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Народився Володимир Паїк 14 квітня 1914 року у бать-
ків Анни з Дубасів й Івана Паїка на присілку Старої Соли 
– Папрочизні Старосамбірського повіту Львівської області.

Батько працював у нафтовій промисловості в Бориславі, 
а мати на власнім господарстві. В родині було четверо ді-
тей – троє синів і донька. Володимир був найстаршим си-
ном. У 1919 році перехїхала родина жити до Старої Соли, 
а в 1920 р. Володимир вступив до початкової школи. По 
закінченні п’ятого класу продовжував навчання в Старім 
Самборі. Гімназійну освіту продовжував у Дрогобичі, яку 
закінчив з відзначенням у 1935 р.

У 1933 р. померла його незабутня мама. Через брак фон-
дів один рік давав лекції учням бориславської гімназії і в цей 
спосіб заробляв гроші на майбутнє навчання. Як свідомий 
студент, вступив до Організації Українських Націоналістів. 
Там вів виховну працю і працював у товаристві «Сокіл».

Заробивши трохи грошей, записався на студії у Вищій 
Школі Закордонної Торгівлі у Львові. В часі студій брав 
участь у студентсько-громадському житті, був членом то-
вариства «Торговельник», спеціалізувався в економічній 
географії у проф. Ю. Чижевського. У вересні 1939 р. німці 
і СССР напали на Польщу і Галичина опинилася під оку-
пацією СССР. Щоби продовжувати подальші студії, Воло-
димир перебрався до Львова і записався на товарознавчий 
факультет промислових товарів.

СЛОВО 
ПРО ВОЛОДИМИРА ПАЇКА
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У 1941 р. навесні закінчив інститут. А вже 22 червня 
1941 р. Німеччина напала на свого «союзника» СССР і, на 
жаль, на зміну комуністичного режиму прийшов новий за-
гарбник – гітлерівський режим. Восени 1941 р. Володимир 
став учителем середньої школи, а у 1942 р. одружився з то-
варишкою зі студій Марією Марчук. Крім занять у Школі 
він працював книговодом в Окружнім Союзі Кооператив у 
Самборі.

В липні 1944 р., не маючи змоги через хворобу стати до 
лав УПА, він з дружиною були змушені виїхати зі Самбора. 
Так почалося скитальське життя – через Лемківщину, Закар-
паття, а далі переселенчий табір Штрасгоф біля Відня. Коли 
зближалась большевицька армія до Відня, треба було втікати 
через Австрію до Баварії, де вже була американська армія. В 
«ДП» таборі сповняв обов’язок заступника коменданта та-
бору (комендантом був І. Пшоняк), був культурно-освітнім 
референтом і директором курсів восьмого класу.

У 1947 р. перебралися до великого «ДП» табору в Ре-
генсбурзі. Там працював у таборовій раді, а тоді став дирек-
тором Торговельної гімназії, а по організаційній лінії пра-
цював у громадському секторі.

27 липня 1948 року Паїки приїхали до Канади і на ко-
роткий час затрималися в Саскачевані. Праця на фермі не 
була відповідна для них, тому переїхали до Едмонтону і тут 
замешкали. Початкове життя в Канаді було тяжке, не було 
відповідної праці й бракувало помешкань, треба було брати-
ся за фізичну працю, щоби заробити на прожиток. Живучи 
ощадно, зложили трохи грошей і на спілку з родиною Пшо-
няків у 1954 р. стали власниками споживчої крамниці, в якій 
працювали до 1969 р.

На доручення Проводу ОУН Володимир Паїк почав 
організувати клітини ОУН в Едмонтоні. Тому, що це була 
політична еміграція і приїхало багато молоді, треба було 
організувати молодіжні організації, як Спілку Української 
Молоді, політичну організацію Лігу Визволення України 
(тепер Ліга Українців Канади), і ми бачимо Паїка як осно-
воположника і активного працівника згаданих організацій.
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У жовтні 1948 р. Паїки стали парафіянами кафедри св. 
Йосафата і були ними до кінця життя. В кафедрі Володимир 
Паїк працював і книговодом три роки. В СУМ виконував 
різні функції, включно з головством, був виховником кіль-
кох гуртків, опікуном дружинників. Як добрий педагог, був 
дуже добрим виховником. Також мав різні функції в управі 
ЛВУ, включно з головством.

Коли виникла потреба набуття власної домівки, він ви-
працював перший статут Дому, а коли засновано і Корпо-
рацію Дому Української Молоді і здійснено будову в 1972-
73 роках, тоді в Корпорації ДУМ Паїк здійснював функцію 
книговода до 1978 р.

Крім громадсько-політичної праці в СУМ і в ЛВУ Во-
лодимир Паїк включився в працю Курсів Українознавства 
ім. І. Франка, викладаючи географію України, виховання і 
світогляд та історію України. Треба згадати, що крім цього 
він був довголітнім виховником кількох гуртків старшого 
юнацтва СУМ, приготовляв на впорядників і виховників, 
при тому працював над юнацтвом ОУН.

З огляду на потребу добрих виховних підручників Паїк 
написав підручник «Виховання і Світогляд», який вийшов 
заходами Центрального Комітету СУМ у Бельгії і тепер є 
підручником виховників світової Спілки Української Мо-
лоді. Написав повний підручник з економічної географії 
України, згодом описову географію України «Пісня про 
Україну».

Коштом фундації Климентія Кодебського при відділі 
Ліги Українців Канади в 1995 році видано у видавництві 
«Червона Калина» праісторію України «Корінь безсмертної 
України і українського народу». Доповненням до цього ви-
дано в Україні за власні гроші Атлас «Україна в минулому і 
сьогодні». Згадані видання роздали в Україні університетам, 
інститутам, бібліотекам, студентам, старшинам української 
армії, ветеранам ОУН – УПА і Національній Гвардії Украї-
ни.

За виховну працю і видання Центральний Комітет СУМ 
нагородив його найвищим відзначенням СУМ – четвертим 
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ступенем виховника, а за наукову працю Централя Комітету 
Українців Канади нагородила його Шевченківською медал-
лю.

Не маючи власних дітей, панство Паїки утримували в 
Римі вихованця Петра Блащишина з Бразилії, який став свя-
щеником у 1975 р. Після довгої недуги 19 листопада 1983 
року померла дружина Володимира пані Марія.

Зі залишених Марією грошей він створив фундацію 
Марії і Володимира Паїків в сумі 26000 $. З відсотків фун-
дації в 1988 р. скористався вихованець з Польщі, що сту-
діював у Римі – Ярослав Бродюк, а частина призначена на 
допомогу Церкві в Україні. Згаданий фонд опісля передав 
на інститут митрополита Андрея Шептицького в Оттаві на 
виховання молодих священиків в Україні.

Володимир Паїк завжди був жертвенний на національні 
і церковні цілі, знаючи, що власними фінансами можемо до-
помогти Україні і нашій громаді на поселенні. Невимовною 
радістю і глибоким пережиттям для Володимира Паїка було 
відновлення Самостійності України. На жаль, через життєві 
обставини, не довелося йому відвідати рідні сторони. Він 
був вдячний Богові за те, що допоміг пережити тернистий 
шлях воєнної хуртовини і дожити спокійно в Канаді до по-
важного віку.

4 червня 2001 року, по короткій недузі, відійшов у віч-
ність, на 87-му році його трудолюбивого життя.

Петро Дацків
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Корінь безсмертної України 
і українського народу

Нарід, що забуває минуле, ніколи не буде на-
цією!

Митрополит Андрій Шептицький

Пам’ятайте, що нарід, який не знає або згу-
бив знання свого минулого з його духовними 
скарбами, – умирає і зникає із землі. Рідна на-
ука окрилює до лету на вершини зрілого серед 
народів світу.

Із заповіту св. п. Патріярха Йосифа

Немов той верес, тримаємось ми цупко, рука-
ми та ногами й навіть зубами, нашої землі. Хто 
хотів би нас вирвати з неї, вирве тільки стебла, 
бо корінь залишиться у землі, щоб із нього ви-
росли нові паростки.

Юхані Ахо (фінський письменник, 1899)
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Минуле не зникає.
Євген Сверстюк

Нічого для себе – усе для Батьківщини.
Марія Кремінярівська

Те, що тобі належиться у спадку від батьків,
Знову відбий і ніколи не віддавай.

Й. В. Гете

Є шлях – вперед. Є шлях без вороття.
Шляхів, шляхів на білім світі!...
Та є один – немов саме життя.
Його ніяк не можна повторити:
Шлях у минулі, у далекі дні,
У глиб століть, у Лавр підземні ходи
Шлях аж туди, де на земельнім дні
Лежать племена, роди і народи.
Шлях у минуле, що жило й росло
Із диких шкур, виходячи поволі...
Мело століттями, епохами мело
Немов снігами у безмежнім полі.
І серед тих засніжених рівнин,
В коловороті то зими, то літа,
Народжувались сотні Україн,
Але одна зродилася, щоб жити.
Вона – твоя. Моя. Із нами. В нас –
Прекрасна і страшна, мов хуртовина,
Та, що іде, долаючи й сам час,
Безсмертна і безмежна Україна!

Леонід Полтава
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Наша Сонячна система є лише маленькою ланкою у без-
конечному ланцюгу таких же сонячних систем в одній із га-
лактик, у нас званій «Чумацький Шлях» (Молочна дорога).

Таких Чумацьких Шляхів чи галактик Всемогутній Бог 
сотворив безліч і далі творить – їм нема числа.

Наука намагається обчислити вік Землі. Чи може вона 
це точно зробити – треба сумніватися. Геологи кажуть, що 
Земля постала десь 4.500 мільйонів літ тому.

Очевидно, це довести неможливо.
Щоб краще зорієнтуватись, як формувалась земна кора, 

– подаємо ці геологічні ери і підери, що їх уже усталено.
1. Археозойська ера почалася приблизно 2.200 мільйонів 

земних літ і тривала до 800 мільйонів літ.
2. Пилеозойська ера – від 800 мільйонів до 230 мільйонів 

літ.
3. Мезозойська ера – від 230 мільйонів до 70 мільйонів 

літ.
4. Кенозойська ера – від 70 мільйонів до нині.
Ті чотири ери належать до земної кулі, коли на ній поча-

ла творитися тверда кора.
Тому, що кенозойська ера триває від 70 мільйонів до 

нині, геологи поділили її на підери й доби.

Очі правдивої історії – 
це географія й хронологія.

КОРІНЬ НАШОГО НАРОДУ
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Є дві підери:
1. Третинна – де розвинулися уже всі роди сучасно-

го рослинного й тваринного світу від 70 мільйона до 1 
мільйона.

2. Четвертинна – де оформився увесь рослинний і тва-
ринний світ та людина. Ця ера триває до нині.

Десь під кінець третинної або на початку четвертинної, 
коли все вже було готове, появляється на Землі і її «хвиле-
вий» господар – людина – «гомо сапієнс».

Її сотворив Бог на свій образ і подобу, наділивши її розу-
мом і волею – запорукою дальшого розвитку її росту.

Вчені XIX століття кажуть, що людина в еволюційний 
спосіб розвинулася з мавпи. Коли б це було так насправді, 
– тоді виринає питання: «Чому ж існують мавпи й по сьо-
годні?»

Відколи наука відкрила гени в наших хромосомах і код, 
який є у них, стало ясним, що кожне сотворіння неповторне, 
хоч гени є подібні, але код кожного є притаманний тільки 
даному сотворінню.

Четвертинна підера позначалася великими кліматични-
ми змінами, які виникли чи не зі змінами земної осі стосов-
но до екліптики, або дією вулканів.

У зв’язку з тим мінявся клімат на Землі.
Північні частини континентів вкривалися льодовиками, 

які посувалися аж до Центральної Європи, або відступали 
далеко на північ. Коли льодовик відступав на північ, то маси 
води, які з нього спливали, жолобили русла теперішніх на-
ших рік.

В археології льодову добу ділять на:
I льодовик, що появився у 600.000 літ і триває до 550.000 

літ. Його названо (Ґюнц) і перше потепління від 550.000 до 
470.000 літ.

II льодовик від 470.000 до 430.000 (Міндель) і друге по-
тепління від 430.000 літ до 230.000 (найдовше).

III льодовик – 230.000 до 180.000 (Ріес) і третє потеплін-
ня – 180.000 до 110.000 літ.
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IV льодовик 110.000 до 12.000 (Вюрм), що не доходить 
до українських земель, і четверте потепління від 12.000 літ 
до Хр. аж до нині, тобто 14.000 літ

Стосовно розвитку культури людини льодову добу в на-
уці ділять:

1. на добу Шелленську – 600.000 – 300.000 літ
2. на добу Ашельську – 300.000 – 100.000 літ
3. на добу Мустьєрську – 100.000 – 40.000 літ
4. на добу Оріньяцьку – 40.000 – 28.000 літ
5. на добу Солютренську – 28.000 – 25.000 літ
6. на добу Мадленську – 25.000 – 8.000 літ
а далі йдуть: Мезоліт, Неоліт, Енеоліт, Мідяна, Бронзо-

ва, Залізна й від 1945 року Атомова доби.
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Назва походить від французької місцевості «Chellen».
Вона тривала довго – 300.000 літ до Хр. Знайдено лише 

щоку людини біля міста Гайдельбергу (Німеччина).
Це був час другого потепління. Клімат в Європі був та-

кий, як сьогодні в Південній Америці, – з тропікальною рос-
линністю і звірами. Жили тоді слони, мамонти, носороги, 
буйнорогі олені й інші.

В лісах росли вічнозелені дуби, фіги, пальми, лаври 
тощо.

Людина живилася овочами й ягодами, полювала на ди-
ких звірів. Її зброєю була мачуга й примітивно оброблений 
кремінний клин.

Людина не шукала захисту від холоду, не потребувала 
житла, а мандрувала з місця на місце. Так, мандруючи, роз-
сіялась по цілій Європі, Азії і Північній Африці.

Археолог Шовкопляс вважає, що рай Шелленської доби 
міг бути не в Єгипті чи багнистій Месопотамії, а на землях 
України, де був рівний та урожайний степ, чисті рибні води 
рік, маси диких звірів і чудове підсоння. Це була, з великою 
правдоподібністю, колиска людства й культури.

Старший 
палеоліт

Шелленська доба
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В часі третього потепління Україну вкрила груба верства 
жовтої глини (лес), звіяної сильними вітрами з льодовика, 
що в тракті тисячоліть перемінився у родючий чорнозем.

В Україні досі відкрито одну стоянку шелленської люди-
ни в Луці Врублівецькій, над Дністром бл. Кам’янця-Поділь-
ського. Археолог Бориковський у 1946 р. знайшов там 50 
кам’яних виробів україношелленської людини, що жила там 
бл. 300.000 літ до Хр.
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Тоді з півночі наступив третій льодовик (Ріес). Це були 
часи найбільшого обледеніння Європи. В Україні льодовик 
досягнув границю на заході: Ярослав, Львів, Луцьк, Олев-
ськ, Житомир, устя р. Ворскли, Суми, Брянськ, верхів’я 
Дону до Царицина (Волгоград) і далі на північний схід.

Внаслідок обледеніння Північної Європи на решті те-
перішньої України настав підбігуновий клімат – сухий і хо-
лодний.

Гинуть вічнозелені дерева й трави, а з ними звірі теплого 
клімату. Вони гинуть або мандрують на південь, а за ними 
пересувається на південь і людина. Вона кожної зими відчу-
ває дошкульний холод і голод.

І якраз, може, й це примусило більш напружити свій мо-
зок і думати, як зберегти себе. Вона шукає житла-сховища 
(натуральної печери), одягу (шкура звірів), харчів на зиму й 
тепла. Де немає печер, пробує сама викопати сховище в зем-
лі. Біда змушує людину об’єднуватися у більші групи для 
спільних ловів, копання ям і удосконалення знаряддя ловів.

Так терпінням учив Творець своє творіння інтенсивніше 
не тільки думати, а й діяти, щоб зберегти себе.

Ашельська доба 
(фр. «Asheul»)

300.000 — 100.000 літ 
до Хр.
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Звикаючи до холодного клімату, ашельська людина вдо-
сконалює ручний крем’яний клин, робить його тоншим і 
гострішим, починає шити першу примітивну одіж і взуття 
зі шкури вбитих звірів, робити спільні лови на грубішого 
звіра, сушити гриби, горіхи й овочі на зиму. При тому в гурті 
розвиває свою мову, опановує добування вогню і зберігання 
його. Одне слово, терпіння учить людину винахідливості.

Коли льодовик почав відступати на північ, ашельська 
людина-ловець іде за звіром на північ і з часом опановує 
землі всієї України.
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В тій добі льодовик, вправді, не досягнув границь Украї-
ни, але холод охопив цілу Україну. Життя людей подібне, як в 
Ашельській добі. Люди полюють на звірів, живуть у печерах. 
Мають кращі кремінні клини-скробачки, їх вживають замість 
ножів до краяння шкур і різання м’яса. Ловецтво є ще голов-
ним заняттям тодішньої людини, джерелом її поживи.

Крім крем’яного клина людина має гострий спис і ремін-
ну пращу – це перша далекобійна зброя.

В Україні знайдено близько п’ятдесяти стоянок тої лю-
дини. На Подністров’ю (Могилів), над Дніпром, Дінцем, у 
Криму, у Касперівцях біля Заліщик археолог Ю. Полянський 
знайшов у мустьєрській стоянці кості мамонта, носорога, 
оленя, коня (дикого) і зубра.

Із звірячих костей люди вже вміли робити знаряддя.
Крім уже згаданих мустьєрських стоянок археолог 

Бонч-Осмоловський знайшов стоянки тодішньої людини біля 
Житомира, у Кодаку, в Деркулі на Дінці та Чокурчі (Крим).

У духовій ділянці кроманьйонська людина поклонялася 
уже сонцю і блискавці. Померлих ховали, наче сплячих, біля 
своїх селищ – вірили вже в позагробне життя.

Мусть рська доба 
(фр. Moustier)

100.000 — 40.000 літ 
до Хр.

Э
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Це час четвертого льодовика, який не доходив до границь 
України. Та, проте, в Україні стали довгі зими із сильними 
морозами.

Печери дають мало захисту перед морозами і це змусило 
тодішню людину будувати мешкання на поверхні землі, ін-
тенсивніше думати й винайти краще житло та зброю. Поду-
мати також про харчі на зиму й їх консервацію.

Безнастанна боротьба з природою за існування скріпила 
й приспішила формування фізичного й духового розвитку 
тодішньої людини. Упродовж того часу дещо змінився вигляд 
її черепа, сама вона підросла й випросталася – стала більш 
подібна до сучасної.

У ту добу людина зробила найбільше відкриття, яке ко-
ли-небудь робила. Вона навчилася добувати й переховувати 
вогонь та користуватися ним для утеплення та освітлення 
свого житла, як рівно ж для печення і варення м’яса та го-
родини.

Молодший 
палеоліт

40.000 — 28.000 літ 
до Хр.

Оріньяцька доба 
(фр. «Aurignias»)
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В Києві на Кирилівській вулиці В. Хвойка відкопав сели-
ще того часу, де знайшов залишки цієї епохи.

Людина, маючи вогонь, могла розселюватись і в холод-
ніші, підльодовикові краї, де жив олень.

Посуду ще не було. Замість нього використовували че-
репи тварин (від цього походить слово «черепок», від кожі 
звірів – «кожух», від шкурки з черева малих звірят, яку закла-
дали на ноги, – «черевик» та ін.

В розкопах у Костенках над Доном знайдений кістяк лю-
дини. уже посипаний охрою, а біля нього кістяна голка з вуш-
ком, кремінні скробачки та намисто з продірявлених зубів 
звірів. Там же знайдено 43 оголені жіночі фігурки з костей 
мамонта. Це свідчить про культ прародительки-матері, – це 
вже початки матріархату.

Жінка є жрекинею домашнього вогнища, вона шиє одіж, 
збирає насіння, лікує хворих і ранених на ловах, виховує нове 
покоління, сушить на зиму м’ясо, гриби й овочі. Вона дбає 
про житло, яке будує сильніший мужчина. Тодішні житла ма-
ють ще округлу форму, криті шкірами звірів знизу догори, з 
отвором угорі щоб ним виходив дим (подібні до індіянських).

Щоб зм’якшити суху шкіру, жінка, шукаючи за дубиль-
ником (гарбником) знайшла в корі верби й тополі також лік 
проти гарячки – хініну. (Тому в Україні й донині так багато 
верби.)

Оріньяцька людина – це вже по всякій правдоподібності 
мізинець – предок трипільця – орійця – українця.

Ф. Вовк у Мізині над Десною розкопав селище, де знай-
шов кості мамонта, північного оленя, багато крем’яного 
знаряддя та виробів із мамонтової ікловини. Між останніми 
особливо цікаві орнаментовані ритим меандром браслети, 
єдині цього роду в світі: пташки, фаллічні фігурки, стилі-
зовані тваринні фігурки та лопатка й дві нижні щелепи ма-
монта, прикрашені розписом, виконаним червоною охрою 
(Fe2O3) (Енциклопедія Українознавства том IV. 1514 ст.) 
Знахідка датована 25.000 - 20.000 літ до Хр.
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Охра (вохра) – це оксид заліза, змішаний з глиною. Охра 
є червоної або жовтої краски. Це символ вогню або крові, що 
його оріяни рознесли по трьох континентах.

Людина тієї доби відчувала існування вищої сили, що 
керувала її життям. Вона вже думкою шукала Творця та на-
магалася привернути його увагу вотивними діями, знаками 
та зображенням статуетки жінок із кості, браслети, на яких 
роблено складні візерунки (меандри й зубці) для охорони від 
злого.

Відтоді й досі в побуті українського народу збереглися 
статуетки жінок і тварин, зображення пташок (з тіста на ко-
роваях) або з глини, меандрових композицій (на писанках) 
точнісенько таких, якими були прикрашені браслети з Мізи-
ня.

Померлих ховали в межах селища, щоб продовжували 
бути живими. (Вони наче спали). Це доказ віри й уявлення 
про «той світ».

З того часу залишилися малюнки на стіні печери (Кам’яна 
могила біля Мелітополя) – стада бізонів.

Є спроби подати якісь складні композиції, наприклад, у 
Києві, при розкопках кирилівських узгір, де знайдено мамон-
тове ікло, на якому вирізьблено ставок, хвилі води, очерет, 
птахи й черепаху.

Оріньяцьких людей – праоріїв – слід уважати за найдавні-
ших предків племен України й Південної Європи (археологи 
С. Райнах, Й. Баєр (німці), Г. Брей (англ.), М. Буль (франц.) 
та Ю. Полянський (укр.) – усі вони вважають, що оріньяцька 
людина прийшла в Європу з Праукраїни.) Оріньяцька людина 
жила по всій Україні від Карпат по Волгу.
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У ту добу людина з Праукраїни заселює всю Європу. Вна-
слідок нищення мамонтів людиною – передусім легкодоступ-
ного для нищення молодняка, ті тварини зникають, частково 
винищені, а решта втекла в ліси й північні багнисті терени.

Щоб забезпечити собі харчі, людині довелося полювати 
на північного оленя, який мав смачне м’ясо й легку до випра-
ви шкуру з густим м’яким рудавим волосом. Олені жили ста-
дами близько льодовиків або у високих горах. Взимі сходи-
ли на степи, де було досить незамерзлої сухої трави. На літо 
вони верталися на північ, а за ними йшли ловці. (Олень-рен 
дуже боїться мухи-ґедзя, який складає свої яєчка під шкуру 
оленя чи рогатої худоби).

Так, полюючи на оленя, з часом людина з Праукраїни роз-
селилася по всій Європі, а далі перейшла у Британію і Скан-
динавію.

Технічна трудність для полювання на тварин, що скоро 
тікають, призводить ловців з Праукраїни (коли не ставало тих 
звірів) до рибальства, ловлення птиць та збирання молюсків 
як основного харчу.

Мадленська доба 

25.000 — 8.000 літ 
до Хр.
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Поволі витворюється спеціальне знаряддя – лук і стріли 
(близько 10.000 літ до Хр.) – цей епохальний винахід дале-
кобійної зброї, ліпший від списа й пращі, який перетривав аж 
до винаходу стрільного пороху.

У ту добу помітного потепління знаходимо розсіяні в 
цілій Праукраїні невеликі оселі (степ і рівнина), менше їх у 
Західній Європі.

В тих оселях, центрах осілого життя, починає розвивати-
ся первісна культура. В нас вона набирає власного обличчя, 
як показують розкопки в Кирилівці біля Києва. Гонцях біля 
Полтави, у Студениці над Дністром, в Мулатові й Мізині над 
Деснею (Ф. Вовк, як було вже згадано).

Зразки Мізинської культури знаходимо скрізь по всій 
Україні від Карпат, через Подністров’я до Подніпров’я і над 
Десною (Мізин).

Мушлеві намиста, бурштин, гірський кристал, фігурки 
праматері-жінки й птахів (Мізин) – єдині на всю Європу.

В той час люди не тільки полюють, ловлять рибу в плетені 
з лози коші, збирають гриби, овочі та горіхи, а й подекуди 
продукують зерно, хоча ні плуга, ні сохи ще не знають.

Тіла покійників у той час палять, де є дерево, або хоро-
нять у скорченій позиції (Василівка над Дністром) у могилах, 
викладених кістками. В Межиріччі 1965 р. розкопано садибу, 
в якій знайдено дім із кісток мамонта (12.000 літ до Хр.), а 
дах критий шкурами звірів (таких будівель не здибано ніде 
у світі).
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У ту добу на великих просторах басейну Дністра з’яв-
ляється посуд, зроблений з глини, ручно ліплений, опісля 
випалений на вогні у вигляді начебто верші чи сачка. По-
верхня цього посуду помережана ямками або відтисками 
зазубленої мушлі. Кераміка ямно-гребінцевого стилю цієї 
доби стала основою пізнішої трипільської кераміки. В 
ній почався буйний розквіт хліборобської культури, т.зв. 
«трипільської», в якій сформувалися найвиразніші ознаки 
української своєрідності – фізичної, духовно-культурної й 
етнічної. Обсяг цієї культури цілком відповідає обсягові су-
часного перебування українського народу.

Винахід глиняного посуду був спричинений передовсім 
потребою консервації риби. Зловлена риба скоро псується. 
Її, скоро по зловленні, треба було варити або пекти. Засоле-
ну в якійсь посудині можна довше зберігати. Сіль у той час 
на території Праукраїни була вже відома.

Крім риболовлі людина того часу починає обробляти 
землю мотикою, зробленою з оленячого рогу. Господарство 
ще невелике. Жінки того періоду скопували мотикою неве-
ликі грядки, звичайно під городину: цибулю, часник і, може, 
просо.

Кампінська доба
 (фр. «Campigny»)

8.000 — 5.000 літ 
до Хр.
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Люди цієї доби були, як згадано, рибалками і ловцями, 
але вже велику увагу приділяли освоєнню диких тварин 
(приручили пса, вівцю, свиню, рогату худобу – врешті коня 
бл. 4.350 літ до Хр.) та збиранню зерна. В той час уже знали 
й крем’яну сокиру.

Жили невеликими родовими гуртами на узгір’ях біля по-
токів чи річок. Вже мали трохи посуду, з яким уже годі було 
пересуватися на дальші простори.

В Україні відкрито селища тієї доби: Погоріле на Чер-
нігівщині, Минєвки на Ізюмщині, біля Кам’яної Могили на 
Мелітопольщині, Збанки на Волині й інші.

Люди, які жили в Праукраїні, називалися чи їх пізніше 
назвали самари (сама – наше зима, санскритське гіма (Гі-
малаї), кельтське – кимграй, латинське «hiema», греки сло-
во «сама» вимовляли як «кіма» (кіммерос), звідси й люди 
«кімри» (На Запоріжжі хутір називали «зимовик»).

Геродот подає, що були дві самарсько-кіммерійські дер-
жави: Царських, хліборобо-кочових західних, і кочових 
східних кіммерів (Це підтверджують дві назви рік Самар – 
Лівобережний доплив Дніпра і Волги (Ра).

Саму назву самар стрічаємо: Сумери в дол. Іраку, Са-
мари в Палестині, Самари – хмери в Камбоджі, дві назви 
Самар на Філіпінах, острів Суматра, Самураї в Японії, Са-
мари – кімбри в Шотландії. Усе те вихідці з Праукраїни, які 
в пошуках тепліших країн залишили Україну.

Тотемом самар був олень – Ру (с). Його м’ясом живилися 
самари (кімри), в його шкури зодягалися. Це перша причи-
на, що частина самар лишилася в Праукраїні, а другою, що 
задержала їх, була сіль.

Як довго людина живилася у більшості сирим м’ясом, 
вона сяк-так обходилася без солі, але згодом, коли перей-
шла на хліборобські продукти, з винаходом горшка, в якому 
можна було варити м’ясо, потреба солі дошкульно давалася 
відчувати. Людина без солі почувається безсилою, охлялою, 
сонною. Додання солі до вареної чи печеної страви робить 
її смачнішою і повертає людині енергію і силу.
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Крім того, людина зауважила, що посолене і завуджене 
м’ясо чи риба дається довше переховувати і не псується. 
Людина від 8.000 літ робила запаси на зиму, що без солі 
було неможливе.

Самари-трипільці добували сіль на Підкарпатті й За-
карпатті, над берегами Чорного моря і на Донеччині. Інші 
привозили її з тих околиць. У той час зауважено, що соля-
ний розсіл, залишений на сонці, висихаючи, залишав на дні 
чисту білу сіль, яку вважали даром бога Сонця, тому у всіх 
релігіях оріїв говориться про сіль, як щось святе. У нас до-
рогих та достойних гостей і досі зустрічають хлібом і сіл-
лю, тобто даром бога Сонця. Сонце в санскриті називалося 
«соль».

(В пізніших віках римляни завойовували всі ті краї, де 
тільки почули, що в них є сіль, щоб мати її монополь).

Ті країни, що мали сіль, пшеницю, рибу, мед, віск, худо-
бу й шкури, зачисляли себе до багатих, до них насамперед 
належала Праукраїна.

Починаючи від найдавніших часів, праукраїнців-оріїв 
називали гіпербореї, самари-кімри, скити-сколоти, сармати, 
ґети-ґоти, анти, роксоляни-руси-українці.

Гомер в «Іліаді» записав, що грецький бог Зевс під час 
Троянської війни (1193-84 до Хр.) важив на вазі судьбу Трої, 
він споглянув на їхню правітчизну Кіммерію і заздро поду-
мав, що там далеко на півночі, над берегами Чорного моря 
живуть кровні брати троянців: «Там кіммерійці живуть і їх 
міста і ціле їх царство хмарами оповиті й вічним туманом, 
бо ясне сонце не поглядає на той край ніколи, де живуть 
славні кобилодоїльці, молокоїди убогі – найсправедливіші 
між людьми на світі». Далі Гомер стверджує, що кімри мали 
багато рогатої худоби. їли багато молочних і м’ясних страв, 
а з кобилячого молока виробляли п’янкий напій кумис.

Він також думав, що тодішня Україна-Оріянія порівняно 
з Елладою – холодна й покрита хмарами, мрякою і вічним 
туманом.
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Самари-орії ділилися на три галузі:
1. Правобіч Дніпра (Правобережжя, Волинь, Галичина), 

де жили кімри-орії-хлібороби й скотарі.
2. На Лівобережжі й у Криму – скотарі й рибалки.
3. Повище тих двох груп, на півночі, аж до вічних лісів і 

боліт, жили самари-орії, ловці й скотарі.
Перші – це предки трипільців-сколотів, другі – царські 

сколоти, сармати, гали, меотиди та синди, треті – це мелан-
хелени-сіверяни.

Коли на Правобережжі ставало затісно, частина насе-
лення посувалася на південь і захід, а ближче Дніпра, у час 
зими, коли ще лід сковував Дніпро, подавалися зі своїми 
стадами в безмежне море степів до Дону, Волги, Уралу, Ал-
таю, Індії й далі.

Ці безмежні низинні простори все ж таки мали гео-
графічні межі: гори Карпати, Дунай, Чорне море, Кавказ, 
узгір’я Ірану, Гіндукуш, Памір, Тянь-Шань, Алтай, а на пів-
ночі – непроходимі ліси, болота, озера і холод.

В цім безмежнім басейні розжилися, скажемо коротко, 
орії-сколоти. Від часів останнього льодовика історія не за-
нотувала ніяких катастроф, засух чи потопів. Отже, люди 
множилися і розросталися, а їхній надмір змушував до зай-
мання щораз нових низинних просторів. Літом у тім безмеж-
нім морі трав жили олені, бізони, дикі коні, а далі ведмеді, 
леопарди, лиси, бобри, видри, горностаї та зайці і всякий ін-
ший звір. В повітрі літали незліченні породи всякої пташні, 
а в ріках, озерах і морях неймовірна кількість усякої риби, 
коли до того додати родючий чорнозем і всілякі зернові тра-
ви (пшениця, просо, ячмінь і ін.), то це був справжній рай 
для людей і тварин, мешканців цієї неозорої рівнини.

З прирученням у Праукраїні у другій половині V ти-
сячоліття коня, можливості стали ще більші, бо рух і ко-
мунікація у степах стали такі швидкі, як ніколи до того часу.

І тому нічого дивного, що орії завоювали цілу Європу, 
Азію і частину Африки – і у всіх тих мешканців, виходців 
з Праукраїни, побут, устрій, одежа, звичаї, віра й ремесло, 
тобто вироби, однакові.
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Ті, що перейшли за Дніпро, літом випасали свої череди, 
а на зиму зганяли їх у зимівники, де їх ждали жінки й діти 
та діди.

Такими зимовищами були: Великий Луг, Пантикапей 
та Кіммеріон у Криму, Більське (Галон) та Буди на Пол-
тавщині, Немирів та Кальник на Поділлі, Миронівка та Гу-
ляй-город над Тясьмином та ін. Усі вони були окопані вала-
ми й ровами.
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Великі цивілізації світу не могли постати там, де не було 
осілості й надовго, перед осілим життям, розвинутих куль-
турних надбань. Одним із перших таких осередків-вогнищ 
був басейн Дністра-Дніпра як великий шпихлір і вогнище 
найстаршої культури, яку В. Хвойка від містечка Трипілля, 
що на південь від Києва, назвав 1890 р. «трипільською».

Цю культуру звуть також «культурою української мальо-
ваної кераміки». Ця культура в Праукраїні цвіла протягом 
довгого часу, принаймні від 7.000 літ до Хр. або й скоріш, 
про що говорить селище в садибі Зівалля у Києві.

В час свого розквіту була одинока в Європі, й мабуть, 
у цілому світі. Це найпрогресивніше явище, бо в ній спо-
стерігаємо такі високі й нові надбання, яких не мала ні одна 
з навіть пізніших культур.

Про цю культуру професор П. Курінний пише так: «Це 
була культура:

1. Розвинутого мотичного, а згодом плужного (орного, 
звідси назва «Орій», той, що орав) хліборобства з посівами 
пшениці, жита, ячменю, проса, анісу, коноплі й льону – з 
жорнами (зернотерками).

НЕОЛІТ
(«неоліт» з грецької 
мови — «новий камінь»)

5.000 — 1.000 літ 
до Хр.
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2. Розвинутого скотарства, м’ясного, молочного табун-
ного з двома породами биків (довго- і круторогих), овець, 
свиней і коня з 4.350 до Хр. – домашньої птиці й бортни-
цтва. Полювання, рибальство й збирання овочів, грибів і 
горіхів були допоміжними заняттями.

3. Блискучого розвитку гончарства. Керамічне тісто 
доведено до найвищої технічної досконалості (каолінове, 
шлямоване з різними складниками – чорнографітоване й 
глазуроване, тобто помазане перед випаленням розчином 
кухонної солі).

Посуд має безліч спеціалізованих форм, буйну орнамен-
тальну композицію, виконану в найрізноманітніший спосіб 
(ямково-гребінцеву, покреслену, бороздкувату, мальовану, 
монохромову й поліхромову).

Цей посуд формували спочатку конусним способом на 
правилах, а в пізнішій фазі на гончарськім кружку. Посуд 
випалювали в горнах.

4. Розвинутого станкового ткацтва (тчуть тонкі полотна 
й фарбують їх тривкими барвами (черче, червенські городи).

5. В пізнішій фазі – широкого міжплемінного обміну, а 
далі з Малою Азією (Усатово), з Грецією (Серезлиївка), з 
Семигородом (Верем’я та Борисівка), з Надвислою (Біль-
че-Золоте), з Кавказом (Уль-Дагестан).

6. Для транспорту користувалися човнами, саньми, опіс-
ля гарбою на двох і чотирьох колесах, запряженими волами, 
кіньми.

7. У старшій фазі широко користувалися кремінним і 
кам’яним знаряддям (ще не просвердленим). В молодшій – з 
мідного (донецьке й імпортованого з Малої Азії й Семиго-
роду). Трапляється уже срібло (Кошилівці).

8. Трипільська культура позначена у свойому розквіті 
високим будівельним мистецтвом. Будівлі були з дерева, 
устатковані конструкціями з випаленої глини: підлогами, 
цегляними долівками, стінами з дерева або плетеними-об-
ліпленими глиною, з дверима на бігунах, і вікнами (з оболо-
ни звіриних міхурів), з призьбами, з печами, з припічком і 
коминами назовні, зі столами і ямами на збіжжя. З подивом 
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оглядаються ті 7-4 тисячолітні конструкції й багатокімнат-
ні будівлі типу мегарона – чотирикутні з входом з причілка 
(вужчий бік), з осібними господарськими будівлями, з чоти-
рисхилими дахами на кроквах і припусницях (критих соло-
мою або очеретом).

Трипільці витворили досконалий тип української печі, 
що й досі є українською відмінністю серед усіх сусідів, які 
вживали вогнища.

Існували вже в той час великі племінні центри: Сушівка, 
Володимирівка, Петрени, Більче Золоте й багато інших із 
широкою периферією економічних впливів, що сягало чер-
нігівського й волинського Полісся та М. Азії».

Багато інформацій про трипільську культуру на землях 
України знаходимо в книжці «Dawn of Civilization» Стюарта 
Піґґота. Є там одна ілюстрація, що зображує трипільських 
людей при праці та їхню оселю. Автор зазначає, що все зо-
бражене на тому малюнку є зроблене на підставі археологіч-
них знахідок у різних місцях України.

На ілюстрації бачимо 20-25 хат, що стоять навколо пло-
щі, на якій є два більші будинки, мабуть громадські. Недале-
ко селища внизу тече річка. Корови пасуться між рікою і се-
лом, поміж хатами ходять свині. На передньому плані поле 
пшениці, поділене на ділянки нерегулярної форми. Жінки 
жнуть збіжжя дерев’яними серпами, леза в яких виложені 
гострим кремінем.

Діти біля жінок, деякі допомагають у праці. Жінки вдяг-
нені в кольорові сукенки без рукавів. Збоку бачимо групу 
чоловіків, що вернулися з полювання, бо один із них несе 
забитого оленя.

Трипільці вміли ткати матерію (коноплі, льон, вовна) та 
шити одяг. У них існувало два роди тканин – дуже тонкої 
роботи, що нагадували льняне полотно, й грубе, подібне до 
сучасної ряднини сільського виробу (конопля).

Одначе найбільшим досягненням трипільської культури 
є їхня кераміка (про те вже згадано). Це найкращий феномен 
неолітичної доби в цілому світі.
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Дослідження високомистецького фігурального орнамен-
ту на трипільській кераміці говорить ясно, що це не була ро-
бота самих гончарів. Це окремі групи малярів і декораторів, 
які обмірковували їх, добирали кольори, надавали рисункові 
глибокого змісту й самі їх виконували. Їх треба вважати за 
перших основоположників українського народного мис-
тецтва, тому що варіанти цих праісторичних декоративних 
мотивів ще й досі можна бачити на вишивках, килимах, ве-
ликодніх писанках та на народній кераміці.

Ця пишно розмальована трипільська кераміка вважаєть-
ся предтечею пізніших грецьких ваз (Е. von Stem) та цілої 
егейської і крітської культур, яка так чудово розцвіла в 
2.000-1.850 р. до Хр.

Трипільська кераміка, яка викликає і сьогодні подив не 
тільки українських учених, а й учених цілого світу, була 
тонка, гладка, дзвінка як порцеляна, майстерно розмальо-
вана фарбами – білою, чорною, червоною й темно-кашта-
новою. Малювання – це праця мисткинь-жінок (відбитки 
жіночих пальців).

Крім посуду, виробляли вони й фігурки Матері-Землі і з 
них знаємо, який одяг носили орійки-триполіянки. Вони ви-
робляли теж і звірячі фігурки, переважно круторогих волів 
– культ бика. Це вказує на те, що всі орії є вихідцями з Пра-
україни, бо куди б вони не зайшли – Ірак, Анатолія, Пале-
стина, Єгипет, Іран, Індія – усюди там визнавали культ бика, 
що символізував силу й джерело добробуту оріїв. Бик, як 
перед ним олень, був скрізь тотемом – опікуном добробуту 
– даром Дажбога.

В IV тисячолітті Праукраїна – правобережна Триполія-
на-Оріяна – була густіше заселена, як вона є сьогодні. Досить 
приглянутися 1 карті, де малий вирізок Трипільщини з Уман-
щини (Гуманщини), як густо вона була заселена! Археологи 
начислили там 253 пункти трипільського поселення.

Там досліджено деякі селища, наприклад, Майданецьке 
(місто, старше за Вавилон чи Єрихон). Воно розкинулося на 
просторі 3 км2. Мало чітке прозоре планування, житла були 
розміщені в 12-15 еліпсах. Деякі будинки 2-3 поверхові, а 
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всіх виявлено близько 2.000 з населенням 15.000-20.000 
жителів. Доброводи – 2,5 км.2, Полянка – 4 км2, дальше Ко-
синівка, Дмитрушки, Палянецьке, Сушівка, Небелівка, Гли-
бочок і Вільховець – це ті найбільші, а менших годі й пере-
числити. Самари-зимарі (сама-зима), орії-трипільці бачили 
небо, сонце, місяць, зорі – зміни пір року, а літом – громи, 
блискавки й дощ, а взимі – сніг і короткий день – усе це 
пояснювали собі залежністю від різних богинь (у матріар-
хаті – Матері Землі – Лелі), а в патріархаті – богів. Вони 
знали, що мусить бути хтось всемогучий, що сотворив це 
все. Бачачи Чумацький Шлях, пояснювали собі, що це є най-
вище (третє) небо, де жив Творець всесвіту, що був творцем 
і менших богів і богинь, як рівно ж людей і всього живого 
й мертвого.

Вони вірили, що духи предків опікуються домашнім вог-
нищем (ціле життя тодішньої людини зосереджувалося біля 
вогнища), а й людиною (при праці, на ловах чи на війні).

Орії-трипільці з практики знали, що як найстарша жінка 
«відьма» – мати, що про все відала – знала – (віщунка) матір 
роду – поблагословить ловців чи воїнів ліпленою чи різьбле-
ною фігуркою Матері-Землі-Лелі (Ой, Леле!), то це принесе 
їм щастя, велику здобич і захоронить від Мари (смерті).

Вірили, що якщо прамати обмиває новонароджену дити-
ну холодною водою, то нащадок буде рости сильний, здоро-
вий і відважний.

Ті фігурки Землі-Матері часто були ліплені з піднесени-
ми руками (до благословення і, подібно, як Оранта – Мати 
Божа на нерушимій сині в соборі Святої Софії у Києві (з 
1037 р.), що нагадує нам тризуб, – наприклад, тризуб на 
монеті Ярослава з 1026 р., де середущий зуб є завершений 
кружком (ніби голова) з хрестом, то тоді тризуб (Герб Украї-
ни), є такий старий, як оріяни-трипільці і походить із часів 
неоліту (матріархату або й ще скоріше).

В часі патріархату, коли наші прапредки вірили вже 
у Сварога, Дажбога й Перуна, тоді тризуб репрезентував 
трійцю тих верховних богів, де середній зуб був закінчений 
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хрестом, тобто знаком життєдайного Сонця. Отже, тризуб – 
емблема вічності українського народу.

До привілеїв праматері належало теж перед кожною 
їдою просити мертвих, щоб разом із живими засіли до їжі 
(щось як молитва, що робимо й досі).

Щоб уявити, чи так дуже далеко відійшли ми від перших 
хліборобів, погляньмо на наш український Святвечір, – це ж 
свято ранніх трипільців-орїїв!

Які страви, освячені традицією, мають бути на столі? 
Ті самі, що були в неолітичних предків! Кутя, тобто каша 
з нерозмеленого зерна пшениці (пиро) чи ячменю, – це ж 
найстарший спосіб споживання зерна. Риба – зрозуміло – як 
у неолітичних риболовів, мед, гриби, сушені ягоди й садо-
вина, горіхи – усе те, що назбирали й наготували з лісових 
дарів літом і восени.

Також городина – мак, цибуля, часник та ін.
Це просто наочна ілюстрація того, що їли сім-шість ти-

сяч літ тому наші прапредки. Оце й наші традиції!
Чому вони такі тривкі? А може, це вже була традиція 

у ранніх трипільців, що (береглася від їх предків-мізинців 
(20.000), або з Луки Врублівецької (40.000 літ до Хр.)?

Нам тепер відомо, що збереглися ті звичаї тільки в нас – 
українців – і на це також неважко відповісти.

Чи треба ще сумніватися, хто ми є й де наш світанок і 
світанок всіх оріїв? Де був рай на землі? І де була золота 
доба людської історії? Де наш корінь?

А ранні вірування у трипільців-оріїв, що дійшли до нас і 
збереглися у нашій мові й у наших звичаях?

Для прикладу: Діва (Дзєвона – Діяна) – вона не тільки 
богиня звірів, а й вогню, бо вона його добула й берегла. 
А вогонь – святий, його шанують як бога, він очищає, він 
витоплює метали, він пожирає мерців, які прямо від нього 
йдуть у вирій, на нього гріх плюнути... Через нього скакали 
дівчата і хлопці в день Купали і досі це продовжують у Чор-
ногорі й Бойківщині, через нього переганяли й переганяють 
стада овець і худоби. Вогонь палили не тільки у вечір Ку-
пали, а й палять у великодню суботу, у надвечір’я великого 
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дня, коли по зрівнянні дня з ніччю наставав Великий День 
– день радості, що вернуло Сонце, а в християнські часи, 
що Христос-Сонце воскрес із мертвих і приніс нам велику 
радість, що й ми воскреснемо, при тому треба гадати, що 
християнство в більшості поширилося тільки між оріянами.

Вогонь і досі горить у лампадах перед образами Христа 
й Богоматері в наших церквах.

Вогнем відганяли нечисту силу, а наші бабуні й сьогод-
ні вкидають жевріючі вуглики у воду, яку дають пити від 
уроків. Лопату, на якій саджається хліб до печі, й кочергу, 
якою вигрібали вогонь із печей і сьогодні в час бурі й граду 
викидають зложені навхрест на подвір’я, щоб град не побив 
урожаю!

Все те залишки з тих прадавніх часів.
Тому не можна обійти факту, що якраз трипільці-орії по-

клали основи нашого національного світогляду й витвори-
ли у нас своєрідність, якої немає навіть у наших теперішніх 
сусідів. Ця своєрідність була тільки там і залишилася, де був 
наш корінь, де жили орії-трипільці, тобто в басейні між Кар-
патами й Кавказом, над Чорним й Озівським морями – і там, 
де лукава доля закинула українця уже в новіших часах.
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У той час, коли на Правобережжі орії-трипільці пережи-
вали золотий вік і густота населення ставала дедалі більша, 
почало бракувати місця для хліборобів. Західна частина 
Запоріжжя ще не була перенаселена, як рівно ж і Лівобе-
режжя, де був степ, безмежний, як море, чудове місце для 
випасу стаднин рогатої худоби, овець та щойно приручених 
(4.350 літ до Хр.) коней.

З бігом часу люди, які подалися на Запоріжжя, перепли-
ли чи зимою перейшли по льоду Дніпро зі своїми стадами і 
вже не вертали до своїх старих осель, а жили, як кочовики, 
на безмежних просторах Лівобережжя.

У тих кочовиків із часом появилася зброя. Вони вже 
раніше знали пращу, спис, лук і стріли та сокиру. Треба ж 
було охороняти свої череди й табуни перед дикими звірами 
та й перед загребущими сусідами.

Тому кожний рід намагався мати свого ватажка й оз-
броєні дружини. Навесні, літом і восени стада пересувалися 
туди, де була трава, їх доглядали й охороняли ватажки з дру-
жинами на конях – жінки й діти та старші працювали над 
громадженням паші на зиму для своїх стад, тоді виринула 

СКОТАРСЬКІ 
ПЛЕМЕНА
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потреба десь пережити ніч чи хуртовину, тому появляєть-
ся колесо й гарба, спочатку на двох колесах, опісля на чо-
тирьох, покрита будою зі шкір, запряжена волами, а згодом 
кіньми.

Ті гарби заступали їм хати, але вигідніші тим, що можна 
було пересуватися за стадами й ватагами, які їх пильнували.

З бігом віків ті кочовики оволоділи степами від Дніпра 
по Алтай, Манджурію й Індію.

З початку лівобережники-скотарі жили у приязні зі свої-
ми братами – правобережниками-орачами-хліборобами, об-
мінювалися своїми надбаннями, про що свідчать археоло-
гічні знахідки.

Ще в часи неоліту домінація була по стороні племен хлі-
боробської частини, але вже настав час антагоністичного 
змагання кочовиків із осілими племенами, життя й обстави-
ни змушували їх до іншого соціального, побутового й релі-
гійного устрою.

У східних областях батько роду, як сильніший, згодом 
патріарх, був одночасно ватажком і жрецем, тоді коли в осі-
лих і далі продовжувався мирний матріархат.

Біля ватажка-патріярха появляється дружина, спочат-
ку найближчих, синів й онуків, згодом бояр, вишколених у 
обороні родового майна, загартованих у постійній боротьбі 
й змагу з довкіллям і обставинами, а то й у боротьбі з ін-
шими родами. Тоді появилася приватна власність, а з нею й 
ініціатива, бо в матріархаті все було спільне.

Десь у середині четвертого тисячоліття і на початку 
третього настав час антагоністичного змагання племен схід-
ного скотарського з західним хліборобським обширом, що 
характеризувалися дедалі зростаючою активністю і мігра-
цією східних скотарських племен (на конях) на західну хлі-
боробську й мирну екумену.

Передісторичні часи були примітивні, а може, й бруталь-
ні, але людині було призначено вище завдання. Тодішня лю-
дина ще не розуміла як слід чеснот, не розуміла, що є добро 
й зло, але вона також і не практикувала злочину, кожний її 
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крок був тільки життєвою потребою, що нагромаджував до-
свід і збагачував пам’ять, а щойно з тим виростало й тепло 
душі. Так із примітиву виростала думаюча людина – «homo 
sapiens».

Учителем його була сувора природа й важкі умови життя, 
і коли номади наступали на осілих, очевидно, не обходилося 
без бою, але причиною міграцій не була війна, а життєва 
конечність і динаміка життя. Дуже часто номади осідали 
поміж осілими хліборобами (населення у той час було рід-
ке), перемішувалися і зживалися в одне (тим більше, коли 
йдеться про Праукраїну – це були ті самі орійці. Генетично 
той самий нарід – самари-зимари (сама-зима).

Археологи ще не мають одностайної думки, як ті ско-
тарські племена розпаношилися на Правобережжі, раптово, 
бойовим наскоком, з пожежами, грабунком і насильством, – 
а чи, може, мирним чином у зростанні матріархальних родів 
із патріархальними? Культурний рівень правобережників 
був вищий, багатший і вишуканіший, але ж організовані у 
військові дружини лівобережники їздили на бистрих конях, 
були добре озброєні й вишколені під одним проводом па-
тріярхів-князів і це не заперечує і ворожих дій і руїни.

З того часу настав довший період зживання двох доте-
перішніх культур, які виросли на базі осілого й кочового 
життя. Це яскраво відбилося в обрядах різних святкувань, 
звичаях і віруваннях (весільні звичаї). Замість домінації 
жінки-матері приходить фізично сильніший батько. (Мі-
няється також культ корови на культ бика).

На давні матріархальні вірування нашаровуються пізніші 
патріархальні. (Хоч відьма – мати знання – і надалі управляє 
водою, дощем та хмарами і тримає у хаті три кути та ма-
тріархальні богині, що всі виступали у множині, за патріар-
хату виступають уже як боги тільки в однині (Сварог, Зевс, 
Брама, Ваал і ін.). Також назви рік змінюються на чоловічі.

Завоювавши чи здобувши мирним чином Орія-
ну-трипільщину, кочовики на Лівобережжі почали й у 
себе заводити осіле життя і будувати оселі, де розвинулося 
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ремісництво і торгівля, згадати хоча б кам’янське городище 
(12 км2) і Галон (Нільське городище) й ще величніші інші.

З того часу Запоріжжя і Крим стають центром не тільки 
державної влади (пізніші Царські сколоти), а й тодішньої 
високої індустрії (луки, стріли, колісниці, бойові сокири, 
списи і ін.), а за тим й експансії на всі три континенти, так як 
писав Ґ. Чайлд: «Наша сучасна гіпотеза вказує на міграцію 
зі степів (причорноморських, не тільки на південний схід, 
як Месопотамія та Іран, а й на південний захід до Балкану 
та Трої й Анатолії, а також на північ, захід і північний захід, 
на що є дуже багато матеріальних доказів».

Французький дослідник Р. Седійо твердив: «500 років 
до Христа індоєвропейці (орії) були панами цілого заходу й 
сходу від Атлантики по Ґангес, Алтай і Манджурію» і далі: 
«З тих розсіяних груп однакового походження постали ве-
ликі народи світу».

Там орії не приходили на порожні землі, усюди жили 
якісь автохтони, з якими менше чи більше мішалися орії.

Беручи до уваги велетенські віддалі розселення (кінь і 
гарба) і різне оточення, в яке попадали орії, наставали менші 
або більші різниці в орійській мові, так що незважаючи на 
подібність, вони (різниці) ставали з часом доволі поважні.

В основному всі орійські мови діляться на дві великі 
групи: сатем і кентум.

Сатем – м’які мови, зокрема: сколотська, індійська, то-
хорійська, іранські мови, слов’янські мови та ін.

І кентум – тверді мови, як грецька, латинська, кельтська, 
германська й ін.

Сліди праорійської мови з перед 5.000 літ можна знай-
ти в мові Вед й Авести, записаних з пракриту й тохарійсь-
ко-сколотської мови, а пізніше реформованої у літературний 
санскрит. Історик Г. Велс каже, що 2.000 літ до Хр. від Рей-
ну до Каспія була одна спільна мова й це найкраще вказує, 
де була колиска народів.

На світанку людської цивілізації і культури релігія віді-
грала головну роль. Первісна людина все стояла перед за-
гадкою сил природи.
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Життєдайне сонце було в оріїв у найбільшій пошані, але 
магічна сила зосереджувалася також і в мертвій природі й у 
звірах – звідси ритуали.

Магія була тією силою, що держала рід і плем’я разом. 
Вслід за магією росла пошана до предків та релігійні віру-
вання й обряди. Людиноподібність божеств виростала пізні-
ше разом із зростанням людської свідомості. В цей час на 
наших землях висипано велетенські кургани, де спочивали 
патріярхи-вожді. З ними ховали й атрибути їх влади, посуд, 
мистецькі вироби, усе те, що потрібне до життя, бо вірили, 
що й по смерті людині те все буде потрібне. Мерців уже не 
палять, а ховають лежачи, щедро посипаючи охрою.

Племена, а опісля народи почали обмінюватися своїми 
здобутками, що дало початок торгівлі, з початку вимінної, 
згодом грошевої.

Міграція і торгівля прискорились по прирученні вола, 
осла, а ще більше коня, коли придумано колесо, гарбу й віз, 
а на морі корабель і вітрило.

Чорне море, Егейське море й Середземне мали велику 
притягальну силу для орїїв, а їх осіла культура ставала за-
родком цивілізації та експансії. Відтоді винайдені речі не 
могли вдержатись у одному місці. Ніж, сокира, спочатку 
крем’яна, опісля з металу, лук, човен, колесо, кераміка, як 
речі першої потреби, поширювалися усюди.

Опісля почалася будова жител, хатнє приладдя, посуд, 
одежа, вірування, звичаї, устрій – усе те, що давало осіле 
життя.

Писаних документів про орїїв залишилося доволі багато: 
пребагаті бібліотеки сумерів, аккадів, вавилонців, гетитів, 
єгиптян, книги Веди й Авеста, Магабгаратта й Рамаяна, Го-
мерові епопеї, що були написані фригійською абеткою, яку 
опісля перейняли елліно-греки.

Багато мов, а з ними й народів розвіялось протягом віків 
і тисячоліть. Сліди їхні залишилися у документах і музеях.

«Європейські народи, аж по Індійський океан, вродили-
ся в орійсько-українських пелюстках, і наша самобутність 
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найстарша на Землі, бо Батьківщини ніколи ми не шука-
ли. З різних етнічних елементів, мов полатана одежа, поста-
вали німці, французи, італійці, англійці та москалі. Ми ж від 
них не брали, а їм давали щедрою рукою, щоб і собі зали-
шити те, що вічне й незнищиме: життєву мудрість, душевну 
красу, політ мислі й молодість натхнення, бо жили й живемо 
на тій самій прекрасній, багатій і сонячній землі.

Ми не спізнилися, ми тільки під ударами історії на хви-
линку затрималися, бо ж живемо на грані світів і нам дано 
творити нове життя». (Р. Драган «Велика сім’я»).
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Історіографія про царських сколотів ішла рівнобіж-
но з історіографією про ґетів-готів, тобто Малу Сколотію 
(Тракія, Добруджана, Дакія).

До 1835 року не було жодної праці-розвідки про ско-
лотів-скитів. Були тільки переклади джерел грецьких і ла-
тинських на живі європейські мови. Були перекладені такі 
старовинні автори, як Геродот, Тукидид, Берос (халдеїка – 
відпис, бо оригінал загинув), Пліній Старший і ін., а по на-
родженні Христа такі автори: Страбон, Пліній Молодший, 
Овідій, Помпей Троґ, Юстин, Таціт, Плутарх, Курцій і ба-
гато інших.

Із християнських істориків про сколотів писали: св. Пав-
ло, Марцеллін, Пріскус, Кассіодор, Йордан, Менандер, Мав-
рикій, Прокопій, Константин Порфірородний, Комменіята й 
багато інших. Писали, як про живучий в той час нарід.

«Велика Скуф» — 
велика Сколотія

Скити-українці – це найстарша нація Єв-
ропи, а може, й людства

(Саєнтифік Амерікан, 
червень 1974 р.)
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Всі грецькі джерела перекладені латинською мовою, а в 
15-16 ст., їх із латини перекладено німецькою, англійською, 
французькою, російською та іншими живими європейськи-
ми мовами.

Як було вже сказано в І розділі, з Правобережної Пра-
україни, чи в археологічному розумінні з Трипілля, пере-
селенці поширилися передовсім на схід. Гнала їх до цього 
життєва конечність – перенаселення трипільської екумени, 
а полегшили цей процес приручення коня і винахід колеса 
та гарби.

Ніхто не знає, як називали самі себе ці племена, за ви-
нятком Геродота, який записав, що скити називали себе ско-
лотами. Кимрами, таврами, скитами, кельтами називали їх 
греки (елліни).

З археології знаємо, що ті племена нашої землі розроста-
лися і освоювали щораз нові, незаселені степові простори 
протягом цілих тисячоліть, починаючи з VІІ-ІV тисячоліть 
до Хр.

Самари-зимари-орії-сколоти з Праукраїни на своїй пре-
довгій дорозі натрапляли не тільки на зовсім не заселені 
простори, а й на території, на яких жили неорійці, зі своїми 
культурами (Індія, Мала Азія, Єгипет і ін.).

До Олександра Великого грецькі історики мало, а то 
й зовсім не цікавилися ні своєю, ні чужою передісторією. 
Тільки Геродот – батько історії – у своїй «Історії» з 444 р. до 
Хр. в IV книзі розповів нам про початки Сколотії й сколотів.

Про це буде мова далі.
Одначе почнемо від Беросса, який сам свідчить у своїй 

праці «Халдаїка і Вавилоніка», що її оригінал затратився, 
але залишилися численні відписи й цитати ще з дохристи-
янської доби.

Беросс (халдейський жрець, астролог і філософ) усі свої 
дані, як він сам свідчить, почерпнув із халдейських (шумер-
ських) і скитських книг. З цього виходить, що сколоти мали 
своє письмо вже у другому тисячолітті до Хр. або ще скорі-
ше.
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Для пояснення, якими найстарішими халдейськими й 
сколотськими книгами, що збереглися донині, він послуго-
вувався: це були «Веда», усі санскритські твори в Індії «Ма-
габгарата й Рамаяна», «Авеста» в Персії та ін.

Він пише: «Що стосується початку й походження героїв 
і подальших подій, то це скорочено передаємо з наших хал-
дейських і сколотських книжок – як далеко вони сягають» 
(ст. 22 – II кн. про генеалогії).

З цього виходить, що він користувався бібліотеками 
шумерів, якими користувалися й жидівські рабини, будучи 
у вавилонській неволі в VI ст. до Хр. – про початок світу, 
потоп, тобто «генезис» кн. Буття І Мойсея, якого Ґ. Нанні 
називає найстаршим істориком світу у своїй праці «Berossi, 
sacerdotis Chaldeici Antiquitatym libri quinque – Antverpiae – 
1545».

Беросс, як і Мойсей (ті самі джерела), каже, що по потопі 
корабель Ноя (Яна у Беросса) осів на Гордийській горі у Вір-
менії – недалеко ріки Аракс (Мойсей назвав гору Арарат).

«І там, в околиці над Араксом, був початок народин 
скитської (сколотської) нації, назва якій походить від їхньо-
го першого володаря Скита».

З-над Араксу сколоти перенеслися у Праукраїну, яка тоді 
була незаселена, здобуваючи тим самим право стати автох-
тонами й правними посідачами своїх прадідівських земель. 
«Це зовсім неважне, – як каже О. Дражньовський, – чи вони 
переселилися усі туди й щойно пізніше поширили свою ек-
спансію в Європу та Азію, як подають грецькі джерела, а 
чи, як можна логічно зробити висновок на підставі Берос-
са, вони поширилися з-над Араксу на всі сусідні території». 
Одначе провід сколотської нації – царські сколоти – посели-
лися в Україні – «Герроісі-Есхата», на що вказують царські 
могили й історичні джерела, а не як це треба було німцям 
і москалям, а за ними та деяким нашим історикам й архе-
ологам (Грушевський, Щербаківський і ін.), які вважають, 
що сколоти неодмінно прийшли з Ірану й навіть тисячолітнє 
перебування у сусідстві «культурних» грецьких колоній над 
берегами Чорного моря не окультурило їх аж до нашестя 



Корінь безсмертної України

- 45 -

Сарматів, котрі змели їх у ІІІ ст. до Хр. (Грушевський). Оче-
видно, про це «не знали» нічого греки, бо ніхто з них не 
записав, як і коли це сталося, тільки дальше у своїх історіях 
і хроніках писали про сколотів (скитів), ґетів-готів, антів, 
русів аж до XII ст. по Хр.

Тут треба обов’язково додати, що якби сармати дійсно 
змели сколотів, як цього треба було німцям і їх однодумцям, 
то греки з великою радістю були б записали цю подію не 
раз, а сотні разів, але про це – ні однієї згадки. (Зрештою, 
сармати є рідними братаничами сколотів, про що буде мова 
далі).

Діодор Сіцилійський, який у своїй «Історичній Бібліо-
теці» дав перегляд усіх доступних йому історичних праць, 
написав таке: «Тепер з черги будемо говорити про скитів 
(сколотів) сусідів індів. Вони колись посідали вузьку тери-
торію, але поволі стали сильніші своєю силою і змаганням, 
поширюючи свої границі в довжину й ширину, довели свою 
націю до великої могутньої імперії і слави». І далі: «А ма-
ючи одних із найстарших і найбільш войовничих королів 
з надзвичайним вмінням володіння, вони прилучили до 
своїх територій всі гористі околиці аж до Кавказу, як теж 
долини (поля) аж до Океану (Атлантику), мокляків Меоти-
ди (Озівського моря, і прочі землі над Доном уздовж ріки... 
Тоді повернули зброю в інший бік і дійшли аж до єгипетсь-
кого Нілу. Після підбиття багатьох і великих народів сколот-
ська (скитська) імперія сягала аж до Східнього океану (Па-
цифік). Величні діла творила ця нація і мала королів, гідних 
пам’яті». (Істор. Бібліотека – II гл. 43 ст. 113-114).

Крім згаданих двох, одним із найважливіших істориків, 
що дав справжній історичний матеріал, був римський істо-
рик Помпей Трог (І ст. до Хр.). що написав «Історію світу» 
в 44 томах. Ця історія, на жаль, не збереглася в оригіналі, 
є тільки скорочення грецького історика Юстина (165 р. по 
Хр.) під заголовком «Філіпіки» і в них ціла друга книга, 
присвячена Сколотії (Скитії).
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«Історія сколотів (скитів) дуже багата й величава. Вони 
(сколоти) мали славний початок, а також імперію з вели-
чавими подвигами їхніх мужів та чеснотами їхніх жінок... 
Вони заснували Партію і Бактрію, а їхні жінки – королівство 
амазонок...

...Сколотська (скитська) нація вважалася за найбільш 
стародавню у світі, хоч між сколотами й єгиптянами відбу-
валися довгі суперечки, котра з націй старша». (Вийшло, 
що Сколотія, бо мала більші природні багатства (чорнозем, 
густа мережа водних чистих рік), що були більш пригожі 
для первісних людей, як щойно штучно створені канали в 
Єгипті.

Трог писав: «Сколоти – це найстарша нація світу».
«Ця нація (сколоти) плекає справедливість із вродженого 

нахилу, а не під примусом законів», – каже Трог, (Порівню-
ючи їх до греків, які навіть після довгих навчань їхніх філо-
софів і мудреців залишилися шахраями).

І дальше «Сколотія (Скитія) – нація, славна подвигами 
і війнами. Сколоти величезної фізичної будови, не бояться 
ніяких невдач, а коли були переможцями, то задовольнялися 
тільки славою» («Філіпіки». кн. II розділ 3).

«Три рази наступала Сколотія (скити) на азійські імперії, 
але ні одна з тих потуг не відважилася напасти на них, не 
могла їх завоювати. Вони розбили і примусили втікати єги-
петського фараона Сосотріса (Рамзеса II), коли він наважив-
ся наступати на Сколотію». «Вони знищили Кира з цілою 
його армією (Томира).

Змусили до безсоромної втечі зі Сколотії перського коро-
ля Дарія І (513-12 р. до Хр.).

Перемогли Зопіріона, генерала Олександра Великого, 
розгромивши дощенту його армію...» (Пайрісад І 344-311 
до Хр.).

«Вони завоювали Азію і наклали на неї трибут – неве-
ликий, радше як символ визнання їхнього завоювання після 
перемоги. Азія платила цей трибут 1.500 років, аж поки ко-
роль Нінус (3.000 до Хр.) не відмовився платити цю дани-
ну», тобто сталося це за 4.500 літ до Хр.
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У Помпея Трога немає навіть найменшої згадки чи натя-
ку про походження сколотів з Азії (чи Ірану).

З його писань виразно видно, що вони (сколоти) спокон-
віку жили над Дніпром (Бористеном) і Чорним морем (Евк-
сином).

Курціюс Руфус в «Історії Олександра» пише: «Нема сум-
ніву, що скити, (сколоти), від яких походять парти, прийш-
ли не з-над Босфору (Тракії), а з території Європи». І далі: 
«Але сколотський народ, що жив недалеко Тракії, звернувся 
на північ». Подібно пише й Пліній.

Геродот із Галікарнасу (480-425 до Хр.), який побував 
у Сколотії, в її найбільшому порті Ольвії (451 р. до Хр.) у 
своїй «Історії» з 444 р. до Хр. в IV кн., присвяченій музі 
Мельпомені (трагедії), описує Сколотію, її неповну історію, 
побут, культуру, звичаї, племена, осади, економію, віруван-
ня, мистецтво і легенди. Багато місця присвятив походові 
Дарія (513-12 до Хр.).

В одній з легенд, яка була жива між тодішніми сколота-
ми, переповідає про походження сколотів.

Геродот каже, що Геракл (якого греки присвоїли собі від 
нас) приїхав у Сколотію у пошукуванні корів титана Геріона 
(десятий подвиг Геракла). У сколотських степах захопила 
Геракла сніговія. Змучений Геракл пустив коні пастися, а 
сам, закутаний у левину шкуру, заснув. Рано побачив, що 
коні зникли. Шукаючи коней, стрінувся з чудним сотворін-
ням, що до половини тіла було гарною жінкою, а замість 
ніг мала хвіст ящірки чи змії. Вона, запитана про коні, від-
повіла, що їх сховала і віддасть йому тоді, коли він згодить-
ся стати її чоловіком. Геракл згодився. Вона держала його 
при собі кілька літ і мала від нього трьох синів. За цей час 
Геракл відшукав корови і став прохати, щоб його відпусти-
ла. Вона сказала, що доглядала його коні й має від нього 
трьох синів. Яка буде їй нагорода?

Геракл подарував їй свій лук, пояс із золотим черпаком і 
сказав їй, щоб край цей (Сколотію) дала тому синові, на яко-
го буде добрий його пояс і котрий зуміє натягнути його лук.
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Потім Геракл від’їхав. Коли сини доросли то, ні стар-
ший Аґатирс, ні середульший Гал не змогли натягнути лука 
свойого батька. Зробив це наймолодший – Скит (Сколот), 
який і став прапредком усіх сколотів.

Агатирс дістав від матері західні краї – Дакію (теперіш-
ню Румунію), а Гал одержав північно-східню Праукраїну 
(сьогоднішню Полтавщину, Донеччину, Галон).

З цієї легенди наочно видно, що сколоти (скити) уважали 
себе автохтонами Праукраїни й не прийшли нізвідки.

Тут треба сказати, що деякі вчені здогадуються, що ско-
лоти, гали й аґатирси жили в Праукраїні від щонайменше 
10.000 літ під назвою кимрів-самарів.

Це був найстарший нарід в Європі, бо греки прийшли з 
Праукраїни десь за 2.000 літ до Хр., тому Геракл не міг бути 
греком. Усі, зрештою, грецькі боги й герої узяті від наших пе-
лязгів-палистих, які проживали довший час на території пізні-
шої Греції-Еллади (й на Пелопонесі).

Другою легендою, яку розповів Геродот у своїй «Історії», 
є оповідання про легендарного сколотського царя Таргітая 
(Цар-Гетая).

Цар мав трьох синів, що жили разом з ним, коли одного 
дня упали з неба від бога Папая на землю золотий плуг, ярмо, 
бойова сокира й черпак для пиття води. Перший, що хотів узя-
ти золото, був найстарший син Липоксай. Та золото почало 
горіти. Після нього підступив Апоксай і з ним було те саме. 
Врешті підступив наймолодший Колоксай – вогонь погас, і 
він узяв це золото. Це також вказує, що ми є нащадками ско-
лотів-орачів (золотий плуг), ярмо – це сколоти-орачі й скотарі, 
бойовий топір (сокира) – це символ завоювань цілого тодіш-
нього світу царськими сколотами, а черпаком користувалися 
українці до Другої Світової війни, та й тепер ще користуються.

Отже, і з цієї легенди видно, що сколоти – це автохтони 
Праукраїни.

Тому, що Геродот, крім Ольвії, не побував далеко у степах, 
то й нічого не знав про Дніпрові пороги, тому він радо кори-
стувався розповідями сколотів, які зовсім і не згадували про 
свій прихід з Азії чи Ірану.
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Раз тільки Геродот, покликаючись на опінію Арістея, 
висловив здогад, що сколоти могли прийти з Азії (Арістей, 
син Кайстровія – бога траків, якого греки прийняли у свій 
Пантеон). Геродот оповідає, що «той Арістей мав дійти до 
краю Ісседонів. (Ісседони жили у східньому Туркестані 
над рікою Тарім-Дарія і озером Льоп-Нор (сьогоднішній 
Сінкіанг)». Сколоти-скити жили на північний захід від них, 
а «арімаспи» жили в сьогоднішній Монголії на південь від 
озера Байкал), які казали йому, що арімаспи-одноокі натис-
нули на ісседонів, ісседони на сколотів, а сколоти на кимрів. 
І так сколоти з’явилися над берегами Чорного моря (VII ст. 
до Хр.). До цього здогаду причепилися німецькі вчені, бо їм 
ходило довести, що сколоти – це дика орда, яка прийшла з 
Азії, зокрема з Ірану, яку в III ст. до Хр. знищили сармати, 
а сарматів – готи (очевидно – дойче), а готами вони хотіли 
підбудувати свій І райх.

Грушевський цю легенду-байку також прийняв за прав-
доподібну, хоча знав, що однооких арімаспів ніколи на світі 
не було й тим самим не могли натиснути на ісседонів. Але 
йому також ходило, не знати чому, щоб сколоти не були ав-
тохтонами, а зайдами з Ірану!

Абсурдність тієї теорії довів також московський академік 
Артаманов (білий крук), та все одно ніхто на неї не звернув 
ніякої уваги й у світовій літературі під впливом німецьких, 
а за ними й московських учених, ця фальшива теорія лиши-
лася донині також і в нашій історіографії.

Грушевський (Історія Руси-України том. І) пише про 
скитів: «Варварська дич, що чорною хмарою висіла над ел-
ленським світом тисячу років».

Як Грушевський нарахував аж 1000 років, коли скити – 
оця «дич» – за його ж таки даними появилася під кінець VIII 
ст. або на початку VII ст. до Хр. а загинула вже в III ст. до 
Хр. Де ж тут 1000 років? І що найважніше – ніхто з давніх 
грецьких істориків чи географів, ні Діодор Сицилійський, 
ні жодне грецьке джерело ніколи тих «колоній» не назива-
ли «грецькими чи еллінськими», то чому ми маємо їх так 
називати? Ті «колонії» лежали на нашій сколотській землі. 
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А знаємо, що у всіх портах світу завжди є певна кількість 
чужинців!

Зрештою, ті «елліни», що там жили, зовсім не були ел-
лінами, бо походили в більшості з берегів Малої Азії і по за-
гибелі Гетитської імперії в XI ст. до Хр. були їхніми нащад-
ками, отже, сколотами. Вони по завоюванні Дарієм Малої 
Азії на початку V ст. до Хр. масово емігрували над береги 
Чорного моря, де за дозволом сколотських володарів посе-
лювалися і платили їм данину.

Грушевський, пишучи про «дикунство» рідних сколотів, 
яких нащадком був і він сам, «забув» зацитувати думку Ге-
родота, котрий, пишучи про сколотів, заявив: «Усі народи 
довкруги Понту (Чорного моря) належать до найбільш не-
культурних, крім сколотів. Вони мудріші від будь-якої нації 
на землі й винахідливіші, бо унеможливили ворогам напа-
сти на їхню землю та винищують кожного, хто відважився 
б на таку спробу!»

І що найважливіше, як за такий короткий час (400 літ) 
«сколоти – дикуни» змогли залишити по собі тисячі (дослів-
но) царських могил з безчисленними скарбами в золоті й 
сріблі, які сьогодні лежать в Ермітажах Санкт-Петербургу й 
Москви (не в Києві!), а про їх мистецьку вартість навіть не 
доводиться говорити, бо їм ціни немає.

Ті скарби, пограбовані москалями, далеко-далеко старші 
й більші, як ті, що їх лишили єгипетські фараони в пірамідах 
за цілі тисячоліття.

Коли йде мова про давні царські могили, яких безліч ли-
шили царські сколоти на українських землях, то, йдучи за 
логікою учених, треба було сподіватися, що ті могили по-
винні би бути також і в Ірані, звідкіля ніби мали походити 
сколоти, але, на диво, в Ірані не знайдено ні одної! Чому? 
Що ж собою являв Іран колись і сьогодні?

Іран – пустинний край, оточений горами й океаном, не-
має ні однієї більшої річки, а ті, які там є, губляться у пісках 
пустель і тим самим унеможливлюють осіле життя навіть 
сьогодні.
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Геродот, як було вже згадано, не твердив, що сколоти 
прийшли з Ірану, але записав, що сколоти дуже часто під час 
різних воєнних виправ заглядали в Іран. Вони, виконавши 
свою місію, усе вертали у Сколотію, у країну «руса» (оле-
ня), пшениці, запаху печеного пшеничного хліба, чудової 
весни, заліза й солі.

Другим давнім істориком і географом, що багато уваги 
присвятив Праукраїні, був Страбон (63 до Хр. – 19 по Хр.). 
Сам він походив з Амазії у Понті (Amissus), де його діди й 
батьки були на службі понтійсько-босфорських царів, сту-
діював в Александрії (5 літ), де була в цей час найбільша 
бібліотека світу, опісля частину свого життя провів у Римі, а 
під кінець життя був політичним радником королеви Понту. 
Сам він зачисляв себе до династичної кляси володарів Пон-
ту й Босфору. тому сколоти-орії були йому рідні й свої.

Історія, ним написана, не збереглася, тільки географія – 17 
томів, де в томах 4, 7, 11, 12 багато пише про Праукраїну-Ско-
лотію, європейську, малоазійську й азійську аж по Індію. Це 
найбільш вартісна праця і джерело про нас, і про Босфорсь-
ке царство з часів Мітридата VI і дальше володарів Босфору 
та взагалі про давній світ, але сколотська проблема Страбо-
ну була дуже близька і він, як і інші дослідники сколотів, 
називає їх «найчеснішими й найсправедливішими людьми 
на землі». Він спростовує усі попередні закиди, зроблені 
сколотам попередніми вченими, а самого Геродота називає 
міфографом.

Він каже, що деякі автори тільки через ігноранцію 
оскаржували сколотів у дикості в поведінці з чужинцями, 
яких вони нібито приносили в жертву своїм богам, їли їхнє 
м’ясо і вживали їхні черепи, як чаші для пиття, а водночас 
називали сколотів чесними кобилодоїльцями, споживачами 
молока й святими, найбільш правдомовними людьми, яких 
нема ніде більше на світі» (Страбон. «Географія», т. 7).

І далі: «Такий погляд існує навіть ще й досі поміж грека-
ми, бо ми вважаємо сколотів (скитів) за найчесніших людей 
і найменш здатних на обман, як теж і вони далеко більше 
скромні й незалежні від усіх і від нас».
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А про греків: «Наш спосіб життя поширив свій згубний 
вплив на майже всі народи, впроваджуючи серед них вибаг-
ливе життя і змислові приємності, що впровадило до загаль-
ної захланності. І через те сколоти, як і інші чужинці, стали 
морально гірші, це підірвало в них мораль і впровадило в 
них хитрість на місце прямолінійності»1.

Страбон добре орієнтувався у сколото-сарматських про-
блемах і вже в І ст. по Хр. ніде не згадує про те, що сармати 
знищили сколотів, а заявляє, що сармати – це та сама нація, 
що й сколоти, яка жила за Доном.

Геродот вважав сарматів також за ту саму націю, бо ж 
писав, що сколотські сини, поженившись з амазонками, 
відійшли на північний схід від сколотів і там дали поча-
ток новому племені сарматів. Зрештою, сколоти залишили 
незліченні могили з пребагатою культурою, коли по сарма-
тах не лишилося майже нічого.

В ті часи на кордонах племен чи навіть держав не стояли 
пограничні сторожі, котрі їх берегли, як про це писав ар-
хеолог П. Курінний (знавець сарматів). Час від часу могли 
появлятися менші чи більші ватаги сарматів на просторах 
Сколотії аж по Дунай, очевидно наскоками, як хижаки, у 7, 
15, 85, 101 та 180 роках по Хр. Решта сарматів жила за До-
ном, як це відкрили та розкопали археологи В. Городцов і 
М. Міллер і показали нам культуру сарматів такою, якою 
вона була насправді в VІ-І століттях до Хр.

Їхні хати без печей і вікон, з вогнищем посередині та 
земляними ямами у формі конуса, наче сховок на зерно та 
в’ялену рибу. Поживою сарматів були молоко, пшоняна 
каша, риба, м’ясо та ярина.

1. Як у сьогоднішніх москалів, які по упадку Константинополя 
1453 р. по Хр. присвоїли собі від Ромеїв не тільки герб (двоголо-
вого орла, що символізував Римську й Константинопольську ім-
перії), а й їхні звичаї, мораль і цезаропапізм у релігії та вигадку, 
що вони (москалі) є третім Римом, а четвертому не бути ніколи 
(Філотей). 
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Небіжчиків ховали у вузьких, глибоких на 3 м ямах, ви-
простаних головою на південь. Біля голови ставили посуд з 
їжею, а опісля засипали яму землею з насипом зверху.

Такі могили траплялися зрідка і в Україні. Але карту 
К. Птоломея, де зазначено всі простори України й сусідніх 
земель аж по Балтику як Сарматію П. Курінний назвав по-
милкою (П. Курінний «Предісторія та рання історія України 
на підставі археологічних джерел» – С. 50)

Отже, про сарматів, що змели сколотів ще в III ст. до Хр., 
говорити не доводиться. Вони жили за Доном і на Кубані, їх 
у пізніших віках ототожнено з алянами, які розділилися на 
такі племена: сармати, яксамати, язиги, псеси та ін.

Птоломей писав свою географію в Олександрії за пере-
казами інших дослідників.

Цю справу вияснив Страбон. Він подає, що колись греки 
називали сколотів сарматами. На підставі тих джерел астро-
ном-географ Птоломей у II ст. по Хр. змінив назву скитів 
(сколотів) на сарматів, не подавши причин. Римляни потре-
бували карт у своїх завоюваннях і розповсюдили назву сар-
матів по всій Європі, що опісля і стало офіційним джерелом 
інформації, яку в XIX ст. історики взяли як базу своїх «істо-
ричних доказів».

Греки, одначе, аж до XII ст. по Хр. на означення Сколотії 
вживали назви «скити, готи, ґети, анти». Вони ж найближчі 
сусіди сколотів і добре орієнтувалися у тих справах.
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Сколотські племена, що їх і Л. Нідерле виводить від 
трипільців, поділялися на такі племена (знані вже Геродотові):

Таври – жителі Криму.
Агатирси – (ґети-готи, даки) сьогоднішня Добруджа, 

частково Болгарія і Румунія.
Неври – Підляшшя, Полісся, Північна Волинь, Над-

бужжя.
Меланхлени – (чорно убрані) – Чернігівщина, яка сяга-

ла далеко на північ.
Будини – над горішнім Доном.
Гелони (чи Галони) – ціла Полтавщина аж до Сейму зі 

столицею Галоном. (По зруйнуванні Галону – перейшли на 
Підкарпаття і Закарпаття).

Сколоти-орачі – Східна Волинь, Київщина й на південь 
від них.

Сколоти-хлібороби – займали решту Придніпровської 
височини.

Бористени-хлібороби – обабіч Дніпра, вище порогів.
Алазони – між Прутом і Бугом над середущим Дністром.
Каліпіди – над Нижнім Бугом і берегами Чорного моря.
Царські сколоти – серце України – Запоріжжя і Північ-

ний Крим зі столицею Кам’янським, опісля Новгород-Скит-
ський (Сколотський у Криму).

Сколотські племена 
і їхні території
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Сколоти-кочовики – Донеччина аж по р. Дін.
Сармати – за Доном.
Меоти й Амазонки – на Західній Кубанщині.
Синди й Ахайці – на Таманськім півострові й східних 

берегах Чорного моря.
В Азії – сколотами були емігранти з Праукраїни: Масса-

гети, Парти, Бактрійці, Согдіяни, Арійці, Саки, Ефталійці 
аж по Корею і Китай (Сіне) та Індійці – орїї над Ґангесом.

В основному всі сколоти-орії ділилися на царських (тоб-
то воїнів), хліборобів і скотарів.

Геродот про сколотський край висловився так: «Земля 
скитів (сколотів) європейських являє собою рівнину, багату 
травою, добре зрошену. Нею течуть ріки П’ятигирлий Істер. 
Тирас, Гипаніс, Бористен, Пантікап, Гипакір, Геррос та Та-
наїс (Дунай, Дністер. Буг, Дніпро, Дін і т.д.).

Води тих річок чисті й приємні на смак. Вони многориб-
ні. над ними чудові пасовиська й дуже родюча земля, у гир-
лах Бористену багато самоосадної солі».

Кінь – мешканець безмежних степів Праукраїни.
На чорноземі росла буйна, м’яка й поживна трава, а ріки 

були повні чистої води.
Коня приручили орії-трипільці (самари) десь за 4.350 літ 

до Хр. Освоєння коня стало надзвичайною подією і нови-
ною. Приручивши його, сколоти-орії стали першими їздця-
ми світу, й за його допомогою скоро оволоділи просторами 
Євро-Азії, від Атлантику через Алтай до Пацифіку, а через 
Індію до Індійського океану.

Сколоти-орії на конях і колісницях, озброєні боєвими 
сокирами оволоділи Балканами (греки, коли побачили ско-
лотів-оріїв, назвали їх кентаврами), Малою Азією і Вавило-
ном, частково Єгиптом (Гиксоси), де довго панували (П. Трог). 
Ті, що вернулися у Сколотію, поділилися набутим досвідом 
із братами на рідних землях, що, згодом, позначилося но-
вими розселеннями, так що Тукідит писав: сколоти – це 
найбільший і найсильніший нарід на світі. Також Гіппократ 
писав про їхні вози, колісниці й зброю, про те ж писали 
Страбон і Пліній. Сліди Сколотів знаходимо у Швейцарії, 
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Франції, Швеції, Скотляндії, Англії, Ірландії, Данії, Німеч-
чині, Польщі, на Балканах, у Сибіру, Туркестані, на Алтаї, в 
Ірані, Індії і Китаї, у Туреччині, Месопотамії, у Палестині. 
Сколотія завдяки своїм знаменитим володарям, кінноті, 
бойовим колісницям та залізній зброї була набагато більша 
від імперії Олександра Великого й Римської імперії. Навіть 
Балтійське море називали Сколотським морем.

Із сильного центру в Алтаї і Монголії (сьогодні пу-
стеля Гобі) нападали на Китай і довго володіли (мова про 
єфталітів – пізніших гуннів), про що свідчать китайські 
хроніки, археологічні знахідки трипільської культури – та 
могили зі своїми багатствами (Алтай).

В VII ст. до Хр. сколоти в союзі з вавилонцями й меда-
ми (руйнували Ніневію (в 612 до Хр.) так, що її руїни вчені 
відкопали аж у 20 роках XX ст. Зі зруйнуванням Ніневії пе-
рестало існувати й царство ассирійців2 .

Останній ассирійський цар Сін-Шаріскін наклав на себе 
руки, щоб не попасти в полон, а рештки його армії сховали-
ся у горах і чекали на допомогу фараона Нехо.

Ассирією поділилися меди й вавилонці.
Вавилон забрав Сирію, Палестину й Південну Ассирію, 

що межувала з Вавилоном, Північно-Західню Ассирію, 
Урарту й Персію забрав Кіяксар, медійський цар.

У той час Кіяксар підо впливом Мадия, царя сколотів, 
реорганізував медійську армію на взір сколотської. Він поді-
лив її на кавалерію і колісниці, а піхоту на колійників, луч-
ників і саперів (технічні війська).

Після цієї реформи медійська армія стала найбільш 
боєздатною на Близькому Сході, а меди – найсильнішою по-
тугою (Геродот).

На підставі цієї реформи можемо пізнати, як була органі-
зована армія сколотів царя Мадая.

Новий цар Вавилону Навуходоносор (Навугодинозор 
у Біблії) тепер разом із сколотами розбив решту армії 

2. Може це відплата за зруйнування держави гетитів і знищен-
ня їх столиці Хатуші? 


