалив. Це, справді, могло б бу·
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ти так, якби мати

на увазі старослов'янське

"нєІАсьІт'Ь". 3 )

Але в Констянтина Порфіроrенета немає носового голосного
" v.єacr'r,І'C ", а він звичайно слов'янські носові ·голосні пере
дає, як в отому імені ,~Святослав" чи в " Aєv.~жv~v'Ot ", за до
помогою звукосполучення: ·голо.сний +носовий приголосний
(бож у .грецькій .мові носових голосних не 6уло). 4 Оцей мо
мент і отой наросток -"ець" примусили мене .шукати даних
ув адигейських мо·вах. І я їх знайшов. Ці дані підтверджують
думку про те, що назва "Ненаситець" таки зв'язана з наз;вою
птаха, згідно :З поясненням і Констянтина Порфіроrє.нета, що,
мовлнв, на скелях цього порога гніздяться пеліІкани, але зву
ковий комплекс у назві цього птаха не має нічого спільного
з отим слов'янсь·ким словом. В основі наз·ви "Ненаситець"

лежить черке·ське слово "нанз", або нзнзжь" (наросток -"жь"
означає "старий"), ·що значить "бабуся". Я пер.едаю це зна
чення цим українським сло.вом черев те, що оте чер•ке·ське
слово має голуб.11иве значення, але воно могло мати й зна

чення сучасного українсько.го "неня" мати в голубливій
формі та "няня", "нянЬІк:а" (це ж запозики з адигейських
МОВ). ЦеrЙ семаНТИЧНИ1 Й зв'язо·к "пелікана" а rСЛОВОМ "неня"
буде ·ще зрозуміліший, я·кщо взяти на увагу те, що цього
птаха в районі порогів люди нази:вають "птиця-баба", у дру
гій частині цієї складеної назви схрестилось слов'янське "ба
ба"-"бабуся" і кабардинський звуковий комплекс "-бабЬІщ"
- качка, водяний птах. Але в семантиці назви ,,Ненаситець"
наявне п~рене~сення уя.влення про птаха-матір, що, згідно з
переказами, продовбує собі груди, щоб годувати кров'ю сво
го серця пташат (бо пеліІК.ан у сидячому стані тримає дзьо
ба на грудях). А крім того, цей птах Іде й ненажерливий,
справді. До слова "нанз" можна приєднати слово "сь1ти", що
означає "все", а також ото.й наросто·к -"цз'', і виходить зву
чання: "нанз,сьпьІцз", а в слов'янській вимові "Ненаситець".
Оте "сь1ти" означає, що всі пелікани гніздяться на цьому ·по
розі. Разом з тим так я з'я,сував оте ,.а'' (неносове), а щодо
відсутнього попереднього "н", то його сам Констянтин Пор
фіроrенет чи пі'зніші переписувачі могли :nропустити.
Дуже загадковою досі була назва "'E.-r~~~7t~ ", що її КонЗ)

Див.: М. Станів-ський. "Старослов'янсь.ка мова". Львів,

1964

ціn праці це слово .пояснено: "ніч•ний nтах, nелікан, сіра сова". Стор

р. У

444.

4) Про ,, Вцо~-r~у;. '' в мене не така думка, як ув інших дослідни
ків, але про це на ·свое,му міеці.
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стянтин Порфіроrенет передав висловом "не спи!" і тому до
слідники, ·шукаючи відповідника в слов'янських мовах, дода
ли до ньо-го ,, ~" (з попереднього слова " ~OVЩJ.~~є-;ov ")
і транслітерували як "не с-ьпи·!" Але я зверну;в увагу на те,
що тут маємо уні,Jшльний ·ви:падок передачі "с'' двома .сиг
мами. А з цього я зро·бив прИІП}'Іщення, що це має бути не
"с", а ЯІК.ийсь інший, близький до ньо·го звук І я такий звук
знайшов у чер.ке,ському ·Слові "жеин" (інфінітив), а з.начить
воно "спати". А 1цо запереч.ення в цій мові висловлюється
приростком "мь1", то в мене й вийшло слово *"мьІжеин" "не спати". Щоб вийшов наказовий спосіб, треба відкинути
афікс "н". Але в грець•кому написанні є ще "'it'~ ", і я його
також знайшов: це діє-сJІівний паросток -"пз", що означає
"зовсім". Так утворилось слово, що означа€: "не спи зовсім!"
Правда, й мені теж довелося приєднати одну літеір~у, а що ця
додана літера "\Jo", а не v , то це не має значення: при не
дбалому на~писанні їх можна .поплутати. 5 ) А може тут впли

нув і приросток "нз" ("ньІ"), що означає nапрямок руху то
го, хто говорить, до другої о~соби (в граматичному значенні).
Щодо голосних "еи·", то це с·кладне з:вучання ("е" =й
9,
"и" = й + ЬІ два двоввуки поряд, і його п~редано в
грецькому на:писанні отим ,,воиу".

+

Здавалося 6, що семантика на·зви "Не ·Сnи зо.всім!" від
повідає сучасній українській назві "Будило", але на·с.правді
воно не так: "Будило" теж адигей-ське з походження слово.
Воно складається з звуконаслідувального кореня ":буу", .з на

ростка -"дий" та з наростка -"ло", що означа€ ,,трохи дії".
Отже "Будило'' це той, що тільки трохи ,,бутить" (в уІ<·
раїнсь·кій мові є і вигук "•бу!" і діє·слово "бутіти"). Від цьо
го кореня є прізвище "Будико" (в "УРЕ"), і воно цілком
кабар!динсь·ке, утворене за доtпомогою іншо·го кабардинсько
го наростка -"коо". Можна тут з·гадати й іншу назву озера
Манич "Гудило", утворену так, як "Будило''.
У з.в'язку з розшифрованою назвою "Не спи зовсім!" ви
никає питання: чи можлива в-загалі назва ·в формі наказово

го способу дієсдова? Це питання поставив у зв'я:з·ку з наз
вою "Na'Іtp·t~~ " Фальк у згадуваній його праці і висловив
сумнів щодо можливости такого називання, а Ю. Шерех у ре
цензії на його працю приєднався до цього "сумніву" (він

s)

Але тут можливий був і вплив скітської мови, в Я·кій заперечення

могло звучати. я-к осетинське "~н·ае''.
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написав: "справедливо сумніваючися, чи міг поріг дістати
назву в наrказовому способі"). 6 ) Та такий "-сумнів" можли

ви'й для Фалька, що, мабуть, не ·зна€ добре українськоі мо
ви, але ·годі зрозуміти, як і Шерех 1приєднався до ньо·го, ад
же йому, на,певно, доrбре відомо, що в українській мові такі

прізви:ща, як "Паливода", "Заваликут" то.що

-

звичайне я·ви

ще, так побудована й ота, згадувана вже "3венигора". Прав
да, ця форм-а на·казово.го способу мусить бути поєдна.на з
іменником, алеж і в назвах ПО!ро.гів додаеться ,,.прах", тіль
ки Констянтин Порфіроrенет не хотін, ма-буть, при кожній
назві додавати самозрозуміле. Крім того, у розшифровуван·
н'і цієї на,зви "Нес·пизовсімпоріг", можли.вий ще й інший
варjянт: замість отого -"пз" можна поставити -"пІз", то
ді вийшло б: "Неспимісце!" Але в цьому варіянті, на мою
думку, нема€ потреби.

То інша справа, що й на'Зви такого т.ипу постали в ук·
раінській мові на черкеському, либонь, субстраті, як про це
в мене йде мова в ·статті "Походження деяких моделів укра
їнських прізвищ", яка, на жа.1ь, не вмістилася в цю збірку.
У з.в'язку з цим питанням логічно буде nерейти до роз·

гляду назви " Bц()~>T~'tJ ", що її Констянтин Порфіроrенет пе
ре·клав, як "кипіння порога", а це 'б можна витлум.ачити як
,,ки,пипоріг" за аналогією з "Неспипоріг". Але слов'янське
"кипи" не відповідає своі-м З•ну.ковим складом отому грець
кому за-писові. З огляду на це доводиться шукати відnовід
ного звучання десь-інде. І н його знаійшов ув адигейській мо

ві. Це "бьrрьrун", що значить "вертіти'', по-.росі,йському "бу
рить" (овердлом), його варіянт у кабардинській мові "убру
ун". Яющо відкинути .від першого варіянта паросток: інфіні
тива "н", а натомість додати наро.сток -"ще", що означає на·
явність у вислові "великої діеслівноі ознаки", щось таке, я·к
,дуже" (вертіти), то вийде ади:rейсh'ке слово "~бьІрЬІуще"
(чит. "6еtр,)11вче"), що в цілому відповідає грецькому напи
санню, а оте " o·u" це nередача двозвука, утвореного за
кономірно з звуІ<осполучення "ьrу", який м·ожна б передава
ти 'приблизно як .,yy".l) Грецьке "т~" відповідає звук01ві "ч",
як це ми бачили й у таких наз:вах, Я·К "Чернигів". ІЦодо се
мантики, то "ки·піння" й "вертіння·'' можуть бути легІ<о з~бли
жепі (пор. старослов'янс~ке "вьр'hти", "вьрж" ,кипіти, ки6) "У,країна", ч. 5, 1951 р., стор. 327.
1) Див. "Кабардинско-русский словарь". Москва, 1957 р. Стор. 493.
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ллю). ~рештою й зорові обрави кипіння та виру, верті й
вертежу однакові. "Вертіж", за Грінченковим слівником: "міс
це свердління", а ".вертьога" л.ій1кувата ямка, ~що її "ви
в·ертів вітер у ліску". А до всього цього ( особл.и:во до отих
формальних ознак дієслівности в ади·гейсь·кому слові) я знай
шов ще й живомовне свідчення в сучасній українській мові.
Це лрі'зюі,ще "Вертипорог", за.писане на Запоріжжі вже на
шого часу. 8 ) А подано його в гурті з такими пріtЗ>вищами, Я•К
"Задеринога", "Засядьвовк", "Сушириба", "Завали,ліч" тощо.
Мимоволі тут стає на пам'яті ~й прізви.ще відом-ого на емі
rрації (в Канаді) науковця "Вертипорох". Це, безпереч
но, те саме прі;звище, що й "Вертилоро·г" (в обох НИ'Падках
обоє "о" збережені з огляду на традиційність задокуМ"енто
ваної форми: як "Прокол", а не "Прокіп", я,к "Гру,шевський"
то:що ). Думаю, що й "х" в дрУ'гому прізвищі .походить ще
від черкеської форми "лзрь1хьзн", але могло постати й уна
слідок галицького знеголоснення "г" напри·кінці сло.ва. На
голос на останньому складі великий доказ ·на користь мого
розуміння цього слова. Можна думати, що й росИtське "вер
топрах", що йо.го ні в одному етимологічному слі,вню<у не
пояснюють, таІКого ж походження;: його мо·rли занести ук
раїнські бурсаки на Північ як жарт, з церковно-слов'я.нсЬJким
з·вучанням "прах".

Нозву ,. Na1r.Fє~~ " дослідники досі вважали за слов'ян
ське "напрАЗи", тобто "напруж!" (наказови·й спосіб від "на
пружувати", "на'п'р'я,гати"), але, попер.ше, це не відповідає
семантиці, визначеній у Констянти·на Порфіроrенета (він пи

·Ше, що це значить: "малий поріг"), а подруге

-

саме ~' є"

ще не означа€ носового ·голосного (юса малого). Я знайшов

у кабардинській мові слово "пзрь1дззн

-

"пзрЬІдз:~ш", що

означає "накидати чогось попереду" (мабуть, каміння), і це
можна розуміти як "несправжній поріг", "малий ІПО.ріr". Але
оте ка6ардинсЬІке слово ще не все для, того, щоб ви~йшов
тотожній із грецьким нап.исанннм звуковий комплекс. Та в
кабардинській мові є ще приросток "нз" ("нЬІ"), що озна
ча·€ скерованість убік другої особи (граматичної). Отож як
що додати на початку отого слова цей при;росто.к та відки
нути від ІІ<.інця афікс інф-інітива "н", то й вийде: "нзпзрЬІдзз",

8) "Наука І суспільство", ч. 12 за 1965 р. Киі.в. Стаття ,.Прізвища
по-козацькому''.
Стор.

Автор статті

додав

у дуж1<ах: "напевноJ

28.

-39-

із лоцманів''.

що можна б перекласти як "накидай(каміння)поріг", тобто
вийде, справді, назва в формі накавово·го спо,собу. Відсут
ність у гр.ецькому на·писанні голосного між "п" та "р" мож
на пояснити тим, що південний слов'янин скорот.и·в це пов
ноголосея так, як і в

,, 1tp~''.

Найбільше схожа на слов'янську назву "Ba-uA.v't)·7t·p·az". На
користь цього мала б ·промовляти і теперішня у.юрІЗїнська на
зва "Вільний", і семантичне пояснення- Констянтина Порфі
роrенета (мовляв: "6о кінчається велИІК'ИМ ·плесом"). 9 ) Але
це не так легко обrрунтувати, бо, попер,ше " ou " це все
таки не "о", а припускати, як це ро,бить Фальк, :що це вже
замінне українське здовження, навряд чи можна, подруге

-

між ,,л" та "н" немає й натнІ<у на .голосний (а щоб він у Х в.
вже випав, годі думати), а по'Лр.етє й -саме слово "воля"
та похідне від нього "вольнь1й" навряд чи могли тоді в сло
в'янській мові 1бути вживані (їх немає ні в ·слівниках старо
слов'янської мови П. Дільса та М. СтанівсьІ<ого, ні в Фасме
ра). Як,що, далі, припустити, що Цrе походить від ·Слова "вол·
на"

(хвиля), як це роблять деякі дослідниІ<и,

виправляючи

грецьке " A.tv.'J·'I)v " (плесо, болото) на " ~·tV'tJV ", то тоді нея•сно,
нк "ол" мо·гло дати українське "іл". На мою думку, ключ до
з'ясування цієї назви

-

наз.ва річки Вільнянки, яка сам.е тут

упала до Дніпра. Такий випадок маємо з назвою Сур·СЬІКЮ·го

порога, що одf!ржа.в ·свою на1зву від р. Сури, та й Кодаць
кий порі·г має назву від берегової при~мети населеноrо
пункту (фортеці) Кодак Але ЗІвідкп ж на·ЗІва самої рі:ч;к,и Віль
нянки, ·що це слово означає? Це слово черкеського похо
дження, а в основі його троє слів: "ваузлІ" (утворене від
"вьІ

" -

. ) , ·що значить
.
.
" , а·б о
"·воловик " , "нанз
- старий, стара), що значить "•ба,буся",

вtл

.

"нзнзжь

"

(тут "жь"
та ,,к-ьуз"
(чит. "І<а"), що значить "річка" (це ·звичайний додаток ув
адигейських на:звах річок). Оте "tваузлІ" відбилося в старо
руському "волій" (воловий), а це останне засвідчило м'якість
·
,,л '' як ре ф ле~са "л І" . З ву.к.осполучення
"ауз " с.початку, мабуть, вимовлялося нк три·зву~к "оуо", ~що 'потім перетворинея
на ДВОЗВУК "уо", ЯКИЙ, МОЖе, Й ДО·СЇ зберііГ·СН В ПЇ1ВНЇЧНОУК!Ра·
9) Тут немає nотреби запроваджувати ЗІДоrадну Фалькову семанти
ку, що до неї приеднався в отій .своїй рецен·зії й Ю. Шерех,

-

мо,вляв,

".вілЬІний від води, непокритИІй". Якби це було так, то цей nоріг був би
не

"·вільний'',

1951

р., стор.

а

нав-паки,

найтрудніший

327).
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для

човнів.

("Україна",

ч.

5,

їнському "вуол". Поєднання "вауз.і11" та "нанз" ("нзнз") да
вало значення: "ба1буся воловиків", тобто місцевість, де ви
пасували чи викох)'Івали 1волів. А що це .було біля річки, то й
саму рі•чку стали називати *"ваузлІнзнзкоуз", що в nіІзнішій
слов'янсЬІкjй вимові могло звучати як "вуольнянока". Але для
назви порога додаток "коуз" був непотрібний, і його нази
вали т.іль·ки отими двома першими с-кладниками. Від "ваузлІ"
походить і назва річки в водоз·борі середущо-го Дніпра "Во

линь" (тут у відкритому складі "о" не перейшло в "і"), а
також назва краю

-

"Волинь".

Таким чином, ясно, що оте грецьке " ou " відповідало
три- чи двозвукові "ауз", а "vт.." ue та частина ,,нанз" чи
"нзнз", що є в цілому- "ВаузлІнз(нз )прах". Пізніше, вже на
українському rрунті це слово через забуття значення скоро
ченого шляхо•м гаплології "нзнз" стало а~соціюватись із сло
вом ,,вільни·й''.

Про назву порога "Лишній" в "УРЕ" сказано, .що вона
пізнішого nоходження, і це означає "зайвий" (1в районі по
рогів слово "лишній'' загальнонживане). Але у тій же "УРЕ"
згадано про іншу ·вимову цієї назви "Личний", яку Явор
ниць.кий ні,бито пояснив таІf<',, що це від слова "лико", з яко
го нібито .сукали мотуз·КИ до вітрил. Алеж тоді ,було б "ли
ковий" або "личаний", а не "личний"! На жаль, і н не знай
шов певного вирішення щодо походжеНІнн цієї наІЗви. Це мо
гло бути від адигейських с.ч:ів "лоьІчьІн" зривати .що з
ніг, від "л'ЬзщІьш" чистити, витирати, але це :ще треба б
продумати.

Назва "Лоханський" походить від назви вільного про
ходу між лівим .берегом і островом Скелястим, від назви
"Лохань". Але чи це те саме, що ·Й російське ,,лохань", "ло
ханка" (між іншим, у районі порогів останнє cJIOIIO є в укра

їнські~й селянській мові, тільки з вимоною "лаханка", що свід
чить про його запозичення з усної росій~~кої мови). Я ду
маю, що "Лохань" - це кабардинське слово "л·ьах·ьзнз", що
значить "петля", ва це промовляє по.вна фонетична збіжнkть.
Можливо, 1цо це його Констянтин Перфіроrенет називає Ocrt~D~or>vиt·p~ , <бо посеред нього аж три острови (якщо вза·
галі слов'янське слово "остров" у цій групі назов можливе,

та й " 'Ou," навряд чи означає "'Ь", - чи не має тут зв'язку
і·з словом "остро" = "дуже", а "6auv." чи не те ~саме, що й
"ВовнИ'г", як ,,остроrоти" = "дуже руді"?).
Як уже казано, наз•ва "Сурський'' від р. Сура, а це,
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л.и,бонь, скітське слово, 6о в осетинсь·кій мові "сур" значить
"сухи•й" (недаремно є й Мокра СУ'р·а, а це натякає на мож
ливість "сухої річ·ки"). "·КодацЬІ.кий" від бере.rової назви .,Ко

дак11 (kторично відома фортеця), а ця остання, либонь, оз

начає "осідо.к,". Є ж і острів на Дніпрі "Кодачок". Ця назва,
ма·буть, найпіЗІНіша, уже татарсь·ка, як про це свідчить її во
калізм (сингармоніам) та наголос на останньому складі.
Годиться тут сказати щось про назву "Хортиця". Ця на
зва відома з ХІІ ст. Цей Дніпровий острів був збірним міс
цем дл:я руських князів, як вони· йшли на половці:в. Для ети
молотіі е ·в кабардинській мові фонетично відновідне слово
"хуартз", до mкого можна додати наросток -"·цз". На жаль,
семантика цього слова не ві·дповідна: це значить "пелю·ш·ка".
Але з .певним натя.гненням це ·можна вмотивувати.
Таким чино-м, виходить, що всі наІзви порогі•в несло-в'ян
ського походження. Тим то вини.кає питання: а чому ж їх
у Констянтина Порфіроrенета названо слов'янськими?

На 'Це питання: дуже легко відповісти на підставі kтор.ич
НИ'Х і мовних даних. Наддні·П1рянсь1<а людність у Х ст. гово
рила вже по-.слов'янсь·кому, а топо- й ·гі~роніміку вживала
таку, ЯІКУ вона успадкува.ла 'від попередніх жителів ці·єї тери
торії - адигейців, і, не розуміючи:, я1кого ці назБи походжен

ня, вважали їх своїми, "місцевими'' (як рівняти до "русЬІКІих",
варязьких), слов'янськи-ми. Адже й тепер наші люди дума
ють, що "Киї-в", "Чернігів" т01що споконвічні украіІНськ·і, сло
в'янські назви.
Якщо мати на увазі назви Дніпрових приток, 1·о серед

них можна знайти багато назов адигей-ського (черкеського)
походження. Деякі з них уже визначив О. Стрижак у своїй
книжці "Назви річ01к: Полтавщини" (Ки·їв, 1963 р.) - "Псьол"
та інші. Але ·він (Стрижак б:и то) не заглиб-лювався в \Перед

історичні часи, а вважав ц-і на-зви досить пізнього походжен
ня, пов'я·зуюч.и аиникнення їх з ·переселенням тих черкесів,
що заснували Черкаси. Я не брався спеціяльно за з'ясування
цих назов, але тут дещо можу сказати. От Стрижак згадав
прип)'іщення М. Максимовича, ·ЩО "в та1<их наз.вах, як "Псьол",
" х орол , " угол" (давня ..на·зва орелt , " о скол , ",в о·рскол
(варіянт назви "Ворскла") є спеціяльний складни1к -"ол", що
може О·значати "вода", ,~·річка". 1 ) Насправді ж це неможливе
з огляду на на;зву "Псьол", де зазнаки ві·домо, що "·пс" -

"

")

1) "На~и річок Полтавщини'', стор. 58.
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"

"

по-черкесь:кому

".в·ода", бо тоді ·б це була "вода ~водяна''

-

(як "масло ма-сляне"). А тимчасом -"ол" - наросток, що оз
начае наявні·сть з6ільшеної ознаки: напр., "Псьол" "ба;гата
на воду", "У·гол" вибоїста, з калабанями (останне та·
кож че:ркеського походження).

Можна ще згадати назви річок: КомилиНІка (від "к-ьа
мьш" очерет), Жолон (від "жь1лан" - третій р·ік дванад·
цяткавого

тваринного

календаря),

Молохви

х-ьуз" чабан), Буди (від "бЬІдз" "Кубань" та "Шача" вже була згадка.

6.

('від

"мвли·

сильна). Про на3ви

"Гали·ч", ,,.Галичина" й інше

Якщо nерейти тепер до західноукраїнських земель, то
передусі'М треба з'ясувати походження назо:в "Галич", "Гали·
чина" й споріднених з ними утворень. Труднощі тут у тому,
що е декілька можливостей щодо з'ясування їхнього похо
дження, і нелегко зупинитись на яІ<омусь од1-юму. На одну
можливість натя:кнув був ще наш літо~писець: "И по семь
скажем-ь о Галицині> могьші> и о начатьи Галича, откуду ся

по чал-ь". Але далі він не сказа~в про це нічо.го. Проте можна
думати, що він хо'тів ви,вести назву "Галич" із назви птаха
- "галиці". Тільки ж із ці€Ї форми не можна ви,вести фор
ми "галичь'' (прикметник при.належност.и, я:к у "Слові о ·пол
ку Ігореві": "говор-ь галичь убуди"), з неї могла ·б ~бути

тільки форма "галицин" чи "галичан" (з чергуванням "ц" ·
"ч")2), ЯІК це й видно з .йо,го вислову "Галицина могила".
Отже, й наз·ва міста була б "Галицин" чи "Галичин" (город),
за і·м'ям засновника Галиці. Алеж в українській мові е й ін·

ші форми, утворені від цього ж кореня:

"галка",

"1галь"

(·зrрая галок; "галь на с.киртах сидить" Міуський повіт)
та "галич" (також зrрая галон; "галич поле І<рие" - в Шев
ченка). Форма "галич" означае збірність і стоїть в одному

морфологічному ряді з такими словами, як "чернь", "знать".
А що фонетично вона збігається з назвою міста "Галич", то
дехто

2)

й пробував

ототожнити ці дві різні форми: мовляв,

У сучасній українській мові такоr-о чергувЗ'н:ня не•має, як це ана

ти з утворення ,,молодиця'' - ,,молоди.цин" (~пор. також російське пріз
вище "(оліцин"

-

ві~ .,толица"

-

·НЗІкожень), але про йоrо можливість

може свідчити уrкраїн<:ьке nрізвище "Галичин"

iнworo, я·к nобачимо далі, похо~ення).
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(я·кщо воно такосо, а не

3Відси й nоходить назва міста, бо в цtи мі·сцевості завжди
було ба·гато галоас Але де їх, тих галок, не було й не.має? А
наз·ва міста "Галич" є ті·льки тут та, як побачимо далі, на
росі•йській Півночі! Хоч слово "галка" каба.рд.-•черке.ск похо
дження (воно ·значить "криклива" і походить •від "г'Ьзлозн" "к,ричати"), але я не думаю, що -від нього моЖІНа ІВивести нааву

мkта "Гали·ч". Дехто з етимологів пробував ;Вивести назву
старото цього міста tвід кельтського слова ''hal'', -що значить
"сіль". Цієї етимоло·гії додержувались ще наприкінці мину
лого ·сторіччя Ф. Бра•вн, Еrлі, у 30-их роках нашого сторіччя
- С. Шелухин, а нашого вже часу її я·кнайрішучіtше обсто
ює А. Попов. У своїй ·книжці "Географические названия"
(Москва, 1965 р.) він (Попов би то) приєднавс-я до арrумен
тації Еrлі, зазначивши, 1що той дав ,,незаперечне з'ясування
навви "Галич" (стор. 70). Історично це поєднують із відомим
фактом добування ще давніми часами соли в Галичині ("по
чатки його виходять за в-снк і історичні межі", пише М.
Грушевський). Для семантичного обrрунтування· цієї етимо
логії наводять західно - европейсь;к,і назви з отим "іК·ельт
сь.ким" коренем (Hallstadt в Австрії то•що ), а також наІз:ви
"Галич" на півночі Росії ("Галич Мерский" тощо), що теж
були здебільшого по•в'я·зані! із добуванням соли.

Ця "кельтська" етимологія може показатися переконли
вою, ЯК1 ЩО обмежитися тільки .визначення-м кореня в назві
"Галич". Алеж корінь це ще не все ·слово, потрібне по
яснення ще й морфологічної будови слова, а в даному разі
ще й не одного, бо, крім "Гали·ча", є ще "Галиція", "Гали
чина", "галичани" й дещо інш·е, зв'язане з ЦИ'МИ назвами. А
тимчасом згадані' досл!ідни,ки про ці форми майже нічого не
кажуть. Тим то я, не с-пус.каючи з уваги отого безсумнівного
зв'яе·ку назви "Гал.ич'' із добуванням соли, спробував пошу·
кат.и відnовідних даних у кабардинсЬІк;о-черкеській мові. І я
знайшов таке слово (не тіль·ки корінь!): "гузл" (чит. "гал"). 3 )
Ба більше: з Грінченкового слівника я дові·дався, rщо це сло
во збереrглось і в українській мові, та ще й у різних формах:
,,.гал", "гало", "·гала'', "гЗ.Лець",
.,галечок". Перші двоє •слів
мають, за Грінченком, різні· значення, а серед ти:х значень є й
та~і: 1. юругла "-галявина" в лісі (тут і корінь той самий:
"гал-"), 2. tкругле nле<:о на озері, не заросле водоростями, 3.
З)

.,РусСJко.-ка6арди.нско-черкесак.ий словарь". МоQква,

454.
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1955

р. Стор.

лісове озеро. Отже, основна семантична ·при·км.ета цього сло
ва о·кругліtсть (перші дво·є слuв мають ·значення ~ще й ·кулі).
Цю пр.икмету виявлено ще у лайці ",щоб ти пішов круга ,сві
та та гала ·світа", де рівнобіжно вжито слов'янського слова

"круга" і ч·ер1кесько.го "гала". Якже мати на увазі "·гал.иць·ку
дійснkть", то це будуть ті озерця-солянки, що з них .брали
солону воду (ропу) для ·виварювання соли. Як ·ба·чимо, з:в'ІЯ
зок 1кореня "гал" з черке·ським субстратом української мови
без·сумнівний, а це автоматично заперечує потребу Ш}'Ікати
його в кельтських мовах. Щодо форми сло.ва ,,.Галич", то це
не така П!роста справа, нк можна було б ·сподіват,ися, ~мавши
на увазі ная.вність у ній та·кого, здавалося б, зрозумілого на
ростка, я~к -"ич". Наявнkть цього нарост.ка в небагатьох за
гальних іменниках із значенням професії (і·сторично засвід
чене "зварич" - "той, хто виварює· сіль", є й прізвище "Зва
рич" у Галичині; "судичь'' у ·грамоті 1350 р., "скиІбичь"
- у грамоті 1370 Ір.) мо,гла б підка,зати думку, що й назва
"галич" це професія того, хто до6ува€ сіль із ".гала"-о'Зер
ця, може, того, хто тя.гне воду за допомогою "керата" (про
походження цього с.ло,ва далі) чи я.кось іна·к.ше. Алеж тоді
назва міста могла б швидше бути "Галичів (город)", як от
історично за·свідчени.й "Боричів узвіз" від прізвища "Борич",
чи "Мункачі:в" (на Закарпатті). А .крім того, на півночі Ро
сії є назва "Соли:галич", що походить від вислову "Соли Га
личьскіе", а в однині це засвідчене в Вос.~qр;есенському літо
писі під 1335 р. так: "что у Соли Гали,чьской". Ці прикмет
никові

форми виразно

свідчать про те, що ця назва

похо

дить не від прізви:ща, а той факт, що її вжито там, де до

бувано сіль із озер чи солоних джерел, що "·галичьск:ая"
не означало "привезена з м. Гал.ича" (rщо в Галичині), бо це
був би абсурд: її добували на місці. Отже, це 6уло ·щось
інше. На мою думку, це означало: "сіль, виварювана з озер
ної води, озерна чи джерельна'' (а не кам'яна, дріб·кова, Я'К
на Україні називали сіль-~бахмутку). У суча·сній черкеській
мові я не знайшов такої готової форми, що да.вала б -"ич",
але її можна легко .створити

за допомогою п:родукти•вно·го

наростка -"·щ", що означає "пр.имі:щенНІяf', "вмістище". Так
можна утворити сло:во *"гузлз,щ", де звуrк; "а" звичайний
у ка·бардинському

словотворенні

·ополучний

між

приголо-с

ними засіб (здається, тут можливий 'Ї з·вук ,,ь1", але й без
нього можна). Це слово побудоване за аналогією з жив.ими

словами

нзщ"

кабардинської

мови,

такими,

Я:К,

(комора), утворене із слова "гузн"

-
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наприклад,

(засі·к)

"-гуа

за допо-

могою ото·го наростка -"щ" та сполучного звука "а". "Гуа·
нащ" "вмістище засіків", комора. Отож і *,;гувлз.щ" мож·
на розу·міти ЯіК умістище чи збірник ропи, тобто це .вже спе
ціялізована наз·ва соляного озера (а не озеро взагалі, нааи
ване словом "·rузл"). На слов'янському rрунті звукови'й .ком·
плекс "гуз.лЗІщ" законом:ірно, як про це свідчать інші кабар·
динс~кі слова, засвоєні в українській мо,ві·, напр., "бruбь1щ"
- качІ<а, що стало пріз:вищем кубанського отамана Бабича,
звучав :ЯІю "гал.ич". (~Між іншим, оте слоІВо "гузна.щ'' дало в
українській мові прізви.ще "Ганич", •ЩО не має нічого спіль
ного з ім'ям "Ганна", бо тоді було б "Ганнич"). З та·ки.м· зна
ченням ·слово "галич" занесено й на російську Північ, зви·
чайна, .спочатку яrк за•гальний ·іменник, а потім, як і в Гали
чині, воно стало й власною назвою наз.вою населено·го
пункту. 1І{оли давнє значення цього слова було забуте, тоді
стаJLи переносити ~цю назву й на нові місця, де ·соли з озер.
соляно·к не добували, а тільІ<и як опогад пересел·енців про
попереднє місце проживання. Так, либонь, виник "Малий Га
лич", або, в румунсь·кі.й :вимові, "Галац" біля гирла Дунаю,
куди вті·кали га.ч:иць·кі "вигонці". Так понснює А. Попов і
наз,ву "Галиче.ская. волость" у Калузькій області. Назва "га
л.ицькоі соли" збереглася на пі·вночі Росії в слові "галья'' солоні оселедці, тобто оселедці, посолеві такою вивареною
з озерної ропи ·сіллю.

Є .в українській :мові ПІр,ізвище "Галич",

і воно, безпе

речно, походить від загал~>ного іменника іІЗ значенням про

фесії (нк і "зварич"), а наро.сток -"ич" у ньому, як і в ін
ших словах, де нема·є значення "син" (це останнє, зда.ється,
походить .від форми ,.п-ьтичь" пташеня), таіК:ОЖ кабардин
ського походження. Він, цей кабардинський наросток, від
повідає .слов'янському -"ик", нк про це свідчить, наприклад,
слово "Налщь1ч" відповідно до слов'янсь·кої .вимови "Наль
чик". Але можна ставити питання й про су6сТІр•атнс ·похо·
дженнЯІ всякого слов'янського наростка -"ич", оскілЬІк:и і в
кабардинській мові можливі такі прізви1ща, як "Каз6ич" (у
Лермонтова, в по:вісті ,.Герой нашото часу"), а також ка
бардинська вимова назви "КшJrбек'' як "К'Ьаз6зч". Як.що в
таJких випадках, як ,,Ярославич" наросток -"нч" пр.иєднаний
безпо·середньо до іменникової основи, то в таких випадках,
як "Петрович" він "наша,рований" на слов'янський наросток

-"ов".
Про черкеське походження кореня ".гал" у слові ,.Галич''

-46-

свідчить і черкесь.ка назва пристрою, що ним брали воду з
озера, слово "керат": воно походить від черкеського

"ІК.ІзрwтІз(тІин)"

-

"лити·ся",

"тя~гт,ися''

(про

густу

масу,

ропу).

Слово "Галичина" теп·ер стоїть дЛ!Я нас в одному мор
фологічному ряді з такими словами, як "ПолтавщиІНа", "Чер
нігі:вщина" тощо, але, поперше, вона вирізняється з-поміж
них своїм наголосом, що ~стоїть на о<:танньому складі (форма
"1Галиччина", ма,буть, штучна), а ~подруге і на.росток -"ина"
у всіх цих словах потребує свого з'ясування я·ке його по
ходження. Можна думати, що цей нЗІросток також кабардин·
сько-черкеського походження: він є в таких словах, як "д9рзбинз" (дра.бина на возі, звідси ·гуцульське "дараба" і за
гально:Уікраїнське "драбина", що прийшло до нас із Польщі,
а ПОЛ:ЯІКИ МаЮТЬ ЙОГО ВЇД ЧеХіВ, ТИ.М ВОНО Й без "ПО:ВНОГОЛОС·
ся") "бзрзтІинз" (м'ята), "г-ььІринз'' {пла~ксій), "х-ььtринз"
(колиска, гойда.11ка), "кІа:пІинз" (копа). Цей наросток -"(р)
инз" на rелов'янському І1р•унті розколовся на два різновиди,
залежно від рі·зного його наголошування ще в кабардинсько
черкеській мові: ЯІКЩО нагодое бу~в на останньому ·С·кладі, він
наrбув форми-" (и)на" ("ГалИ'чИІна", рос ..слово "копна"(, а я·к
на передостанньому ,,инь" (на.зва річки "Горинь"). 4 ) У
цьому другому випадкові .кінцеве "з", нк ненаголошене, від
пало, а це звичайне явище в адигейськИ'х мовах.
Слово "галичане" утворилось, ма~буть, за аналогіею із
словом "кияне" (~пі·зніш·е правопнене "галичани", "КИІЯІНИ"),
а може, й так, як наз1ва р. ВілЬІняна, ТОО·ТО "ГаJІИ'Ч" + "анrз",
що означало: "галицька мати".
УюраїнсЬІке прізви1ще "Галичин" мо.гло у,.,во-ритИ(Ь від
слова ,,талиця", з чергуванням "ц" - "ч", але могло утвори
тись і від кореня· "гузл'', від інфінітивного його утворення
*"гузлзщЬІн", за аналогіею з таки:ми .словами. я:к от ".г'Ь·зІ'з
щьш" (розводити племінних коне.й; ві·д цього сло.ва воно теж
могло утворитись). Форма ,,галець" crnopeнa від "гузл" та
адигейського ж наростка -"цз", а де значи'ЛО "озеrрпий'' (це
той наро·сток, 1цо й у "галиця", тільки кінцеве "з" тут від
пало). "Галечок" і ·Прізвище "Галечка" утворилось за допо
могою кабардинеІУко-черкеського наростка -,,к'Ьуз", що теж
розвинувся в два варі,ЯІнти: -"(о)к'' та -"ко".

4)

У слові "драбина'' та в західноукраїнському

наголос пізніший, польський.

Пізніше наголошуванни

на", "Полтавщина'' тощо.
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nрізвищі

1

"Харина"

в словах "Украї~

Наз,ва "Галиція" - ·книжне утворення, за зразком латин
ських назов з наростком -"іа" {,;Італія" тощо ). 5 )
Зазначу наостанку, що назву "Галич" можна б виводити
ще з ос·етинськоrо ( і·сторично скітського) слова "гал", що
значить "віл", але, по-мо йому, в цьому немає потреби, бо
"соляна'' ·етимологія .все таки 'Переконливіша. А ІКІрім того,
"черкеську" етимологію підтримує велика кількість ,гідро
й топонімів, а та~кож прізвищ, що їх ми маємо на території
Галичини. От хоч би назви річок: "Луква" (від "Іу" рот

гирло, та

-

"к'Ьуз"

річка), "Мурафа" (від "мо,ра·фз"

-

-

глинястого ,к,ольору). .На'Зви мkт: "Делятин" (від "дзІз
тьш" піднести щось ра,зом), "Жовква" (від "жьІЛ'ЬІК'ЬЬІ"
перший ;рік усного т:варинного календаря), "Самtбір" (від
"самбь1р" спокійний). Пtр,о прізни,ща й деякі за·гальні· імен
ники 6уде мова далі.

7.

Походження українських та інших слов'янських прізвищ

Походження багатьох і багатьох українських та інших
сло.в'яНІсь·ких прізвищ від адигейських мов

- чи не найя·с.к
раві~ше .свідоцтво про адигейс~кий .субстрат слов'ян і слов'ян
ських мов. Тут впадає в око збереження на п.ротязі майже
двох т.иоя1ч ро·ків (як.що рахувати від поча'Ііку їх послов'янен
ня) сливе зовсім не зміненого звучання адигейських (к.а6ар
динсь:ких) слів. От у:юр,аїнське nрізвище "Мазепа" (мі:ж. ін
шим, досить поширене на У~країві, а не тільки пріз·вищ·е геть··
мана І. Мазепи) означає в ка6ардинсь·кій мові: "поqаток. місяця

",

"молоди-к
'

" ( "мазз,, '

'

.

мt,сяць,

'
"пз

" -

. 1.

початок,

в

гербі ~гетьмана Мазепи, ·справді~ є молодиік). Галицьке пр·із

вище "Хома" не має нічого .спільного з наддніпрянським ·ім'

ям "Хома": це живцем збережене кабардинське ·слово "ха мз"
(чит. "хома"), що значить "чужинець". Прі·звище "Гук" по-

s)

Цікаво,

зnича.йно,

~:!'ясувати,

з.ві,щки

взялася

nортуrало.мов·ні.й nровін:uії Еспанії. Я'к відомо, ·в~д
цію)

називана

"Galia".

Ніш ва

"gal"

"Galicia"

к·раіну

в

(Фран

Про це трудно без спеціяльного вивчення ска

зати щось певне, але .коли алани, nри.е,днавшись :під натиском rунів

406

р.

нашої ери до вандалі·в та свебів, опинилися разом :з ними аж у пі>вніч
ній Африці, то, очевидячки, вони чи якісь їхні .родичі, мали б залишити

якісь сліди в топоніміці Перенейськоrо півострова, що через ньоrо йшли.
А як наш літоnисець називав справжніх галів "·rалича•не", то ві.н тільки
переносив зви'Чну наз·ву з своїх галичан на Іfалів.
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ходить від слова "r'ЬукІз", що значить "коваль" (нена•rоло
шене "з" відпало). Правда, тут можна думати, що воно то
тожне з на:звою водоспадів у Ка1рпатах "гук", алеж і са·
ма ця, назва водосn-адів потребує поя.снення. Тут може допо
могти кабардинсЬІк:ий вислів "r'ЬукІз уадз" ковальський
молот, а цей вислів звучить: "гук вода". Фонетична З!бІіж
ність другого слова із ·слов'яІНським сло·вом "вода'' могла при
звести до усвідомлення й першого я:к назви води (водоспа
ду). Галиць·ке прізвище "Дум.ин" походить від "дЬІМЬІн" сла~бкоголосий. Прізви:ще "Сак" від "сак" - :пильний; nрі
ЗВИІЩа "Шиян" та "Шаян" від "шиин" - "той, хто ,вка'зує
простя·rнутою рукою", може, наказує; "Лисогір" від "лз
жььІГ'Ь'ЗР" робота (тут відбулися чималі фонетичні зміни
внаслідок народної етимології; "р" наприкінці .слова озна
ка називно·го відмінка); "Дей" від "дей" горі·хове де
рево; "Мухин" від "мьrухьш" незакінчений, недійшлий
(від цього й слово "мухинка" недостигле пшеничне зерно,
що не ВИ'М·олочується і в віяльці відходить у рештак; це та··

кож назва :мура,шних личино·к; ,,х" не nерейшло в "ш" чере~
те, що "ЬІ" не да·вало для цього умов); "Бенеш" (українське
й чеське) від "бзньІщІ" ~руна.р (отже, не :від ,"Бене
дикт"); ",Мах" - від "мь1х" вага; "Бабич" (пріз:вище ота
мана Кубансь.кого віrйська, що й писав його по-російському
"Бабьrчо"; є на За,к.арnатті, в українців, є в хорватів) похо
дить ·Від слова "ба,бьІщ", що аначить ,,качка" (з·відси й наз
ва річки на Закарпатті - "Бшбичка" ".качина рі~чка"); прі
ЗІВИІще ".Макух" від "мак-ьь1ху" - товстий голос, бас; "Ми
кита" від "мьtукЬІтз" - ;безсоромний (чи не з:відси й "лис
Микита" у Франка,, цинік-лис?); ".Колесса" (ва.ріянт ".Кілес
со") - від "ІІ<:-ь·зл'Ьзса", що з:начить "умитий" (фонетичні е.мі
ни виникли внаслі){ОК на1родної етимолаrrії); "Цьорох" від
"цьrрх" - рідкий ліс; "Ких" - від "~ІьІхь" - довгий; ,,Каб
зей" -від "к'Ьа6зий" -.nташине ·перо; "Ко6зев" - від "коа·
бзеу" чисто; ",Курах" ·від ":курьІх" з 'Середини вз·я
тий; "Петлюра" від "п·зцІурз", "пзтІура" гостроносий;
"Джус" від "дзьІус" наклепник, зухвалець (звідси при

казка: "Підкрути ву·са,, джусе!"); "Балабан" -

від "6злз6знз"

о•бша1рпанець; ,,Балах" від "бзльІхь" сміливий.
Цікава етимологія ·прізвИ'ща "Мишко" (західноУікраінське
"Міш.ко"): воно походить від кабардинського "ммщз", що

-

зна·чить

" ·ведмідь'\ з додатком ·слова-наро-стка -"·ко" (з "к-ьо",

що значить ,,син"). Звідси зрозуміло, чому росіяни на ведме
дя .кажуть "Миш.ка косолапьrй". До ці1єї російської семанти-

-
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ки додається ·ще й семантик.а слова "мьІщІ", що значить "не

зграбний". Але це всеелов'я•нське запозичення, бо й ім'я з·ас
но·вника першого польського кня:зівства ,,,Мєшко" цього ж
nоходження. Можна думати, що й .пріІЗвища "Мись", "Мись

ків" та "Мисик" походять від цього ж слова, оскільки в Поль
щі дитяrчий ігра.шковий ведмедю< називається "м:kьо". "Га
лущ.инсм<ий" походить від ,~гьвІущЬІн" "наставляти когось
на щось", як це визначено (може, хибно) в кабардинська-ро·
сій·ському слі:внику.
Каrбардинське слово "r'ЬЗЛ'Ь·З·rзн" значить "підви.щувати
що·сь, зокрема голос, і з·від.си, мабуть, походить прізвище

"Г'алаrан"

("r",

мабуть, від польського правопису й вимови),

але воно зберегло·ся в українській мо·В'і і з іншими значення
ми: попла·вок на .рибальських мережах, великий мідяний гор·
щик, ікра з білої рwб.и, ісюра, старовинна грошина на 4 крей
цери, а·бо й інші мідя~ки. Прізв.и1ще "Кала6ан" від ,,-К'DЗ.ЛЬІ

бьш"

-

•гніватися.. Прі·ЗJви,ще "Калита"

-

від ,,К'ЬЗЛ'ЬЬІтзн"

-

рахуна ти .п:риrбутки. Звідси ·й про•зва московського кияІЗЯ Іва

на Калити" українське слово "калитка" ка,пшук на гроші, а
також українське nрізви1ще "Калатало". -Про таке значення
цього слова в слов'~яІНських мовах св-і·дчить російсь:кий ВИІСЛЇВ
,/сколотить денег", тобто "зібрати грошей" на щось. Прізви
ще "Куйбіда" не має нічого сnільного з в.исловом "кувати
біду": воно походить від "кn·зубьІда" впійманий (дієприк
метник). Прізвище "Кобелецьки1й'' в:ід !,к'ЬзуІбелвцьш", ·що
зна'Чить ",гні!Ватись". Прізв·ище "Кобилянськн" походить не
від "кобила", а від ",к.'ЬаtбьІл", що значить "правда", "пра
вильність". Але тут с:кладена основа: "к'ЬабьІЛ'' і паросток
"анз", а вже від цього наз.ва місцевости, що дала пізні1ще
"Кобилянський". Від цьо.го ж слова походить і прізвище за·
карпат·ського Довбуша "Кобилиця", що значить ,,справед
ливий". ПрjІЗви.ще "Кейван" від "к'Ь·звьтн" баІЗІікати.
Прізвище "Коба,са'' від "кnубас", що значить "сириця",
не вичинена шкіра (від цьо•го слова, лwбонь, nоходить і сло
во ,,ковбаса", ЯіК діє1прикметнИ'ко·ва форм·а від нього). Мож
ливо, що nрізви1щ·е "Кур1ба.с" походить від цього слова, тіль
ки з .,р"~ що могло nоя·вит.и.сь ·за якоюсь а.нало·г'і€ю·. Прізви
u~е ,,Дихдала" від назви гори "Дих" і "дала" долина;
та;к.ого ж типу й прізв.и.ще ,,Футала". Пр,іавище "Малюца" "мелудз·з" 6араня·ча трава, баранець (рослина). Прізвище
~,Шов·генів" також кабардиІНського пох·одження,, був такий
ади:гейсьюий ·КОМ.}ІІнkт Мое Шовгенов

каrв). Пріз·ви:ще "Телі·га"

-

(але кореня я не шу

:в·ід "теІьrг'Ьзн"
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-

підтримУ'Вати

щось над чимсь (над колесами?). Прізви,ще "Теліжин" теж
черке·ського походження: від "телзжьзн" працювати на
когось. Прізвище "Цуканов" від "ць1кьан" вів.сянка
(птах). Прізвище t))Чалишів" від ,,чьІл" (чит. "чал") курінь, та -"ьІш" - наросток ді€В·ОЇ осо·би, отже, ніби "ку
рінний". Прізвище "Дур делла'' - від "дурдил" "щось ду
же Г·а:рне", ,"Бздир" від "бзЬІр" закрійник, із вставним
"д

",

.

. "•

ЯК у СЛОВІ ,,,ВЗдІРІlТИ

Прізвище "Банах'' - ві~ ".банзх", іЩО значить "баранець"
(рослина). "Пелех" від ",лзл'Ьх" - пер·ший ·син; "К~кало"
- від "к'Ье·кун" - зважливим 6ути·; "Л~пкий" - від "люпк'Ь"
- •ПОІр>Ода худоби"; "Баратинський" (рос.?) -- від "бврзтІинз"
- рід м'яти; "Хорішко'' - від "Х·3Р'3•Ш!КІз" - буйволеняі; "Каздоба" від ",к.'Ьзда6з" цвіт верби (або від "коа з" -·
гу.сак); "Самець", "Самчук" В'ід ,,сам·з", що значить "ку
па" (в першому на1росток черкесько·го походженн~, в друго
му- тюр~кського). "Мамай" ві·д "мамае" рідка страва,
куліш. Але всіх та·ких прізвищ тут не 'Перелічити! Можна У!J<ла
сти цілий слі·вник їх.
Є в українсЬІк.ій мові багато прізвищ із типовим для' чер
ке·ської мови оформленням з наростком приналежности
-"ей". Я вже з;гадува.в одно таке .пр,і·зви,ще ,.Дей". Тут додам
ще декілька: "Балей" чи "Белей" це значить ,,вишня" (де

рево)" від "балий"
Пріз·впще ,.Ширей"

" Р а1 б еиu" ,

-

ви·шшv-ятода і отой на росток -"ей".
від сь1рей"

-

висока кам'яна з-агата,

,..," {ака" Б агаленu" , чи " Б агалш
демик), але цих ·Корінів я не з'ясував. Прізвища цього Т.И 1ПУ

'
Ще
стша.

чи

" Р а б'u"
1и ,

осо·бливо часто трапля.ються на Буковині (1,5%) та на За
карпатті 2,5% 3 ). Яющо вони, пріЗ'вища цього типу, є ~й у
румунській та угорсь·кій мовах, то це спільна ізоглоса, 1що .ви
никла на антсько-черкеському субстраті.
Є прізвища черкесь,коrо :походження й у росіян, зо·крема

в дінсь·ких козакі·в. Напр., відомНІй тепер "д-р Живаrо" ні
чого спільного .не має з ·словом "живий", дарма що сучасиі
російські етимоло,rи таким його уважають. Напри1клад, А. Су
перанская в по·пулярній книжечці "Как вас зовут?" (Москва,
1964 1р.) поставила його в один ряд із прізви1щем ,/СедьІх",
"Дурново", не з·вернувши уваги на те, що тут "а" стоїть під
наголосом, а це в росі·йській мові (.в цdй форм·і~) неможливе:
З) Ю. Редько. "Географія основних тmі·в українських прізвищ". Зб.
,,Питання ономастики". Київ,

1965

р. Стор.
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82.

не скажеш же "Толстаго", а тільки

,"Толстого".

Насправді

"Жива·го" це чер,ке·ське слово "ж'Ьзу.агьо", що значить
"зірка". 'У Киє!ві працює науковець "Жевахов" це похо
дить від цього ж ·слова, причому -"ов" тут фонетичного ,"чер
J<еськ.ого" походження, а не російський на росток -"ов". Та
ке -"ов" є й у ПІріз·вищі дінеького письменника М. Шалохо
ва ·Від "Що.лзх-ьу" ( се'Мантики цього слова я не досліджував,
а взяв це ·з одні-єї статті че:ркесь·ко.го науковця Дж. Кокона).
Прізви,ще "героя севастопольської оборони" Малахова похо
дить від "мзлах-ьо"~ що значить "чабан". І·сторик російсько
го письменства Галахон має прі'зви:ще вrід слова "г-ьзл-ь·зху",
що значить "валах". Прізви·ща білоrвардійських генералів Ка
ледина та Денікіна та1к,ож черкеського походження: пер1ш·е від
"к-ьзлwдьІн" "запалюватися", др,уге- від "дзньІюІ", що
значить ."с:юрізь" (·він). Дінське вріз.вище "Бари6ин" від
"·бьІрьІбьІн" розкудовчувати волосся.
Є чер·кеські пріавища й у західних та південних слов'ян.
На,пр., чеське "Гаха" керований, від цього ж кореня "т"Ьзх-ьвн'' і пріз:в.и1ще ".Га,шек". У поляків "Пац" від
"П"зц" - волосина в нос.і, "Бже·хва" - від ",бжьахьуз" па
січник. Югославські пріЗІвища "Сомборский" та ,~·Бабич" уже
вгадувані. У сербі~в "Комилови,ч" від "к-ьамьш" очерет.

8.

Всякі інші слова та ФОгми адиrей·ськоrо походження

Є в українській мові ·багато й з·вича·йних слів чер·кесько·го
походження. Я їх спеціяльно не р01зшукував, а тільки зано
тував те, що вnало 'В око в процесі .шукання даних для гідро
й топонім'іки та ономастиІк.и. Це здебільшого такі слова, що,
сказати б, так інтимно ввійшли в українську мову, що не хо
чет~ая й вірити., ·що ~вони не ·слов'янсь!коrо походження. Це
І
nередусІм
0

"неня

"

,

"ненЬІка Н
·

,

·
І
J!
"няня

,

'
"
"нянька

,

' .
<<неньо»

за-

(·

хідноукраїнське "'бать·ко"), про які вже була МО'Ва. Далі:
"хата" з "хатз" город, але й семантику "хати" з нього
можна в.ивести: що•сь оrбгороджене; "халупа'' ('від "хьвлупз"
вічка у вули1ку, але з·відси можна вивести й значення, "но
ри", "землянки; доте,пері-шня дум.ка, що це від грецького

-

" ха:Лu~~" фонетично необrрунтована, з цього останнього мо
же nоходити карпатське "коли6а"); "капці"

-

від "кІап:цз"

шлунок (може, із шлунка тварини зроІбІЛені .виступці); ,,ко
тики" (на .вербі) - ·від "к-ьатЗІКЬІ" - цв'іт вер6и; ".сорок'' "сЬІра:к" (тепер це значить "чалма", а колись мало, маrбуть,

-
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значення хутра на шапку, а на~бір таких шкірок на кожух став лізні~ше означати числі,вни.к "сорок"); "гай" від

.,..- 40

".r'Ьей'' (прорідний ліс); "гевал" і -прізвище ",Гевеленко" від "г'Ьавал" тік (це, мабуть, то,й, хто молотить на току,
гречкосій); "халасуват.и", в значенні "жмакати", нівечити
одя.г, ві~ "хзл'Ь3Сзн" поло.скати що-сь у чімсь, недбало
випрати (у текстах І. Ф1ранка тралJІІЯL7ІаСЯ мені така фраза: "1
як той пес ... скоро жир дістане і квапит~ся прожерти й ха
ласнути"; в цьому останньому ще й відгук черке.сhкої назви

заколотки для собак "х'Ьзлус'', від якого є й прізвище
"Халус"); "ІК.ут" від "к'Ьутзн" ламати (отже, перелам а
на стіна); "джиrун" від "дж·згун" танцювати; "кебета"
- від "кьзбзта" - з·ба•гачений, обдарований (є й "кеба", без
на ростка -"та"); "шинок'' від ,!шьшьхк", що значить "ке
лих" (а не ві!д нім. Schcnke); "келих" -від "К'ЬЗЛ'ЬЬІХ'Ь'ЗН"
взаємитись, бути в товаристві, а, може, й частуватись; "ка·
гат" (сховище картоплі чи 6у!ряків у полі) від "к'Ьз·r'Ьз
тьш"

-

скласти

щось

(сюди),

можливо, із схре,щення-м зі

словом "к'ЬегозтІьш'ЬзкІьш'' обкласти щось чимсь (:кар·
топлю землею); "жа·га" від ,!жьвrу" воrнищ·е; "жар"
від "жьзрзжьзн" горіти; "жадоба" від "жьа" рот, з
відповідним черкесм<им же оформленням "добз'' (пор.
"ж:ьздзнзн" застрявати в роті, "жь·здзз" повний рот);
"лапа" від "л'Ьапз" передня частина ступні; "·кадр",
"кадра" в розумінні "багато людей", "виробничі кадри" (а
не "kадр" у фільмі) від "куздрз" багато, часто; "кут
ниця" (задній прохід) від "кузтзн" - пряІМа ки:шка; "упи·
ханий" (в ступі обтовчений, а звідси й ,~пшоно") від "пьІ·
хьІн" відокрсмлювати, відтинати (луску, шкірку); "яйце"

від "яе" .кругле (в слові "яйце" -,!ьце" на росток);
"кобза'' "к'Ьабзз" чистий, правильний (може, чистий

-

звук); перша частина в слові "гайворон"
зии
u

(

отже,

"сизии
'...

ворон

")

;

"певнии

u"

-

-

від ,,гей"
вtд
•

си-

-

"пзувьш

.,

-

стояти проти когось непохитно; "хибний", "хиба'' від
,.Х'ЬІ)r:бий"- зношений; "клигати"- від ,,.кІьІГ'ЬЬІН"- скрині
ти. ,!Діжа" походить від "дзжьІн" сходити вгору, це діє
прикметникова форма "дзжа'' ( опар~а сходить); "хай" - від
"хуей" бажати чогось; ,,нехай'' від "нзх-ьей", що з·uа
чить "·гірший" (пор. "занехаяти"); польське "niech" похо-

дить з цього ж комплексу, бо адигейське слово "нєх" пра·
вить за

засіб творення вищого ступня порі·вняннІЯ· прикмет

ників; частка "ба'' (у звороті "6а, ~більше") -
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від "69" -

·б агат о ;

.гуцульське

~,сокотитися-

,, -

пильни·й.

.

ВІД "са.к

" ( чит.
:

),сок

" -

і\

І

·:

Сполучник "і" одна.ково звучить у ·Слов'янських і адигей
СЬІких мовах. Займенник першої особи однини "я·" 1В сучасно

му кабаtрrдинському "яз", що значить "один з двох", з·вучить
так, як звучало це слово в староруській мові, а в болгарській
ще й досі ·воно так звучить (в о·сетинській мові "аез" -"я").
Відомий з ук.раїнського історичного фолькльору вислів "rбатЬІко-мати" це калька з черк.е.сько.го "атз-анз" (ці сло
ва можуть мінятись місця-ми).
"Інтимність" адигей.ськоrо ·субстрату в українській мові
ЯJскра.во виявлена в спадщині: вигуків, тобто в тих явищах,
що їх мов.и майже ніколи не запозичають з інших мов. На
при;клад, такі, зда•валося б, уюраїнські
ВИГУJКИ, Я1К "соб"
("цоб''), "цабе" (кажуть навіть: "велике цабе" значна
персона), це тільки назви· волів по-черкеському: "·цІоб"

-

просто "віл", а "цаtбе''

віл "волохатий". Тільки пізніше,

-

внаслідок забуття коли~шньої семантики, ;ці слова набули зна

чення ви.г)'ік.ів. Дієслівні .вигуки "хап !", "кап!" - це черке.ські
"хь~п", ·що значить "xa.n !" та черк·еське "•К'ЬЬІП" ковтати
(мабуть, один ковток). Не виключене, .що в·загалі ця г.ра-ма
тична форма дієслівні ви·гуки походять з черкеської

мови. Відоме "цур тобі, пек!" походить від слів "цурз" бабка (комаха) та "ПЬІ·КІьш" відчіпатись (в накавовій фор
мі: "·пьІкІ''): "відчепись, бабко!". Парубоцький вигук "тю!"
від "тІау". "Ги" вигук плачу, походить від "Г'ЬЬІ" плач. Західноукраїнське "агій на тебе!" походить від ".гне"
- докоряти. "Еге" - в.ід "ьІхьІ". "Гов'' - від "гуо". У гу
цулів-лісорубів ЖИ'вцем збереглися ч·ер·кеськ~ ВИІГУ1КИ: ":клей
гов!" (із "кІий·гуо"), "габон" (частини "•rаб-'' я не з'ясував)
та "кота-кота" (ІЯІк котять стовбур дерева на підкладених чур·
баках) із черкеського "кьат-коату", -".к'Ьат'' східець,
отже: "ступінь за ступнем". Наслідування ЗВJіКів природи,
крику птахі·в та тварин: "гиркати", "гир-гир" від черке
сько.го "·гоьІр·г'ЬьІр" робити від:повідний шум; .~р.ик журав
лів "юру!" (західноукраїнське) від назви журавля ":кору";
rавине "ra-ra" -від "г'Ьуаг'Ьуз"; куряче ".ко-ко" -·від ,,tК''Ьа·
к'Ь·з"; чаїне "киги" - від "н:Іьt•г" - скрип; собаче "хьзу-хь9у''
- rа'в-rав. Відомий козацький .пароль "пу.гу-пугу" - це тро

-

хи

переінакшене

черкеська

,.пзг-ьу-нз-г-ьу", 1110 значи.ть:

"я

близь~< о". Рушничне "бах" з "баф", "6ах" ( очевидячІ<и, в
давнину воно означало не рушничний звуtк·, а ЯІ<И•Йсь інший,
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схожий на нього). Фразеологізм "кеді-не-кеді" (мляво роби
ти) - від "к'Ьедз-недз "добір-вибір" (гра).
Дуже яскра1вий су,бстратний матеріял слова з мови
матері до немовЛІяти. Це: "люлі-люлі!" від "ІулІЬІн', -·
лежати (в нака·зовій формі значить: ,,лежи!"); "налетілІІ rу
лі" від "'Г'Ь)"ЗЛ'ЬЬІн'' лежати й ,спати (отже, ,,<:пи!"); ро
сійське ,,.баю-баюш·ки" від "бзяу", що значить' "цить!"
Дитяче українське "вава" - від "узузу", що значить "ой-ой!''

-

вигу:к болю.

Є поважні підстави думати, ·ЩО ціла низка морфологіч
них форм (наростків) у:юраїнської мови походить від адитей
сЬІкого с)Лбстрату. Це такі! наростки, як от: -,,ар" ("вівчар"),

-"ун" (".літун"), -"ло" ("підмітайло"), -"ище" ("річище"),
-"ан(е)" ("·кияни"), можливо, -"ець", ."иця'' ("Звонець", ,,,Щека·виця·"). -"ин,(а)" ("У,країна"), -"ва'' ("татарва"), -"(о)6а"
("жадоба"), -"ур(а)" ("хвостюра"), а також наростки ПІрізвиіЩ -" ак"

( -"ЯІК ") ,

ба

·

НаВІТЬ -"КО

"

u
И
-~, е Н ко" •

1)

ФонетИ'чне адигейське підrрунтя в українській і російсь
кі,й мовах для мене безсумнівне. але я тут не можу ще дати
обrрунтування. Відзначу тільки деякі свої припущення. Я ду
маю, що с.хідно-слов'янсь·ке повноголосея законилось на цьо

му rрунті (слова "пзрьr·гьзн" пор·іr, "'пзрьп" ~,пфед",
-"пьІрьІ"- "ч·ерез", народне українське "перез", nольське
''przez", де ЗІбережене навіть початкове "пз", "сьtрак'Ь" ,.сорок", "сьrра:r'Ьз" "сорога" ка:проокий). Думаю та
кож, :що на цьому rрунті вини:кла твердість українсЬІких при
голосних перед "е" та "и", 'бо в адИ'ге.йських мо·вах усі при
го.1Іосні 'Гверді, за ВИ'Йнятком "ч" (це, мабуть, відбилось у
ро~ійсь·кій, дінській фонетиці), а ,.середне" "л", вла.стиве бу
ковинцям та за:карпатцям і полтавцям, це прямо ади:rей
ський з~вук. Наявнkть в у~раінській ·МО'ВЇ африІКат "дж" та

"дз" походить звідти ж ("джиІ"ун", "дзиrа" -

з "дзЬІГУ'з",

що значи.ть "ми~ша"). Ці1кава особливі·сть наддніпря:нс~ко-ук
раїнськоі ;вимови збереження дзвінкости nри~голосних на
при,кінці слів риса адигейсь:кої фонетИ'КИ. Відсутність в
украінські~й мові проrресивноі асиміляції з-відти ж. 3ВУJКО
вий паралелізм у слові "бджола'' ".пчола" - це відгу·к ка

бардинського: "бЖЬ'3" бджола і "nчІЬІгь" рій бджіл.
Можливо, ·й перехід "о" в "Р' та "е" в ,,і" в нових закритих
складах можна буде най.юр.а:ще з'яtеувати на І"рунті черк:е·сько

го субстрату, з його розрізню,ванням закритих та відкритих

1)

Про остан.нj я на.пнсав спеція-ль ну статтю, але .вона, на жаль, не

моrла бути вміщена в цій збірці.

складів . .Нк відомо, О. Курило спробувала була з'ясувати цей
процес з натя.ком на тюркські мо·ви, але без успіху.г)
Звичайно, можна багато сподіватися й від етнографічних
дослідів, Я•К на це натяка€ хоч 6и той факт, що таке яскраве
явище, ЯІК веснянки-та·гілки, і сама назва "гагілки'' походить

від на.ших антських предків~ .ЯІК також і звичай "водити пе
Р·егеню" (це .слово черкесь:кого походження).

9.

Адигейці А етруски?

Не претендуючи ні на які відкриття .в царині етру<:кології,
я, проте, хотів би зверІВутн увагу етрускалотів на адигейські
мови я·к можливий ю:rюч до зрозуміння мови етрусків. Спра
ва в тому, що я знайшов денкі jз6іжності в цих мо,вах. Напр.,
етруське "ati'' ·В значенні "мати'' і ка,бардинське ,,атз", що
значить "батько". Хоч тут тіль·к.и З'ву.кова збіжність, а .семан
ти•чно ці слова не тотожні, але це можна пояснити історич
ним поплутавням цих двох слів з ті€Ї причини, що в адИ'гей
ських мовах уживають сло,восполученн.я "атз-анз" (бать.ко
мати), а в українській МО'В!Ї слова "неня·" й "неньо" (говірко
ве) означають "мати" й "батько". Є звуко•ві й семантичні
збіжності в числівниках. Якщо етр)'Іське "thu" означає "два"
(а не "один"), то йому відповідає адигейське "тІу". Етрусь
кому "сі" (три) відповіда€ адИ'Г. ".щь:r' (чит. "ши"). Етрусь
кому "huth" (·шість) може відповідати ади•г. "хь:r". Деякі збіж
ності мажІНа зна.йти ;в займеннИ'ках. Я}{Іщо е-груське "са" чи
тати, як "са" (а не ~,ка"), то йому ві·дпо,відає ади•r. "сз'' (я).
Можна відзна•чити ті.тrь.ки звукові з·біжності (черев те, ·що не
нідоме значення стр}'Іських слі:в) у таких випадках: "Zichu" "цІь:rху" (в адиг. "людина"), '•mamarce" ,,мамЬІр" (в
адиг. мир, спок&й). Є морфологічні з·біжності: етру,ський
наросток на nа" і адиг. "анз"; етрусь-ке "flet·chva" і ади;rей
ське "6жьахuуз" (пасічник.); етр. оформлення нupitenes" (жи·
тель м. Upitenнm) відповідає адиг. наросткові -"(з)цз". В
етруському є подібні до а.ди:г. ЗВУ'Коополучення: етр. '•arntcha"
і адиг. "тетха'' (вnисаний), "сІап'' ,,к•Іанз". Якщо арИІпус
тити, rщо е11руски прийш.7J.И з Сарматії, то можна б узяти на
У'ва·гу й осетинську мову, з якої можна б пояснити с.11ово
''thaura" (моги.7Jа), бо в о·сет. мові "сау" - чорний (на Ук
раїні є "Са,вур-могила"). Ба навіть слов'янські мови: ет-русь
ке ''mi" (я) так зІВучить, як південноросі,йськ·е "мь:r" ('в значен
ні "я"). Або ще: zivoi oYis і "живай овьць". Саму назву

"етруски"можна

2)

16 по·єднати з назвами "рось", "р)'ІСЬ".

<<Спроба пояснити nроцес зміни ,,е'', "о'' в нових за.кри1·их окла

дах у пrвденнНt

rpY'Jii

у•країнських :діял~ктіВ)). Киї-в,

1928

р.

Ukrainian and other Slavonic languages (as well as on Hungarian
and Rumanian); d) the Circassians fermented the uncommon historical phenomenon of the Ukrainian Cossacks and Don Cossacks.
А further work on the evidence presented Ьу the newly discoverd source will undoubtedly lead to new findings that might
drastically contradict the present concept of the early history of
Slavs and of the large part of Eastern EurOpe, including that of
the Russian North (former Novgorod lands). It is hardly possible
to forecast all consequences of such studies.
At the end af •hi~ \York the author hints at the possible connection of adyhe languages with the language of ancient Etruscans.
While appreciating the extreme importance of his discovery,
the author is, however, aware of the fact that, being а pioneering
venture, his work may unavoidably contain some errors and purely speculative concepts. Adyhe ( Circassian) experts will certainJy discover distressing inconsistencies caused Ьу author's limited
knowledge of the language. Autlhor recognises the weakness of
some of his proposition, Ьut retains them .as working assumptions~
necessary for the stimulation of the further work on the ~ubject.
Author will appreciate critical comments Ьу experts on his
present work, as well as on the future usefullness of the nowly·~ · discoverd material.

3

МІСТ

І. Початок праці й історичне обrрунтування
Надзвичайні етимологічні відкриття.:
1. Ади·гейські мови як джерело етимоло·гій
2. Терито,ріяльний з·асят адигейських назов

11.

З. Походження наз.ви "Киів" та інших зв'язаних з ним слів

4.

Імена поганських богів

5. На·зви річок України
6. "Галич", "Галичина" й інше

7.

Походження ~раїнських та інших слов'янських прізвищ

8.
9.

Всякі інші .слова та форми адигейського походження

Ади·гейці .й етруски?
ІН. Резюме анrлійсь·кою мовою

.при мітка. Якби я був жид,то мол адигейська те

Ukrainiat
and Rum
torical pt.
А fu
coverd s<

ОР1я давно стала б надбанням

світової науки а на

mi чи, вл~сне, галицькі "мовознавці" її •rзатюк~ли"7

Найбільше "тюкав" Яр.Рудницький,надрукувавши в
"Свободі" аж три пасквілі,а мені не дана можливо
сти спростувати його наклепи.Василь Лев повернув

мені дві мої статті з цієї теорії,призначені для
ювілейного збірника НТШ,мовлнв,"Якесь там'напів

drasticaЦ кочовниче плем'я - і великий український народ".
Slavs an< Редакт ор 1'he Ukraini a n Q.ua rterly М. Душник ,небіжчик
уже,лкий незадовго до своєї смерти купив собі в
the Russi УВУ докторат,але мою англійськомовну статтю по
to foreca~ вернув ••• за браком місця в його журналі. ~
At th
nection о
Whil
the auth0r l;j 7 HUVVt:VCJ:, CLWCI.IC CIJ. &.~~"'
VentUfe, ~is work may unavoidably contain /so.me errors and purely speculative concepts. Adyhe (Circassian) experts will certail,l.ly discover distressing inconsistencies caused Ьу author's limited
knowledge of the language. Autlhor recognises the weakness of
some of his proposition, Ьut retains them .as working assumptions:
necessary for the stimulation of tlle further work on the ~ubject.
Author will appreciate critical comments Ьу experts on his
present work, as well as on. the future usefullness -of t!Це nowlydiscoverd material.
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МІСТ

І. Початок nраці й історичне обrрунтування
Надзвичайні етимологічні відкриття, :

11.

1. Адигейські мови я.к джерело етим,оло,гій
2. Територ1іяльний з·асяг адигейсь·ких назов
.
3. ПоходжеІНН:Я назви "Ки:їв" та інших зв'язаних з ним сл1в
4. Імена по·ганських богів
5. На-ЗІви річо·к У~раїни
6. "Галич", "Галичина" й інше
7. Походження уюраїнських та інших слов'янських пріз,вищ
8. Всякі інші слова та форми адигейського походження
9. Ади~гейці й етруски-?
ІН. Резюме англійсь·кою мовою

-----
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