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ПЕРЕДМОВА  
Слово в передмові до третьої документаль-
но-художньої книги «Уможливити неможли-
ве» із чергової серії «Відголоски родинної 
пам’яті» надається Пупишевій Валентині 
Яківні (на  фото), директору Кіровоградсько-
го інституту розвитку людини «Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини  
«Україна». Валентина Яківна – унікальна 
людина з великим кругозором, має свою 
активну  громадянську  позицію. Захоплює- 

ться політологією, постійно цікавиться політичним життям краї-
ни і світу. Провідний спеціаліст наукового вісника «Центр інно-
ваційних технологій» (Україна), член товариства «Знання» 
України в Кіровоградській області. Свою професійну діяльність 
направляє на навчання молоді: «Де ж набратися мудрості, як 
не в книгах!» Сьогоднішній час ставить дуже високі вимоги до 
молодих людей, тому закликає поважати і берегти власні знан-
ня, своїх друзів, батька і неньку - «і все у нас буде гладенько». 

Пупишева В.Я. переконана, що теорія не повинна бути 
відірвана від життя, а  особливу увагу слід приділяти особам  з 
обмеженими можливостями для їх подальшої соціалізації у сус-
пільстві. І саме в цьому напрямку, Кіровоградський інститут 
розвитку людини «Відкритого міжнародного університету роз-
витку людини «Україна» займає провідне місце в нашій дер-
жаві. Валентина Яківна визнаний авторитет з національно-
патріотичної тематики в Кіровоградській області, із задоволен-
ням передає свої знання підростаючому поколінню.  

Її наукові інтереси направлені на розробку психолого-
педагогічних констант підвищення професійної надійності під-
готовки сучасних спеціалістів за 4-х блоковою моделлю, яка 
складається: з фізичного здоров'я, моральної стабільності, 
інтелектуальної підготовки й закріплення професійних якостей. 
По даним напрямкам готовить свої власні публікації. 

Виступаючи перед студентами ВНЗ, Валентина Пупишева 
каже: - Я пишаюся, що у мене є такі друзі як Валентин Карпов і 
Сергій Чеботарьов, на них треба рівнятись, вони гордість нашої 
України. Дослідники і краєзнавці, історики і патріоти, письмен-
ники і благодійники, люди з високою громадянською позицією.  
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Перед вами чергова книга Валентина Карпова і Сергія 
Чеботарьова, яка, можливо, суперечить вашому світогляду. 
Але є неодмінне право людини мати особисті переконання, тим 
паче коли мова йде про «відголоски родинної памяті». Погодь-
теся, така тема в історичній літературі досліджується нечасто, 
хоча після розвалу радянської імперії «настав великий час істи-
ни». Ще Пушкін О.С. казав: «Історію пишуть не тільки по книгам 
і  рукописам, але ж і по міфам та переказам».  

Багато науковців та письменників таких як О.Ковалевсь-
кий і Р.Макаров, Л.Осауленко і С.Середа, А.Аносов і В.Дяче-
нко, М.Ігнатенко та інші доктори історичних наук України (ста-
ном на 2020 р їх в Україні більше 300 осіб), можуть запитати: - 
Чи знаємо ми, українці, свою історію? За статистикою 60% гро-
мадян Української держави обох статей не знають і не цікавля-
ться будь-якою історією, зокрема й українською. Дві третини 
серед них склали жінки. Трохи більше 30% дорослих українців 
ще пам’ятають шкільну, чи студентську програму історії і зок-
рема колишнього Радянського Союзу. Цікавляться суто україн-
ською історією не більше 10-15%, а більш-менш глибоко її зна-
ють близько п’яти відсотків. Ось із такими знаннями ми, україн-
ці, вступили у нове ХХІ століття, і хочемо побудувати незалеж-
ну Українську державу. 

Послухаємо авторів нашої книги, Валентин Карпов каже: - 
Більше півстоліття мене цікавили легенди і міфи всіх часів і 
народів, і я давно звернув увагу на те, що з століття в століття, 
з країни в країну - образи героїв, сюжети та події в них, немов 
перегукуються, або перетікають з одного оповідання в інше і 
створюють впевненість у тому, що всі вони почерпнуті з якогось 
одного джерела. Взяти хоча б легенди про Всесвітній потоп, 
або про Адоніса - Таммузе - Телепинуса, або вмирання і воск-
ресіння єгипетському бога Осіріса. У кожній міфології (легенді) 
є свій верховний Бог, батько Богів, і їх матір. Скрізь є Бог війни, 
Богиня любові і Богиня мудрості, герой-напівбог, що з часом 
стає «повним богом» і таке інше. Тож де, перша основа народ-
них переказів і чому вони схожі один на одного? 

Сергій Чеботарьов зазначив: - Невдячна то справа – 
вичищувати «Авгієві стайні» любої історичної неправди, та що 
поробиш, нам конче необхідно це зробити. Тим паче, що наші 
історики «совкової школи» поки що з цим ніяк не квапляться. Я 
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вважаю, що до опису історичних подій, є три підходи, назвемо 
їх умовно: географічний, політичний та науковий. 

Перший, це дослідження в часі того, що відбувалося на 
якомусь більш менш замкненому географічному просторі; 

Другий (радянський, політичний) – де йдеться про про-
довження існуючої історичної державності до 1991 р. За таким 
підходом, у підкорених Російською імперією народів – жодної 
власної історії взагалі не було і не буде; 

Третій (дослідницький і науковий), де на першому плані 
буде потяг до істини. Бо історія є унікальною і неповторною, – 
внаслідок самої складності своїх подій. Це наука, щоб там не 
казати: «наука – досить своєрідна». Саме тому, ми взяли за 
правило по декілька разів, перевіряти підозрілу інформацію, 
кружляти навколо подій і фактів, вишукувати щілину, щоб 
«пролізти і дістатися» до правди. Ось чому події певних часів, 
подаються в наших книгах по декілька разів і під різними кута-
ми зору, опираючись на наукові, релігійні, міфічні або езотери-
чні тлумачення. Вони перекликаються з главами та розділами  
попередніх книг із трилогії «Країна знань» та «Відголоски 
родинної пам’яті», немов запрошують читача прийняти участь в 
обговоренні прочитаного матеріалу.   

Валентина Пупишева: - Коли я розкрила першу книгу три-
логії «Відголоски родинної пам’яті» то із захопленням гортала 
сторінки, намагаючись вникнути і усвідомити обширний зміст, 
переплетіння історичних дат і фактів. В першій книзі дуже 
багато посилань на архівні документи, виписки із «церковних 
журналів» і стародрукі по дослідженню родоводу різних груп 
людей. Далі звертаєш увагу як у різні часи, мінялася історична 
доля нашої держави.  Як би там не було, ми залишаємося все 
тим же давнім арійським народом і носимо в собі генетичний 
«Код арійця», отриманий від Богів у часи «сивої» давнини.   

Друга книга «Силуети крізь час» із вище названої серії, 
про козацьку славу України заставляє вигукнути: - Багатост-
раждальна українська земле, в чому ж ти завинила перед 
Богом, що тебе так розпинали на «хресті Історії», як не сусідні 
держави, то інші загарбники? Невже сусіднім великим і малим 
народам, бракувало власної землі і своєї історії, чому вони 
злодійкувато озираючись, вперто лізли на українські території і 
поневолювали наші мирні народи?  
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А далі – гірше, почали змінювати та викривляти історію 
держави Україна, віддаючи на потурання – генетичні коріння 
української нації. Мабуть у тих загарбників, що захвачували 
українські землі, не все було добре із власною історичною 
дійсністю, бо від гнилого дерева, ніколи не буде якісних плодів. 
Поневолювачі порушували «генетичний фундамент» українсь-
ких родин, намагались за рахунок «українського генетичного 
коду арійця» покращити свій генофонд. І коли нам на початку 
ХХІ ст. кажуть: «що українські  предки були темні і дикі, билися 
між собою дерев’яними цурками та вклонялися дерев’яним ідо-
лам, аж поки «світло європейської цивілізації» не прийшло на 
українські землі», то ми справедливо обурюємось цьому.  

З цього приводу Валентин Карпов і Сергій Чеботарьов, 
ставлять прості запитання: - Якщо українці такі «дикі і темні», 
чому на українські терени тисячоліттями лізуть загарбники? 
Чому вони століттями намагаються «увійти в українську істо-
рію» та поєднатися з різними українськими родами? Чому вони 
постійно фальшують історію України? Ті, у кого є совість мов-
чать. Аби наших авторів могли зрозуміти читачі, внесемо коро-
тке пояснення: - Всю достовірну історичну інформацію подій на 
русинських землях треба шукати також і в закордонних архівах 
та інших джерелах, наприклад, польських, німецьких або у 
Ватикані, бо станом на 1680-ті роки ніхто на теренах Московії 
та поневолених нею територіях, не зміг віднайти жодного доку-
мента, написаного кирилицею і старішого за XVI сторіччя. 
Джордж Оруелл у романі-антиутопії «1984» писав: «Той, хто 
контролює історію, контролює майбутнє». 

Після ознайомлення з першим томом третьої книги «Умо-
жливити неможливе» (із представленої серії), замислилась над 
проведеними дослідженнями, бо вони  ламають попередні 
уявлення про земну історію (від появи людини і народження 
мови до наших днів). Про всі відомі теорії походження життя на 
Землі. Вчені й до сьогодні, за допомогою різних дослідів, нама-
гаються знайти єдину «правильну теорію». Але ще не прийшли 
до певного порозуміння. 

Валентин Карпов і Сергій Чеботарьов надають нам мож-
ливість ознайомитись з міфологічними уявленнями про поход-
ження людини і світу, вірування різних народів, легенди та 
відлуння у фольклорі  «братів  по  крові»  про  перший  початок  
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людства. Я не здивована, що у них на подібну працю пішли 
роки наполегливої дослідницької діяльності, «чорнової» пись-
менницької роботи, обробки різнорідних текстів, щоб тільки 
узагальнити  і передати читачам певні знання і досвід. 

Постають такі питання: 1). Яким шляхом міг би піти розви-
ток наших предків при умові збереження генетичної пам’яті 
волхвів? 2). Чому загинули попередні 4 корінні раси людства? 
3). Хто ми люди 5-ї корінної раси? Відповіді на перше питання 
поки немає, а на друге - така: загибель відбулась внаслідок 
військових конфліктів, нехтування законами «Вищого розуму», 
а ще природні катаклізми, поворот земної осі, раптове заледе-
ніння, повені, землетруси тощо. Відносно 3-го питання маємо 
надію, що відповідь дадуть наші молоді читачі (як майбутні 
вчені). Де ж набратися мудрості, як не в книгах! 

Своїм студентам я кажу: - Пам’ятайте, нікчемної роботи 
не буває, бувають лише нікчемні люди, які ставляться до праці 
недбало. Шукайте опору в народних традиціях, у своїй власній 
історії. Єдиний приклад, з яким ми повинні порівнювати себе - 
це ваше родове коріння в минулому. І єдина людина, кращою 
за яку ви повинні бути, - це ви самі. Ось чому я закликаю вас 
брати приклад з таких людей як Валентин Карпов та Сергій 
Чеботарьов. Українська національна ідея в їхньому розумінні – 
це форма мислення українців про своє національне буття і 
мету свого існування. Їхній принцип: - Якщо не я – то хто? Якщо 
не тепер – то коли? Якщо потрібно – то зробимо.  

Легенди, перекази та літописи подій за останні тисячі  
років свідчать, що на Землі жили дракони і велетні, гноми і ель-
фи, а предки сучасних людей (колись в історії) вели ядерні вій-
ни і літали в інші Галактики. Задум написати якнайбільш повну, 
зрозумілу, і цікаву історію України назрівав у наших авторів  
давно, але було побоювання повторити помилки попередніх 
письменників, часто доводиться очищати історичні факти від 
величезної маси супутнього «словесного сміття» та відвертої 
облуди. Щоб там не казали, але священні першокниги Біблія, 
Авеста, Рігведа, прадавні літературні джерела Махабхарата, 
Велесова книга, Пісні птаха Гамаюн та інші (арійські, східні, 
античні, слов'янські) дають нам змогу «вибудувати великий 
прадавній світ з його багатотисячолітньою арійською таєм-
ницею і дізнатись, звідки ми з’явились. 
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ВІДОМОСТІ  ПРО  АВТОРІВ: 
Карпов Валентин Євгенійович унікальна 
людина, офіцер запасу Збройних Сил Укра-
їни, лікар, письменник та викладач ВНЗ. Про-
відний спеціаліст Будинку вчених Кіровоград-
щини; наукового вісника «Інноваційні техно-
логії» (Україна), член товариства «Знання» 
України в Кіровоградській області. Доктор 
наук, член - кореспондент  декількох  Міжна- 

родних академій, професор. Автор більше трьох десятків нау-
ково-популярних книг та трьох навчальних посібників для ВНЗ. 
Відомий громадський діяч України, член обласних та міських 
Громадських рад Кіровоградського регіону. Фаховий спеціаліст 
із національно-патріотичної тематики, фундатор розбудови 
Українського козацтва від часів Незалежності України (1991 р) 
на теренах Кіровоградської області. Нагороджений Золотою 
зіркою «Герой козацького народу». Повний кавалер орденів 
«Козацька Слава», має більше 40 інших різнопланових наго-
род: державних, громадських та релігійних. Головний отаман 
Кіровоградського центрального козацького округу. Має відомче 
звання генерал-полковник козацтва.  

Чеботарьов Сергій Сергійович провід-
ний спеціаліст Будинку вчених Кіровоград-
щини та наукового вісника «Інноваційні 
технології» (Україна). Вчена ступінь канд. 
юридичних наук, (доктор філософії) Ph.D., 
член-кореспондент  декількох   Міжнарод- 
них академій. Начальник управління орга-
нізації і процесуального керівництва досу-
довим розслідуванням  кримінальних  пра- 

вопорушень підслідних Державному бюро розслідувань, нагля-
ду за додержанням законів його оперативними підрозділами та 
підтримання публічного обвинувачення у відповідних провад-
женнях прокуратури  Кіровоградської області, старший радник 
юстиції. За сумлінне виконання службових обов’язків, високу 
професійну майстерність, неодноразово заохочувався та наго-
роджувався  відзнаками, грамотами і подяками державних 
установ та громадських організацій. Напрямки наукової діяль-
ності викладені у працях з теорії та історії держави і права.  
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СЛІДИ  З  МИНУЛОГО 
Шановний читач вже прочитав дві попере-
дні книги нашої серії «Відголоски родинної 
пам’яті» та «Силуети крізь час» про прове-
дені дослідження окремих представників 
(переселенців) людських родів із історії 
України, Дикого поля та Єлисаветград-
ського краю. Зараз перед вами чергова 
книга цієї серії «Уможливити неможливе», 
яка  розповідає про перші  Корінні раси  та  

цивілізації на  нашій планеті від періоду «темної» давнини і про 
зв'язок  з  теперішнім  часом. Звідки прийшли перші люди, хто 
вони, де оселилися і не дивуйтесь коли наша розповідь буде 
суперечити вашому світогляду: «Без пам’яті про минуле – 
немає майбутнього». 

В попередніх книгах нашої серії, ми опирались на інфор-
маційний та архівний матеріал, мали потрібні знання, проявили 
терплячість і вміння викладати свої думки, тому ускладнень не 
було. Для третього тому цього виявилось замало, нам знадоби-
лась незвичайна уява містика, талант ізотерика і сила волі 
письменника. Оскільки точний час утворення Землі невідомий, 
маємо розбіжності від 1 млрд до 4,6 млрд років, тому точний вік 
нашої планети важко визначити. Сьогодні багато учених припу-
скають: вік Всесвіту – 13,5 млрд. років, вік Землі становить не  
4,54 млрд, а близько 6 млрд років. А життя на ній з’явилося ду-
же швидко – вже через 1 млрд років від «створення» планети. 

Навіть, якщо погодитись з академічною наукою, що перші 
люди на землі з’явились 1 або 2 млн років потому, виникає 
питання: Чи були живі людські істоти до появи перших людей і 
які вони були? Ви подивіться на співвідношення чисел у часо-
вому просторі: 1 або 2 млн з одного боку і 6 млрд років з дру-
гого. Що відбувалось у цей проміжок часу відповідно до люд-
ських істот? Як нам знайти необхідну інформацію про древні 
раси і цивілізації та уможливити неможливе? Ми давно хотіли 
розповісти сучасним людям про цікаві, таємничі та фантастичні 
світи минулого, відкрити та пов’язати його з героями теперіш-
нього часу та збудувати місток з майбутнім. 

Ернест Хемінгуей радив: «Пиши п'яним, а редагуй твере-
зим». Це жарт, але істина в тому, що потрібно спочатку напи- 
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сати, віддавшись повністю пориву і занурившись у стан потоку, 
а через деякий час повернутись до написаного і відредагувати. 
З цього приводу Сергій Чеботарьов бере приклад з Джека 
Керуака, перед початком роботи він запалює свічку, а закінчи-
вши писати, задуває її. Для Сергія запалена свічка являється 
сигналом для мозку - час творити. А Валентин Карпов любить 
спілкуватись з людьми, слухати музику та спостерігати за нав-
колишнім світом, який часто підкидає історії та сюжети, потрі-
бно тільки встигати їх ловити. Якщо записувати все, що відбу-
вається навколо, дуже скоро набереться матеріал на кілька 
книг. Головне - більше історій! Люди люблять історії з особис-
того досвіду, вони їм довіряють.   

***** 
Раса - у фізичній антропології біологічний 
таксон виду «людина розумна». Визначає-
ться  за  фенотипом  і  генотипом. Тради- 

ційне фенотипічне визначення раси характеризуються 
спільними спадковими фізичними ознаками. Древні раси - 
збірна назва для високорозвинених давніх цивілізацій, котрі 
описуються в різних науково-фантастичних, фентезійно-
художніх та історичних творах. Цивілізація - людська спіль-
нота заснована на засадах розуму та справедливості, яка 
впродовж певного періоду часу (зародження, розвиток та 
загибель) має стійкі особливі риси в соціально-політичній 
організації, науці,  економіці та культурі, спільні духовні цін-
ності та ідеали, ментальність та світогляд. Наприклад, 
Єгипетській цивілізації властиві спорудження пірамід, муміфі-
кація померлих, своєрідне письмо тощо. Гіпотеза про існуван-
ня позаземних цивілізацій випливає з уявлень про природне 
походження життя на Землі і її еволюції. 

***** 
Згідно з теорією стаціонарного стану, можливо Всесвіт 

існував вічно. Згідно з іншими гіпотезами, Всесвіт міг виникнути 
із згустку атомів внаслідок «Великого вибуху», народився в 
одній з «Чорних дір», або ж був створений Творцем чи Всесвіт-
нім розумом. З виключно філософської точки зору, наука не мо-
же спростувати тезу про Божественне або штучне створення 
Всесвіту (матриця), тому що саме поняття «доказу» може трак-
туватися дуже відмінно від прийнятого у сучасній науці. 
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Серед безлічі ненаукових уявлень про виникнення життя 
на Землі основні такі: 

► життя було створене надприродною істотою в певний 
час (креаціонізм) 
► життя виникало неодноразово з неживої речовини 
(мимовільне зародження) 
► життя існувало завжди (теорія стаціонарного стану) 
► життя занесене на нашу планету ззовні (панспермія) 
► життя виникло з неживої природи в результаті біохі-
мічних процесів (еволюція) 
Багато із цих уявлень для пояснення існуючої різноманіт-

ності видів виникнення життя використовують одні і ті ж дані, 
але з наголосом на різні аспекти. При цьому, так званні наукові 
теорії можуть бути фантастичними з одного, скептичними - з 
другого і теологічними з третього боку. Наприклад, з глибокої 
давнини існувала ідея (згодом доведена до наукової форми С.  
Аррениусом), про те, що у світовому просторі повсюдно розсі-
яні зародки живих істот - «спори життя», що переносяться з 
одного небесного тіла на інше. Першим термін теорії панспер-
мії висловив соратник Перікла, афінський філософ Анаксагор 
бл. 500 - † 428 р. до н. е. Життя заради експерименту могло 
виникнути один або декілька разів в різний час та в різних час-
тинах Галактики або Всесвіту. Одна з версій теорії панспермії 
говорить, що поширення життя по Всесвіту не обов'язково при-
родний процес. Можливо, за ним стоїть чийсь розум. Першим 
серйозним прихильником цієї версії став нобелівський лауреат 
в галузі медицини Френсіс Крік. Ми не здивуємось, коли дізнає-
мось, що саме зараз істоти із Всесвіту спостерігають за життям 
і розвитком людства на нашій планеті. Будь-яка серйозна тео-
рія потребує не тільки авторитетних прихильників, але й ваго-
мих доказів. 

***** 
В деяких випадках щодо менш розвинених цивілізацій 
стосовно Древніх рас можна застосовувати «Закони 
Кларка»: «Єдиний спосіб відкриття меж можливого, 
це зробити крок за ці межі, у неможливе. Кожна дос-
татньо розвинута технологія уподібнюється магії» 
та висновок із них: «Кожний достатньо розвинутий 
інопланетянин уподібнюється Богу». 
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Історія життя на Землі почалася з моменту появи перших 
живих організмів і триває донині. Подібність між усіма організ-
мами вказує на наявність спільного предка, з якого в процесі 
еволюції розійшлися всі відомі види. Розселення людей по всій 
планеті Земля призвело до виникнення численних людських 
популяцій, але у зв'язку з особливостями природно-географіч-
них умов життя у людей склалися зовнішні відмінності. Люди 
різних країн відрізняються будовою тіла, кольором шкіри, очей, 
волосся, формою та розмірами носа, губ тощо. Ці ознаки нази-
вають расовими. Вони склалися дуже давно і передаються з 
покоління в покоління від батьків - дітям. Треба пам’ятати, що у 
зоні контактів великих рас існує менший ряд перехідних і змі-
шаних расових типів (гілок). Часто при освоєнні нових земель 
виникали змішані расові популяції. 

Оскільки групова та індивідуальна мінливість не співпа-
дають, людські раси є сукупностями не індивідів, а популяцій, 
тобто територіальних спільнот людей, між якими шлюби укла-
даються протягом багатьох поколінь значно частіше, ніж з 
особами інших спільнот. Людські раси перебувають у стані 
динамічної рівноваги, тобто змінюються в просторі та часі, й 
разом з тим володіють визначеною, генетично обумовленою 
стійкістю. Тому цілком життєздатне і плідне потомство народ-
жується від шлюбів між представниками будь яких рас. Не 
треба плутати расу з походженням людини. Походження опи-
сує зв'язки індивіда з його предками в рамках особистої генеа-
логічної історії. Серед рас сучасних людей, які належать до 
одного виду Homo Sapiens, виділяють великі домінуючі раси:  

► ― європеоїдна (євразійська); 
► ― монголоїдна (азіатсько–американська); 
► ― негро–австралоїдна (екваторіальна). 
► - А у популяційно–генетичній класифікації виділяють 25 

локальних рас, які об’єднують у 5 гілок та 2 стовбури: 
1). Східний америко–азіатський стовбур має американо-

їдну (американську) і азіатську раси. 
2). Західний євро–африканський стовбур має європео-

їдну, негроїдну і австралоїдні раси.  
Серед сучасних рас європеоїдна (євразійська), яка є най-

більшою за кількістю (46,4% населення світу разом з перехід-
ними і змішаними формами). Європеоїди мають південну і пів-
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нічну гілки. Монголоїдна (азіатсько–американська) раса разом з 
перехідними формами становить понад 36% населення  світу.  
Негро-австралоїдні (екваторіальні) раси становлять 16,6% 
населення світу (це корінне населення Африки на південь від 
Сахари так негритянське населення США, Центральної Аме-
рики, Антильських островів, Бразилії).  Далі австралоїдна (оке-
анійська) раса - 0,3% населення світу (представлена мелане-
зійцями, папуасами Нової Гвінеї і аборигенами Австралії).  

Населення Європи майже повністю належить до європео-
їдної раси (близько 17% населення реґіону належить до північ-
них європеоїдів, 32% - до південних і більше половини - до 
перехідних і середньоєвропейських форм). 

***** 
Людство розселилося по світу, родинні гілки 
розходилися все далі і далі, тож недивно, що 
почали з'являтися расові відмінності. Однак 
питання про те, чи існують раси в біологіч-
ному сенсі, залишається предметом гострих  

дискусій й сьогодні. Справа в тому, що поняття «раса», з 
одного боку «обросло» різного роду соціально-історичними 
асоціаціями, а з іншого, воно використовується в біології не 
тільки по відношенню до людей. Наприклад, виділяють раси у 
шимпанзе, медоносних бджіл і навіть у рослин. В цьому випа-
дку расами називають системи популяцій в межах одного 
виду, що мають генетичні та морфологічні відмінності від 
інших подібних систем. При цьому поняття раси у людей не 
може визначатися біологічно в тому сенсі, в якому це роби-
ться по відношенню до тварин і рослин. Слід пам’ятати, що  
значна частина населення Землі не може зарахувати себе до 
якоїсь однієї раси, бо відбуваються міжрасові шлюби. У даному 
трактуванні раса - це не щось раз і назавжди сформоване і 
генетично відокремлене, а якийсь «стоп-кадр», довільно 
зроблений в безперервному еволюційному процесі, тобто 
категорія не стільки біологічна, скільки соціоісторична. Нез-
важаючи на «подорожі» по світу окремих людських гапло-
груп, геном кожної особи зберігає пам'ять про свої давні гілки 
з періоду «далекої» давнини, яке була ще до поділу людства 
на раси. У людей є: генна пам'ять, расова пам'ять, родова 
пам'ять, спадкова пам'ять, біологічна пам'ять тощо. 
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І одразу пролунало питання: - Тоді поясніть, як в період 
«сивої» давнини (після Потопу), від однієї сім'ї Ноя утворилися 
всі людські раси? Чи правда, що чорна шкіра – то результат 
прокляття самого Ноя?  

Більш детально про Ноя і його сім’ю ми будемо розпові-
дати трохи пізніше, а зараз зазначимо: - Багато вчених погод-
жуються з думкою, що на Землі «є всього одна раса» - то раса 
людей, або рід людський. Біблія вчить, що Бог «від однієї крові. 
І ввесь людський рід» (Дії 17:26). Святе Письмо розрізняє 
людей за племенами і народами, а не за кольором шкіри або 
іншими особливостями зовнішності. Якщо взяти будь-яких двох 
осіб з будь-яких куточків Землі, то відмінності їх ДНК в нормі 
складуть 0,2%. При цьому так звані «расові ознаки» складуть 
лише 0,012%; все інше знаходиться в межах «внутрішньо 
расових» варіаціях. 

***** 
Після Потопу і до будівництва Вавилона на 
Землі існувала єдина мова і єдина культура. 
Тому для шлюбів усередині цієї групи не існу-
вало ніяких перешкод. Після вавилонського 
стовпотворіння, коли Бог змусив людей за-
говорити на різних мовах, між ними виникли 
непереборні перепони. Тепер  вони  не  нава-  

жувалися вступати в шлюб з тими, чиєї мови не розуміли. 
Більш того - групи людей почали недовіряти іншомовним, 
вони вимушено віддалялися один від одного і оселялися в різ-
них місцях. Так здійснилася Божа заповідь: «Люди наповнюйте 
землю». 

***** 
Колір шкіри людини залежить від пігменту меланіну, який 

захищає шкіру від ультрафіолетових сонячних променів. Це 
темно-коричневий пігмент, що виробляється у кожного з нас в 
особливих шкірних клітинах. Якщо у людини немає меланіну, 
то він буде альбіносом. Пігментні клітини у «білих» європейців 
виробляють мало меланіну, у «чорних» африканців - багато; а 
в проміжку йдуть всі відтінки від жовтого і до коричневого. Вся 
інформація про майбутній устрій людини закладається в моле-
кулах нуклеїнової кислоти, клітинах РНК, ДНК і білках, але про 
них трохи пізніше. 
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Видатний генетик з Гарварду Девід Райх розпалив загас-
ле вугілля публікацією книги «Хто ми і як до цього дійшли?» 
Далі постало просте питання «Чому представники іншої раси 
здаються «всі на одне обличчя?». На наш погляд, спрацьовує 
спеціальний термін - ефект «перехресних рас». Під цим слово-
сполученням дослідники розуміють когнітивний феномен, коли 
представникам однієї раси складніше розрізняти та ідентифіку-
вати представників іншої. Виходить, що расова класифікація не 
має сенсу з точки зору генетики. Біологам час знайти більш 
вдалі терміни.  

***** 
Вчені вважають, що за 7 тис. років до на-
шої ери на всій планеті жило менш як 10 
млн осіб, а на  початку нашої  ери  близько 

200 млн чоловік. Скільки людей проживають на планеті в 
даний час, ви знаєте і без нашої підказки. Якби поставити в 
шеренгу 1 млрд чоловік, то вона розтяглася б на 500 тис. км. 
Точна чисельність населення Давньої Русі невідома (у ХІІ ст. 
називали цифри від 7,5 до 12 млн осіб). 

***** 
Наше уявлення про виникнення життя на Землі та усьому 

Всесвіті різноманітні і далеко не достовірні. Уявіть людину, яка 
стоїть на місці і хоче заглянути за горизонт. Тож її уявлення не 
слід розуміти як теорії в науковому сенсі, бо в більшості випад-
ків вони не витримують наукової критики і можуть розглядатися 
тільки з точки зору культури, що їх породила. Ми пропонуємо 
слово «теорія», розглядати як «ідея» або «концепція». Надалі  
ми з вами припустимо, що згідно з науковими концепціями, пер-
ші люди з'явилися на Землі приблизно 2 млн років тому. На 
теренах сьогоднішньої України перші люди з'явилися прибли-
зно 1 - 1,5 млн. років тому - найдавніше їх поселення знайдено 
біля с. Королеве в Закарпатті. З їх появою, в історії України 
починається первісна доба. Стародавня історія України бере 
свій початок від 1 млн. років до н. е., її закінчення за окремими 
дослідники, припадає на дату IX ст. н. ери, (до Київської Русі).  

Територія нинішньої України з часів раннього палеоліту і 
до наших днів ніколи не була безлюдною, проте етнічну історію 
України не ототожнюють з етногенезом нації. Треба навчитись 
чітко розрізняти історію території земель - від історії народів на 
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тих теренах. Вік народу визначається тривалістю його безпе-
рервного етнокультурного розвитку. Тому невірно плутати час 
зародження українського народу з першою появою його дале-
ких пращурів, наприклад, трипільців чи арійців. 

В той, дуже далекий період територією України пролягав 
один з найбільших історичних транспортних шляхів, «шлях із 
варяг у греки», це система річкових шляхів  між ними завдовж-
ки понад 3 тис. км, що пов’язувала північні землі Давньої Русі з 
південними руськими землями та Балтійське море з Чорним. 
Протягом усієї давньої історії Україна-Русь виступала мостом 
між світами Східної Європи і Давнім Сходом, Європою антич-
ною, візантійською і латинською. Виходить, що переселення 
окремих груп людей, війські та економічні дії народів спонукали 
людей до осілості та утворення нових шлюбів і народження 
спільних дітей. Так примітивно можна описати зародження 
етноса, як стійкого соціального угруповання людей, що виникло 
упродовж тривалого історичного розвитку на певній території, 
де люди мають власну біологічну складову, мову, культуру, 
усвідомлення власної єдності і відмінності від інших етносів.   

***** 
Вставка. Чисельність населення України 
2017 р становила 44,03 млн осіб (32 місце у 
світі). Державна служба статистики Укра-
їни, на 01.2018 року повідомила про чисель-
ність наявного населення 42 386 403 осіб. 
На 01.2019 року в Україні було 42 млн 153,2 
тис. осіб (без врахування з 2014 року тимча-
сово окупованої території Автономної  Рес- 

публіки Крим, частини Донбасу і м. Севастополь). Населення 
України продовжує скорочуватися: на 1 народженого – маємо 
2 померлих. У першій половині XX століття, населення Укра-
їни пройшло нелегкі випробування війнами, репресіями, голо-
домором, депортаціями. За деякими оцінками демографічні 
втрати України за цей період становлять близько 16 млн 
осіб. За даними ООН, населення України до 2050 р може ско-
ротиться до 36,42 млн, а  до 2060 р до 30 млн осіб. Ваша 
думка: - Чому йде скорочення населення України? В той час як 
населення планети до цього часу може зрости до 9,7 млрд. 
Найшвидше в світі зростає населення африканських міст. 
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ПРИХОВАНІ  «СКЕЛЕТИ»  ІЗ  НАШИХ  ШАФ 
Не так багато українців сьогодні можуть 
стверджувати, що знають історію своєї дер-
жави - чи пам'ятають повний її шкільний 
курс. Тому, що історія України приховує 
безліч цікавих сторінок, які, хоч і пожовкли 
від часу, відкриваються нам дедалі більш 
широкою гамою  кольорів. З’ясувавши в 
попередньому розділі, що таке раси і циві-
лізації, нам необхідно перейти до генного 
коду українців та звернутись до антрополо-  

гії, яка вивчає тілесну природу людини, її походження і подаль-
ший розвиток. Ця наука близько стоїть до суспільних наук та 
разом з генетикою людини розкриває теорію еволюції, дослід-
жує її конкретні механізми і місце в природі разом з психоло- 
гією, філософією та соціологією. Такі методи дослідження 
вказують на спадкові ознаки в сім'ях протягом ряду поколінь, 
наприклад, важкі захворювання обміну речовин і рецесивної 
глухоти, фізично-вроджені форми і шизофренія, геніальність і 
дегенерація. На ці характеристики також впливають умови зов-
нішнього середовища та інші фактори, що дозволяють вивчити 
молекулярну структуру генів і генотипу, групи крові і проведен-
ня ДНК-експертиз.  

У попередніх томах нашої серії (із зазначеного документа-
льно-художнього видання), ми звертали увагу читачів:  

1). Вчені на всю історію планети Земля та виникнення 
людини дивились із своєї точки зору і поділили її на тривалі 
проміжки часу як ери, далі на періоди, періоди на епохи, епохи 
на століття і т. д. А вже потім шукали ті, чи інші ознаки перших 
цивілізацій, археологічні зміни своїх пращурів та прив’язували 
їх до часу і простору. 

 2). Завдяки генетиці можна прослідкувати не тільки зага-
льний розвиток людства, але й окремі родоводи із стародавніх 
часів. У організмі кожної людини – своя спадкова конституція, 
характерна лише для нього. Це дає змогу простежити характер 
успадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь. 

3). Код про минуле, теперішнє і майбутнє людини захова-
но в групі крові. Генетичний код, це ключ до розуміння того, як у 
клітці реалізується спадкова інформація. Код визначає правила 
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синтезу білка - найбільш фундаментального і універсального 
процесу, що відбувається в живій клітині. Адже саме від набору 
білків залежить робота клітини. Всі ферменти - це білкові моле-
кули. Всі небілкові компоненти клітини, включаючи молекулу 
ДНК, синтезуються, а в самій ДНК ще й копіюються за допомо-
гою ферментів. 

Зараз ми замахнулись заглянути далеко в історію «сивої» 
давнини, на мало досліджений відрізок часу, задовго до Трипі-
льської культури або так званої таємничої археологічної куль-
тури Кукутень (доби неоліту та енеоліту, близько 7000−2750 р. 
до н. е.). Назва культури пішла від назви села Трипілля на Київ-
щині та румунського села Кукутень. Їхні племена більш 2,5 тис. 
років займали простори Східної Європи від Дніпра до Карпат, 
від Полісся до Чорного моря і Балканського півострова. Для 
прикладу, на теренах сучасного Кіровоградського краю куль-
тура Кукутень набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 
роками до н. е. й. Вперше її виявили в с. Даниловій балці, с. 
Луполовогому та с. Сабатинівці Ульянівського (стара назва) 
району. До відома, мама одного із авторів нашої книги Сергія 
Чеботарьова, родом  саме з Ульянівського (Благовіщенського) 
району Кіровоградської області. 

***** 
Примітка. В попередніх книгах ми розповідали, 
як опираючись на родинну пам'ять, відшуку-
вали своїх предків у слов’янський період до VІІІ 
ст. (племена: дреговичі, кривичі, словени, ради-
мичі, в’ятичі тощо), далі у могутній і величній 
державі Київська Русь від початку ІХ ст., яка 
остаточно припинила своє існування у Х ст. 
Бо тоді  нащадки київських  князів  були  погли- 

нуті жагою влади і на багато століть українські землі опови-
ли міжусобиці, були забуті єдність і сила держави. Вороги 
тільки і чекали цієї нагоди. Татари, турки, поляки, московити 
– кожен намагався урвати собі ласий шматок колись непере-
можної країни. Виник великий конфлікт пам’яті людей, який 
посилювався Росією. Якось В. Путін сказав: «Україна – склад-
но сконструйоване соціальне утворення, це навіть не держа-
ва! Частина її територій – це Східна Європа, а значна части-
на подарована нами». Це неправда, Російська Федерація не 
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хоче пам’ятати про історичну велич України, коли перші слі-
ди витоків слов’янської державності вже були у до нормансь-
кому періоді. З цього приводу ми пропонуємо вважати датою 
її початку не 862 р. – запрошення Рюрика на Русь і не 882 р. – 
здобуття Києва Олегом, а VІ ст. – взяття слов’янами Конс-
тантинополя. Українці більше не хочуть дивитись на сфаль-
шовану історію своєї держави крізь російські окуляри, ми про-
голосили про своє право на незалежність і це викликає гнів 
Москви. А після російської анексії Криму та Європейського 
Майдану 2014 року Київська Русь опинилась у фокусі суспі-
льної уваги усього світу. 

***** 
Трохи більші за розміром Трипільські поселення розміс-

тилися на території Новоархангельського району, ще більші - у 
Володимирівці та Небелівці. Такі ж самі поселення виникали в 
районі Чорного лісу, біля села Богданівка Знам'янського району 
тощо. Війни, голод, хвороби – головні причини поступового 
занепаду культури Кукутень, яка пізніше переродилася в абсо-
лютно нові культури: а згодом в слов’янських та українських 
предків сьогоднішніх жителів Кіровоградського краю.  

Але задовго до Трипільської культури Кукутень, на тере-
нах  сучасної України, вже вирувало життя. Перші люди були і 
до неоліту, і до епохи раннього кам'яного віку палеоліту, який 
розпочався одразу після ранньої ашельської епохи. Так хто ж 
проживав на теренах сьогоднішньої України, далеко в історії 
«сивої» давнини і які були попередні цивілізації на «зорі люд-
ського дитинства»?  Паралельно необхідно з’ясувати все мож-
ливе про землі та людей того періоду, які сьогодні займає Кіро-
воградська область.  

***** 
На думку вчених, період палеоліту (найдавнішої істо-
рії людства), охоплює епоху з моменту виділення лю-
дей з тваринного стану і появи первіснообщинного 
ладу до остаточного відступу льодовиків. Термін був 
окреслений археологом Джоном Ліббоком у 1865 році. 
Кам'яна  доба починається 2,5, або 2,6 млн років тому 
і охоплює більшу частину 99% історії  людства. Якщо  

ми п’яте покоління людей на планеті Земля, тоді хто оті за-
гадкові попередники людей, як вони виглядали і де існували? 
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Долі людей і народів схожі на звивисті стежки лабіринту, 
які водять нас в пошуках своєї мети. Цей світ контрастів вічно 
балансує між успіхом і втратою надії, на шукачів завжди чекає 
безцінний дарунок, який отримає лише той, хто зуміє скорис-
татись попереднім досвідом: «тих, хто йшов попереду». Всі 
вчинки людей, хороші або погані, підуть за ними. Там на небі 
люди пожинають плоди своїх добрих і поганих справ. 

Розглядаючи в стародавній історії розвиток та походжен-
ня людства, нам необхідно акцентуємо увагу на вірі і ролі релі-
гії в цьому питанні. Багато вчених сьогодні вважають, що люди-
на біологічно схильна до релігії, так як подібні вірування допо-
магали громадам перших людей гуртуватися на основі віри. Ми 
знаємо багато прикладів, коли релігії роз’єднували, а віра нав-
паки, об’єднувала людей. Сучасні історики і антропологи при-
пускають, що поява релігій і примітивні уявлення про надпри-
родне, послужило «спусковим гачком» для появи на планеті 
Земля великих спільнот, держав, цивілізацій  тощо. Але релігія 
не показує реальної картини появи більше як 400 цивілізацій, 
що існували на Землі в останні 10 тис. років. Релігії нічого кон-
кретного не кажуть про попередні людиноподібні раси на нашій 
планеті, коли вони були і як генетично вплинули на сучасне 
людство? Тож нам самим треба розшукувати необхідну інфор-
мацію опираючись на генетичну пам'ять предків. 

Пошуки інформації та аналіз окремих документів розкрив 
декілька цікавих речей, наприклад, високоморальні божества 
з'явилися в Стародавньому Єгипті тільки під час правління дру-
гої династії фараонів, через кілька сотень років після появи 
перших великих царств в долині Нілу. Аналогічним чином, дав-
ньоримські божества виникли приблизно в 500 році до н.е., 
незадовго до повалення останнього римського царя. Виходить, 
що різноспрямовані суспільства починали рости без участі 
релігій, які з’явились пізніше. Цікавість в тому, що релігії стали 
появлятись в тих громадах, де чисельність людей досягала 
позначки в 1 млн душ. Це допомагало підтримувати порядок в 
соціальних групах людей. І тут було важливо не те, кому моли-
лися стародавні люди, а як вони це робили. Бо релігія і віра 
придумані людьми для певних цілей. Немає людей - немає 
релігії, немає віри, немає культів. Це елементарно, але не має 
відповіді про створення загального світу і людства на планеті. 
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Інші думки. Академічна наука уперто замов-
чує  інформацію про поетапне проходження 7 
корінних рас людства на нашій планеті. Ми 
(сьогоднішні люди) 5 корінна раса на нашій  
землі. Пригадайте, як в попередніх наших 
книгах, ми акцентували на прадавньому зви-
чаєвому праві українців, знати свій рід до 7-го  

коліна. Бо перше коліно – то Я, друге – мої батько й мати; в 
третьому – два дідусі й дві  бабусі; в четвертому - чотири 
прадіди і чотири прабабці; в п’ятому – 8 прапрадідів і 8 пра-
прабабусь; у шостому – маємо 16 пращурів і 16 пращурок, а в 
сьомому коліні нараховуємо 32 прапращури і 32 прапращурок. 
Ось чому всі люди у молодому віці мають 32 зуби. А ще родо-
ве дерево має 32 материнських і 32 батьківських гілок. Разом 
складають число 64, яке закодовано в магічному квадраті 
Бенджаміна Франкліна, а у міфології - знаменує Всесвіт. 

***** 
Зв'язок між родом предків і майбутнім нащадком  можна  

визначити за датою його народження, оскільки астрологічний 
вплив планет вельми мінливий. Щоб визначити, хто саме з 64 
предків матиме найбільший вплив на долю індивідуума, чиї 
гени візьмуть гору в його характері, необхідно добре вивчити 
гороскоп даної людини з метою виявлення планети, як провід-
ника впливу енергії даного Роду. Для цього необхідно знати, 
що перше покоління пов'язано з Сонцем, друге - з Місяцем, 
третє - з Меркурієм, четверте - з Венерою, п'яте - з Марсом, 
шосте - з Юпітером, а сьоме - з Сатурном (трохи докладніше). 

► Покоління № 1 це ми самі. Воно пов'язане з Сонцем - 
центром нашої планетарної системи, джерелом енергії та сим-
волом життя. Адже на відміну від холодних планет, зірка на ім'я 
Сонце перебуває в постійному термоядерному кипінні, вона 
немов «вирує», викидаючи в простір найпотужніші протубера-
нці й сонячний вітер, що пронизує всю Сонячну систему. Одне 
слово, Сонце живе, а отже, воно пов'язане з поколінням живих, 
і не просто живих, а молодих, чия кипуча енергія, бажання бли-
щати можуть бути уподібнені Сонцю. Отже, все починається 
особисто з нас, бо сьогодні ви є першим поколінням в семи 
ступінчастій піраміді генофонду вашого роду. Якщо дитина схо-
жа на батька, вона має більш жорсткий генетичний зв'язок з 
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предками. А якщо більше схожа на матір - то, від багатьох про-
блем роду вона звільнена, в майбутньому дитина стає більш 
незалежна в своєму виборі. 

► Покоління № 2 - це наші батьки, їх двоє, тобто пара. 
Батьки і матері пов'язані із супутником Землі - Місяцем, що 
надає величезний вплив на формування емоційного світу. Нес-
відомий, інстинктивний, рефлекторний прояв людини підпо-
рядкований впливу Місяця, зміні його фаз і руху нічного світи- 
ла за зодіакальним колом. Все, що закладається в дитинстві: 
звички, безпосереднє ставлення до світу й адаптація в ньому, 
емоційне сприйняття - цим ми зобов'язані своїм батькам. Деякі 
люди, в гороскопах яких вплив Місяця превалює, і в дорослому 
віці залишаються «великими дітьми» - емоційними, образли-
вими і примхливими. Наївність та інфантилізм, що проявляю-
ться в зрілі роки, негативний наслідок надмірної любові й нав'я-
зливої опіки батьків. Друге покоління вкрай важливе для фор-
мування особистості, її сприйнятливості й адаптації в суспіль-
стві. Якщо генетичний взаємозв'язок між дітьми і батьками 
порушений, то людина, навіть маючи таланти, не зможе при-
стосуватися до цього світу. Можливість безперешкодного 
спілкування зі спорідненими душами, вміння знаходити пра-
вильні рішення в навколишньому світі вбираються якщо і не з 
молоком матері, то вже точно формуються в перші роки життя 
під безпосереднім впливом батьків. 

► Покоління № 3 - це наші бабусі й дідусі - 4 людини. З 
цим поколінням пов'язана планета Меркурій, у віданні якої 
перебувають сфери спілкування, навчання, обміну інформа-
цією. Від бабусь і дідусів люди переймають інтелектуальні 
можливості, здібності до сприйняття, таланти, багато пове-
дінкових особливостей. Виявляється, через покоління пере-
дається більш важлива генетична інформація, ніж безпосе-
редньо від батьків. Якщо хтось із бабусь чи дідусів займався 
наукою, викладацькою діяльністю, літературою, то можна очі-
кувати прояву таланту або наукових здібностей у онуків, але не 
у дітей, адже відомо, що на дітях геніїв природа відпочиває, 
але про це трохи пізніше. 

► Покоління № 4 - прадіди і прабабусі - 8 осіб. Це поко-
ління знаходиться під небесним патронатом планети Венери, 
великий цикл якої дорівнює рівно 8 рокам. Четверте покоління 



    24 

вважається серединним із семи поколінь, а тому прадіди і пра-
бабусі вважаються хранителями гармонії та рівноваги. З Вене-
рою (четвертим поколінням) пов'язані такі поняття, як любов, 
радість життя, прихильність до матеріальних благ. Вважається, 
що матеріальні цінності, зароблені чесною працею або отрима-
ні у спадок, потрібно зміцнювати і примножувати. Якщо предки 
4-го покоління були заможними, то їхньому нащадку передає-
ться вміння заробляти, якщо ж вони грішили по матеріальній 
частині, то цей гріх лежатиме на продовжувачах роду і не доз-
волить їм стати багатими, як би вони того не хотіли. 

► Покоління № 5 - прапрадіди і прапрабабусі - 16 осіб. З 
п'ятим поколінням співвідноситься Марс, з яким пов'язана сила 
волі, енергія, пасіонарність, вміння досягати поставленої мети, 
перемагати. Марс - це імпульс до дії. Без волі, енергії, пристра-
сті ми нічого не зможемо домогтися в житті. Саме від покоління 
Марса нащадкам передаються вояцькі якості, рішучість воїна, 
готовність до дії і бою. Безвільність, боягузтво або ж жорсто-
кість, невмотивована агресія можуть бути продовженням грі-
ховності предків 5-го покоління. 

► Покоління № 6 - це діди наших прадідів. Цих предків - 
32. Шосте покоління пов'язане з Юпітером - планетою влади, 
авторитету, духовності та світогляду. Кількістю 32, кожен з них 
представлений як тотем, або також символічно представлений 
у вигляді одного з 32 зубів про що розповідали раніше. Зуби які 
рано випадають, свідчать про руйнування зв'язку з цим поко-
лінням. Тут не просто урвалася нитка «єднальності часів», а 
перервався зв'язок справжніх поколінь, історичний зв'язок роду. 
За шостого покоління здійснюється незримий зв'язок між люди-
ною і національним духовним (в тому числі релігійним) еґреґо-
ром. У предках шостого покоління містяться величезні колек-
тивні (еґреґоріальні) сили, вони можуть стати для нас сполуч-
ними ланками в ланцюжку передачі традицій, заповідей, істин-
них знань і стародавнього вчення. 

► Покоління № 7 - це прадіди наших прадідів. Всього 64 
людини. Найвіддаленіше від нас у часі покоління пов'язане з 
найвіддаленішою від Землею планетою - Сатурном. Так само, 
як незримими для людського ока залишаються Уран, Нептун, 
Плутон та інші небесні тіла, так само практично невиразним є 
вплив на людину предків 8-го, 9-го і 10-го поколінь. Знати щось 
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про життя предків, які жили понад 200 років тому, можуть лише 
нащадки знатних родів, яких, звісно ж, зовсім небагато в Укра-
їні. Цей зв'язок вказує на проблеми сьомого покоління, за ним 
можна побачити присуд, справжній рок, фатум, призначення, 
внутрішній закон та істинний обов'язок людини. Це найсерйо-
зніше покоління роду має цифру «сім». 

Знати своє родове древо потрібно не просто для історії, а 
для того, щоб краще орієнтуватися і в минулому, і в сьогоденні, 
і в майбутньому, яке є прямим віддзеркаленням всього сущого. 

***** 
Пояснення. Массагети напівкочові племена за наз-
вою «велика сакська (скіфська) орда». Основні осе-
редки культур Сако-масагетського кола: Центра-
льний і Східний Казахстан, Приуралля, Семиріччя, 
Паміру; Роксолани - об'єднання кочових аланських 
племен, які мешкали у Північному Причорномор'ї та 
межиріччі Дніпра й Дону біля 146-230 р до н.е.;  

Саки - назва іраномовних кочових і напівкочових племен VII 
ст. до н. е. - IV ст. до н.е. (у мідійському середовищі скіфів 
інколи називали саками); 
Язиги – кочове сарматське плем’я на території України;  
Костобоки - стародавнє плем'я в Дністер-карпатському 
регіоні. Ймовірно назва його походить від двох слів «кості» і 
«боки». Археологи їх отожнюють з Липицької культурою; 
Гуни - загальна назва союзу кочових племен епохи Великого 
переселення народів II-VII століть; 
Венети - на стародавній території України було плем'я яке 
скандинави називали ванами, а візантійці - венедами. Згодом 
вони розділилися на три великі групи: в'ятичі або вентичі 
(видозмінені венети), споріднені склавіни й анти; 
Даки – фракійські племена від Дунаю до Карпат, раніше мали 
назву гети, це римляни прозвали їх даками; 
Гети - племена фракійського походження, споріднені з даками 
які жили від пониззі Дунаю до Карпат; 
Бойї - кельтські племена, до IV ст. до н.е. заселяли Чехію, 
Австрію, південні частини Німеччини і Швейцарії; 
Фракі́йці - назва індоєвропейських племен, що населяли схід 
Балканського півострова, (а ще це тип гладіаторів в Римі); 
Сарма́ти (савромати) - кочовий іраномовний народ, займав  
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територію сучасної України. Спочатку знищили скіфів, потім 
були витіснені готами, (предки русин-українців та козаків). 

Ці та інші племена і народи брали участь в українському 
етногенезі. То яка тече у нас кров: скіфська чи сарматська? 
А може ви далекий родич іранців чи персів (або навпаки)? А 
може ваша бабуся із германців, а ваш дід із кельтів? А в дале-
ку епоху «сивої» давнини Третьої корінної раси, ваше генети-
чне коріння сягало до лемурійських велетнів, а може ваш ро-
дич жив у Четвертій корінній расі серед атлантів. На ці та 
інші питання, ми поки не маємо відповідей. 

***** 
Відати про своїх предків якомога більше - завдання кож-

ної людини, яка хоче обрати свій власний життєвий шлях. Зас-
луги благих предків можуть стати прекрасним прикладом для 
вибору правильного розвитку особистості, в той час як знання 
невирішених проблем і гріхів не найкращих представників 
родового древа допоможуть уникнути повторення їхніх помилок 
і посилення негативної карми всього Роду. 

Відклавши в бік догми академічної науки про вчення 
Дарвіна, ми почали вивчати стародавні перекази про «Ство-
рення світу» та шукати подібну інформацію в усній традиції 
древніх народів, наприклад, ізраїльтян. Багато біблеїстів вва-
жають, що П'ятикнижжя Мойсея (перша частина Танаху, або, як 
його називають християни, Біблія Старого Заповіту) є збіркою 
творів авторів різних періодів «далекої» давнини, які видають 
за одну книгу Тора (закон Мойсея). Дехто вважає, що ці дже-
рела були об'єднані воєдино приблизно в 538 році до н.е. 

Історія «Створення світу» прийшла до нас з двох джерел 
- жрецького кодексу і Яхвісту. Саме тому ми знаходимо в Книзі 
Буття дві історії створення світу, описані в першій і в дру-
гій главі. Перша глава дана по жрецькому кодексу і оповідає 
про створення світу, а друга глава дана по Яхвісту – оповідає 
про створення людини. Обидві глави мають багато спільного і 
доповнюють одна одну. Цікавість в тому, що обидва джерела 
біблійної історії «Створення світу» містять запозичення з 
Месопотамської міфології, де стародавні країни Єгипет, Китай, 
Іран, Індія та інші, немов би існували паралельно в часі, являли 
світові зовсім несхожі парадигми буття і свідомості людських 
істот, ( тож схиляємось перед досвідом і мудрістю предків). 
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Віра в єдиного Бога – це Символ віри. 
Вірую в Єдиного Бога, Отця, Вседержите-
ля, Творця неба і землі, всього видимого і 
невидимого. І в Єдиного Господа Ісуса Хри-
ста, Сина Божого, Єдинородного, що від 
Отця народився  перше  всіх  віків.  Світло 
від Світла, Бога істинного від Бога  істин- 

ного, народженого, несотвореного. Єдиносущного з Отцем, 
що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого 
спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Ма-
рії Діви, І став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії 
Пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, 
як було написано. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І 
знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його 
не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що 
від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове пок-
лоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В Єдину, 
Святу, Соборну і Апостольську Церкву. Визнаю одне хрещен-
ня на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя 
будучого віку. Амінь. 

***** 
Нам не зовсім зрозуміло як Бог (істота всемогутня і всеви-

дюча) розділив Світло і Темряву: «І сказав Бог: так буде світло. 
І стало світло. І побачив Бог світло, бо воно гарне, і відокремив 
Бог світло від темряви. І назвав Бог світло днем, а темряву наз-
вав – ніч, і був вечір, і був ранок». Задумайтесь на хвилинку, 
щоб споглядати світ, сприймати його - потрібні як мінімум очі, а 
навіщо Богу очі? (він же і так все бачить). Якщо у Бога є очі, що 
б сприймати світло, то це вже не Бог, а людина. Далі Бог ска-
зав: - Нехай станеться твердь посеред води, і стало так. І ство-
рив Бог твердь, і відокремив воду, яка під твердю, від води, яка 
над твердю. І назвав Бог одну твердь небом. І побачив Бог, що 
це добре… Наша примітка, щоб зрозуміти що таке твердь тре-
ба мати ноги-руки і людське тіло. Бо все те треба відчувати, 
значить Бог має відчуття і почуття. І так далі за всіма пунктами, 
хоч як не крути-верти, все вказує на нашого Творця з руками-
ногами, головою-вухами та очима. Хто тоді наш Творець?  

А що з цього приводу говорили в цивілізації шумерів і 
аккадців? Ми підняти завісу міфології з представників головних 
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дійових осіб шумерського пантеону Богів, вони були із плоті і 
крові. Кожне велике місто в Шумері було пов'язане з одним або 
з двома Богами. Найважливішим Богам були присвячені храми: 
Енкі - в Еріді, Ану і Інанна - в Уруці, Наннар - в Урі, Енліль - в 
Ниппурі та інші. 

За останні сто років вчені були вражені багатством епічної 
літератури, які археологи відкопали в Месопотамії. Це спонука-
ло вчених на тривалі цілеспрямовані і кропіткі пошуки і збиран-
ня воєдино текстів, (або окремих фрагментів. Оригінальні шу-
мерські тексти часто доповнювалися пізнішими аналогічними 
аккадськими версіями, завдяки чому вдавалося повністю від-
новити стародавні оповіді. В результаті створилася докладна 
картина антропоморфічних Богів із емоціями і описами втру-
чання в справи людей. У вчених не залишалося жодного сум-
ніву, що грецькі легенди про Олімп, Зевса та інших 12 Богів 
давньогрецького пантеону зародилися в Шумері. 

З’ясували, що батька всіх Богів (головного) звали AН (або 
Ану - по-аккадськи), що означало «небо». Це ім'я зберіглося до 
сих пір в латино-англійському слові «Аннум». AН мав займав-ся 
безпосередніми життєвими справами - він перебував на «не-
бесах» (інша планета), і лише час від часу відвідував Землю зі 
своєю дружиною Анту. Його храм в Урі називався «E.Aнна», 
або «Будинок AН», або «Будинок який зійшов з небес».  

У Бога АН було два сина, які спустилися на Землю і тут 
весь час сперечалися. Хоча вони і були братами, іноді навіть 
билися між собою як найлютіші вороги. Спочатку перший брат 
Енкі був головним на Землі, але потім, за розпорядженням 
батька АНа, його змінив другий син - Енліль. Є стародавні зоб-
раження Богів Енкі і Енліля у вигляді людей із плоті і крові. Су-
перництво братів ґрунтувалося на існування у Богів законних 
прав на спадкування, які визначалися генетичної чистотою 
їхнього роду, (як бачите, навіть на небесах слідкують за чисто-
тою роду). З’ясувалось, що молодий Енліль і його двоюрідні 
сестри значно краще успадкували батьківські гени по чоловічій 
лінії, ніж Енкі. І почав Енліль брати собі за дружин двоюрідних 
та троюрідних сестер, і породили вони дегенерацію. Практика 
одруження на сестрах (кровозмішення) вела до 40% геніально-
сті та 60% дегенерації. Згодом на цьому принципі була побу-
дована теорія італійського кримінолога Чезаре Ломброзо.  
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Вставка. Бог Енкі був майстерним інженером, 
головним ученим і найбільшим благодійником 
людства у ті часи. Він часто виступав на 
захист людей на Великій раді Богів, і саме він 
врятував Ноя при Великому потопі. Шумери 
вважали, що Енкі грав головну роль в ство-
ренні людини і були переконані що Боги ство-
рили людей як робочу силу для  своїх  потреб.  

Однак вчені вважають, що це просто міф (переказ). Тепер, 
коли в XXІ ст. ми вміємо розшифровувати геном людини, нам 
зрозумілі хвилювання і гордість, які відчувала Богиня Нинхур-
саг «Володарка гори», (зведена сестра Енкі) коли у неї, внас-
лідок експериментів вийшла повноцінна людина приблизно 
4700-5500 років тому. Вона вигукнула: «Я створила людину 
своїми руками»! Від тих часів Нинхурсаг почали називати 
«Богиня-мати», ось чому в усьому стародавньому світі з її 
ім'ям були пов'язані численні примітивні релігійні культи. Про 
експерименти прибульців аннунаків з Нібіру - трохи пізніше. 

***** 
Багато таємниць ховає в собі наша земля. Лише в єдності 

з природою людина може відповісти на одвічне питання: «Хто 
вона (людська істота) і для чого прийшла в цей світ». Кожен з 
нас приходить сюди з особливою метою і має унікальне зав- 
дання, яке потрібно втілювати упродовж всього життя. Більші-
сть людей від народження і до кінця своїх днів перебувають в 
стані «запакованої лялечки», і не розуміють свого призначення 
на цій планеті. 

Людство існує на планеті Земля вже не одне тисячоліття. 
Тож пошуком слідів перебування зниклих попередніх 4-х рас 
людиноподібних істот займалось багато вчених, але історія 
планети зберігає таємні відомості про них дуже ретельно. А 
може хтось всіма силами заважає тим пошукам? Що буде з 
історією та релігією коли випливе інформація що нами управ-
ляє не фантомний Святий Дух, а Всесвітній розум і живемо ми 
в матриці. Що на планеті проводяться «планетарні досліди» 
над людьми, методи яких далекі від етики і гуманних норм. І 
деякі зниклі попередні цивілізації, які володіли фантастичними 
для свого часу технологіями, то робота позаземних прибульців, 
і зараз ми знаходимося на порозі незвичайних подій. 
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Важко повірити, що людство може в одну мить зникнути 
без сліду на землі і все в природі повернеться на початок сво-
го зародження таке вже траплялося. І деякі з таких зникнень ми 
й до сих пір не в змозі зрозуміти: «Куди ділися цілі народи»? 

Для прикладу, наш співавтор Валентин Карпов у 2010-
2014 роках теж було поринув у подібні дослідження і написав 
книгу «Акценти сивої давнини» 1 та 2 том м. Кіровоград, де 
намагався зрозуміти та пояснити дивні явища про походження 
людства та існування Бога (читай Вищий розум). І на основі 
дуже мудрованого слова «панспермія» (насіння) розповів про 
космогонічну гіпотезу появи життя на Землі. Але його гіпотеза 
не співпадає з викладками академічної науки, бо «занадто 
міфічна за браком доказів». Сьогодні читач хоче знати правду 
про перші Корінні раси від період стародавньої давнини. 

***** 
Думки в голос. Коли йдеться про поход-
ження людства, мимоволі замислюєшся: 
хто ми - продукт поступового розвитку, 
чи діти Всевишнього, котрий створив нас 
безпосередньо для своєї втіхи, а може ми 
Всесвітній експеримент? Подивіться нав- 

коло себе в нашій цивілізації щось вмирає. Що принесли з со-
бою наука і техніка? Чому ти стаєш номером в людській ше-
рензі,де твої відчуття і емоції нікого не цікавлять. Ти як птах 
в золотій клітці. І більш того, ти втратив живий контакт з 
природою і Космосом, ти стаєш «бідною сиротою» на своїй 
планеті. Багато людей стали поглядати на «New Age». Ва-
жко визначити, що таке New Age. Це не релігія, проте щось 
релігійне, це не філософія бачення людини і світу, а ключ до 
інтерпретації реальності; і не наука, хоча спирається на 
наукові закони, навіть якщо шукає їх в зірках. New Age – це 
туманність, що складається з езотеризму і окультизму, з 
містичної і магічної думки на тему життєвих таємниць, а 
також маленька частка християнства, - і це все змішано з 
ідеями, виведеними з астрофізики. New Age досягло небува-
лого успіху. Чисельність його послідовників обчислюється 
декількома мільйонами, книжкові і букіністичні магазини ма-
ють понад 18 тис найменувань книг, існує від 40 до 50 тис 
інформаційних точок і консультаційних бюро. В чому її суть? 
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Чи можна в рамках сучасної науки зрозуміти і описати 
процеси, що лежать в основі виникнення життя? Що можна 
сказати про виникнення життя як боротьбу умовних інформа-
цій? Найбільш важливою залишається проблема виникнення 
біологічної інформації і, зокрема, генетичного коду. Функціону-
вання любого організму визначається інформацією - свого роду 
інструкцією, аналогічною програмою для комп'ютера. До неї 
додаємо поняття речовини, енергії і процесів, в яких вони бе-
руть участь і на виході маємо закодовану генетичну інформа-
цію. Необхідно пам'ятати про головне джерело енергоінформа-
ційного поля – це Космос: Сонце, планети, зірки, галактики 
тощо. Випромінювання цього поля пронизують атмосферу 
Землі, що забезпечує інформаційний зв'язок всього - з усім. 
Отриманий взаємозв'язок настільки складний, що мимоволі 
згадуються слова древніх: «все - в усьому». Подібні поля жит-
тєзабезпечення є і всередині нас у вигляді різноманітних кодів. 

Люди можуть мати гени неземного походження, не здога-
дуючись про це. Деякі вчені вважають, що самі люди можуть 
бути «частково інопланетянами». Не виключено, що мільярди 
років тому між нашими предками і неземними формами життя 
відбулося свого роду схрещування генетичних матеріалів. Сьо-
годні автори нашої книги багато чого не знають з теорії пансер-
мії, цілком можливо перші люди прибули з іншої галактики або 
матеріалізувалися з іншого виміру? Якщо їх створювали в пла-
нетарних умовах, то хто доклав руки до появи найдавніших 
людей в історії людства під назвою «представники дитинства 
людства»? Що зробило людину людиною і яка хронологія засе-
лення ними земної кулі? Запитань більше, ніж відповідей. Якщо 
гіпотеза панспермії вірна, то нам потрібно переглянути всю 
історію людського буття. 

***** 
Якщо спробувати коротко охарактеризува-
ти панспермію, суть її можна звести до нас-
тупного: існують зародки життя, розсіяні по 
всьому Всесвіті, які в принципі здатні засели-
ти будь-яку планету, якщо умови на ній вияв-
ляться  придатними  для   розвитку   життя.  

Було б вкрай заманливо пояснити походження життя і на 
планеті Земля саме таким чином. 
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НЕВИЧЕРПНІ  ДЖЕРАЛА  ПАМ’ЯТІ 
У більшості народів, які складають основу 
відповідних націй, існують не наукові, а 
ідеологічно обумовлені версії їх походжен-
ня. І керівні еліти, спричинюючи виникнення 
й поширення цих версій, виходять з власних 
прагматичних інтересів. Україна в цьому від- 

ношенні не є винятком. Але особливість політичної ситуації, 
закладена у версіях народження українського етносу. Й до 
сьогодні у цьому питанні немає остаточної перемоги, ані націо-
нально-українських сил, ані поміркованих сил, ані антинаціо-
нально-проросійських сил. Нашим співавторам в цих питаннях 
треба бути вкрай обережними, адже фахівці розуміють немо-
жливість коректно довести безперервність культурно-історич-
ного розвитку на українських теренах любої версії зародження 
етносу (або окремий родовід людини), навіть від трипільської 
культури і до сьогоднішніх українців. 

1). Патріотична версія проголошує народження україн-
ського етносу ще до епохи Київської Русі, наприклад, анти та  
склавіни (ІV-VII) або дуліби (VI-VII). На час утворення Київської 
Русі на землях України уже склалась етнокультурна спільність 
слов’янського населення (VIIІ-ІХ), до якої входили відомі з літо-
писів племінні етноси: полян, уличів, тиверців, волинян, бужан і 
частково деревлян, сіверян, південних дреговичів та інші.  

2). Найрадикальніша версія відносить народження україн-
ського етносу до часів трипільської культури (5–4 тис. до н. е.), 
коли ще й слов’ян, як окремої спільноти не існувало. 

3). Поміркована версія - намагається витримати принцип 
науковості і доводять, що український етнос виник у середині І 
тис. н. е., період Великого переселення (вторгнення) народів. 

4). Осучаснена версія - український етнос остаточно 
сформувався на рубежі XVI-XVII ст., причому каталізаторами 
цього процесу стали: 4.1). - загроза фізичного знищення з боку 
Степу (утворення Кримського ханства, як васала Османської 
імперії); 4.2). - національний гніт польської шляхти і внутрішня 
зрада еліти; 4.3). - перехід аристократії до католицтва і укла-
дення церковної унії та інші події.  

Розкриття українського етногенезу – це шлях до пізнання 
кожним свого органічного зв’язку з рідним народом, його приро-
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дою, історією, мовою, культурою (а відтак – усвідомлення своєї 
особистості та всезагальності, а ще своїх прав і обов’язків, 
джерел і мотивів), а тим самим - з землею, вселюдством, Кос-
мосом і Всесвітнім розумом. Сьогодні ми бачимо, український 
етнос має у своєму розвитку впливи етносів Європи та Азії, що 
вказує на їхні соціальні, духовні, психічні та культурні зв’язки. 

***** 
Етноси як і окремі люди: народжуються, пережива-
ють дитинство, юність, зрілість, старіють і вми-
рають – дезінтегровані, асимільовані іншими. Еле-
менти їхньої етнокультури та їхні гени стають 
складовою платформою для  нових народів. Хоч би 
якими патріотами України, Росії, Польщі, Англії чи 
Ізраїлю ми були, всі без винятку народи смертні. 
Ніщо у світі не вічне, навіть сам світ. 
***** 

На хвилі національної боротьби росла національна само-
свідомість українців. Остання виявилася на побутовому рівні в 
усвідомленні своєї приналежності до «русин», дехто каже «ру-
ського народу», а на вищому, ідеологічному рівні - у боротьбі за 
національні права, за православ'я, за створення національних 
державних інститутів і атрибутів. 

При вивченні українського етногенезу слід виходити з 
положення про народи-етноси, як суто людські способи при-
стосування до певних природних, а також витворених людиною 
умов. Поява ж етнічної самосвідомості, яка найчіткіше виявляє-
ться в загальнопоширеній самоназві, і свідчить про народження 
етносу. А поява єдиної самоназви на всіх руських землях у кінці 
ХІІ - на початку ХІІІ ст. свідчить про завершення формування 
тут єдиного українського етносу. Раннім етнонімом українців 
була назва «Руси». 

Спочатку Руссю, а потім Україною називали центральну 
область, тобто Київську землю, а потім звідси найменування 
«Русь» розповсюдилося на все східне слов'янство, а пізніше 
слово «Україна» на все українство. Що стосується назви «укра-
їнець», то вона довго була малопоширеною. Це багато в чому 
можна пояснити труднощами етносоціального розвитку. У різні 
періоди часу синонімами виступали терміни «русини» або «ру-
си», «слов’яни» або «словени», «козацький народ» або «коза-
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ки», далі «руські» (читай совєтські) люди. Після багатьох років 
боротьби, в умовах національного відродження у другій поло-
вині XIX ст. остаточно утвердилася назва «українець».  

У першій половині XVII ст. «українцями» називали послів 
на сеймах Речі Посполитої від Київського, Брацлавського і Чер-
нігівського воєводств. У козацьку добу «українцями» позначали  
мешканців козацьких земель. У другій половині XVII ст. етнонім 
«українці» широко вживали гетьмани України і козацька стар-
шина Війська Запорозького, народ називали «українцями» або  
«народом українським», а Україну - своєю Вітчизною.  

Буття кожного народу (людини) має конкретний початок, а 
минуле, теперішнє і майбутнє людини залежить від групи крові 
її нащадків, які були закладені в часи «сивої» давнини. Кожна 
група кров, визначає життєві ресурси людини, має особливий, 
властивий саме їй тип імунітету і є найважливішою субстанцією 
в організмі людини, яка забезпечує життєдіяльність всіх органів 
і систем. Кров це наш індивідуальний шифр, який можна наз-
вати біологічним кодом (на молекулярному рівні це своєрідна 
програма життя і розвитку людини). У крові автохтонного насе-
лення будь-яких територій є гени всіх народів, що мешкали 
колись на тих самих землях.  

Українці є носіями генів не тільки сарматів, скіфів чи три-
пільців, а й кроманьйонців прильодовикової Європи. Як і все 
людство, українці є прямими генетичними спадкоємцями пер-
ших людей (пітекантропів, австралопітеків) та їхніх поперед-
ників. Якщо визначати вік народу чи початки національної істо-
рії за генами, то дійдемо до абсурдного висновку, але знати 
стародавню історію земель та народів які там проживали при 
дослідженні власних родоводів, ми зобов’язанні.  Народ – це 
людська спільнота, яка відрізняється п’ятьма ознаками:  

1) - батьківщиною; 
2) - мовою;  
3) - етнокультурою;  
4) - темпераментом (ментальністю);  
5) - національною самосвідомістю. 

Коли народ забуває власну історію, зникає самоусвідом-
лення і етнічна спільнота дезінтегрується, її асимілюють силь-
ніші сусіди й вона сходить з арени історії. Щоб завоювати на-
род, мало захопити його землі – треба переписати його історію. 
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Примітка. Складність етнічної історії укра-
їнців відбилася і в різноманітності самоназв 
(етнонімів), назв з боку інших народів, а та-
кож назв країни і держави. З моменту зарод-
ження українського етносу ключовим було 
поняття Русь. Причому в різні періоди домі-
нували такі його варіанти: VI-XI ст. - Русь; з  

1395 р. - Мала Русь; у XVII-XVIII ст. - Малоросія; XIX ст. – поч. 
ХХ ст. - Україна-Русь. Визнання назви «Україна” (уперше зга-
дане в літописах від 1187 р.), письмове закріплення в докумен-
тах відбулося у XVII ст., але тоді воно співіснувало з іншим – 
словом «Малоросія» після приєднання України до Московської 
держави. Тільки з початку ХХ ст. етнонім «Україна» став 
офіційно домінуючим на державному рівні. 

***** 
Відповідно до своєї історичної пам’яті, український народ 

повинен заявити: «Ми не належимо до людей, які вагаються у 
своєму патріотизмі. Ми не малороси і не хохли, ніколи ними 
не були і не будемо. Ми українці, ми – Українська нація, яка має 
вільну незалежну державу». Наша нація сформувалася впро-
довж тисячоліть на Богом даній нам землі, відомій в усьому 
світі як Русь – Україна! Пам’ятайте, в європейських країнах діє 
принцип верховенства права, і кожна людина має право знати 
свою національність чи етнічне походження та декларувати 
належність до неї в особистих документах. 

Найміцніша геометрична фігура, це 
рівносторонній трикутник. Такою 
має бути і триєдина міць країни, де 
суспільство (народи) складають 
основу титульної нації, а держава (з 
армією) стає хребтом, при цьому 
потрібна Церква (фундамент віри). 
Об’єднавшись  в  міцний  трикутник:  

Нація – народ – держава, скріплені духовною єдністю, стають 
незламні і непереможні! Відповідно до класифікації ООН, Укра-
їна є мононаціональною державою, а етнічні українці – титуль-
ною (корінною) нацією. У 1960 році Асамблея ООН прийняла 
Декларацію про надання незалежності колоніальним країнам і 
народам, яка визнає право титульного (корінного) народу 
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(етносу), в тому числі і українців в Україні, на створення націо-
нальної держави. Відповідно до міжнародних правових актів 
ООН і ЮНЕСКО, національна держава – це така держава, в 
якій титульний народ (етнос) становить 67% населення країни. 
Ми не хочемо, щоб наші діти були без роду-племені і мали 
запис у паспорті «громадянин світу». 

Підростаюча молода людина часто питає: -  Хто я за 
національністю? Приналежність особи до нації в сенсі етнічної 
групи означає приналежність до групи людей, які поділяють 
спільну етнічну самосвідомість, мову, культуру, походження, 
історію, релігію і т. п. І дуже часто  національність  неможливо  
визначити кордонами держави. Тож як правильно визначати 
свою національність: по державі, по батькові чи матері? Чи 
встановлює законодавство України порядок визначення націо-
нальності або її зміни? На жаль, наше законодавство не має 
чітких критеріїв визначення національності. Проте в інших краї-
нах чітко зазначено, наприклад, в Ізраїлі національність дитини  
визначається саме за національністю матері, адже лише вона 
100% є кровним родичем дитини (бо іноді мати може навіть і не 
знати, хто є реальним батьком дитини). В Російській Федерації 
національність дитини визначається за національністю батька 
або іншої людини, (усиновлення за згодою). 

***** 
Примітка. 12 вересня 2002 року стало «чорним 
днем» для українців в зв’язку з Постановою уря-
ду № 1367 в якому із свідоцтва про народження 
дітей було вилучено запис про національність 
батьків, а в свідоцтві про шлюб – національні-
сть  подружжя. Призначений 2-гим президентом  

України Л.Кучмою Кабінет міністрів, очолюваний прем’єр-
міністром А.Кінахом (уродженцем Молдови), грубо порушив 
вимоги Конституції України та міжнародно-правові акти (не 
маючи на те повноважень), скасував Постанову Верховної 
Ради від 26 червня 1992 року №2503-XII «Про затвердження 
положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво 
про народження… (далі за текстом) національність». Без-
прецедентний випадок в історії незалежної України – уряд, як 
нижча і підпорядкована ланка влади, скасовує Постанову пар-
ламенту (Верховної ради). 
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Дякувати Богу, що в українському свідоцтві про народжен-
ня була збережена графа про національність батьків дитини, а 
у свідоцтві про шлюб – національність подружжя. Це давало 
можливість відстежувати тенденції щодо етнічної структури на-
селення України (визначати власний родовід) в майбутньому. 

Відомо, що будь-яка нація за своїм єством істотно відріз-
няється від етносу, зокрема тим, що в неї органічно входять 
вихідці з інших етнічних спільнот, які роблять свідомий вибір на 
користь приналежності до цієї нації. При цьому йдеться як про 
представників еліти, так і про «простих людей». В Україні до 
сьогодні зберігаються етнографічні групи, які мають свої особ-
ливості в культурі і мові. Найбільш значні з них українські горці: 
гуцули, лемки, бойки; в Прикарпатті та Поліссі: поліщуки, пінчу-
ки, литвини; на Поділлі – подоляни, раніше вони заселяли зем-
лі по Дністрі з обидвох боків та були на думку істориків нащад-
ками тиверців та інші групи. Розглянемо як приклад:  

1). Поділля було поділене в 15 ст. по ріці Мурафі на Захі-
дне та Східне. Із народу подолян, у східних подільських землях 
виник особливий військовий прошарок населення - козаки. Гео-
графічне Поділля - це плоска височина, перерізана багатьма 
ярами. Границя його починається від Миколаєва, проходить  
над Дніпром, уздовж Дністра на південний схід, аж до міста 
Балти. Там звертає на схід і частково йде Кіровоградщиною 
повз місто Гайворон, захоплює частину Черкаської, повністю 
Вінницьку і більшу частину Хмельницької областей. А далі - на 
захід біля Кременця, займаючи цілу Тернопільську та частину 
Львівської області, - аж до Львова.  

2). Поліщуки - назва охоплює українське та білоруське 
населення в межах історико-етнографічної території Полісся, а 
ще басейну Прип'яті та її приток. Поліщуки виділяються своєю 
народною культурою, давньою обрядовістю, звичаями, тради-
ціями та особливостями пісенного фольклору. 

3). Слобожани або слободяни - населення яке проживало 
на території Слобідської України, на заході був кордон з Геть-
манщиною, на півдні з Запорожжям і Кримським ханством, на 
півночі з Московською землею, на сході кордон проходив по 
річці Дон. Сам Харків 1655 р складався тільки з козаків. В 1680-
х роках в Слобожанщині було близько 100 000 населення. Пе-
репис 1732 р налічував 106 тис військового люду, а усіх разом 
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400 000 душ. За переписом 1897 р на території старої Слобо-
жанщини (в губерніях):  

► - в Харківській губернії нараховувалось 2 492 316 душ, 
із них 2 009 411 українців;  

► - в Воронізькій губернії - 854 053 українців;  
► - в Курській губернії - 523 277 українців;  
► - усього на Слобожанщині було біля 4 млн українців.  

А в 17 ст. на території Слобожанщини було (записано) лише 
«одне козацтво» з невеликою кількістю духовенства.  

4). Про населення Дикого поля і окремо Єлисаветградсь-
кого краю, про представників тюркських та балканських народів 
з яких утворилася специфічна, козацька нація в центральній 
частині України, яка збагатила українців цілою низкою новацій - 
від стилю побуту і лексичного складу мови, від мелосу й одягу  
- аж до озброєння та військової тактики, ми розповідали в 
попередніх томах серійного випуску наших книг під загальною 
назвою «Відголоски родинної пам’яті».  

Козакування у ті часи, швидше за все було емоційним 
вибором, одні «йшли в козаки» свідомо, на користь приналеж-
ності до цієї нації. Це стосується  «посполитих» і «шляхетства», 
які виносили нагору найдостойніших представників козацьких 
низів. Другі робили вибір на користь козакування з політичних 
поглядів, треті - за релігійно-світоглядним намірами і приймали 
українські звичаї та мову у хатньому побуті. Четверті – викорис-
товували козацтво для «титулів і багатства». 

У другій половині XVIII століття, за правління Петра ІІІ та 
Катерини ІІ, почалися процеси перетворення козацької стар-
шини Гетьманщини і Слобожанщини на малоросійське дво-
рянство. Нажаль нащадки української шляхти й особисто віль-
них українських козаків XVIII - ХІХ ст. у лихоліттях двох Світо-
вих воєн, революцій 1905 та 1917 років, подальших різних пов-
стань, антиколоніальних визвольних змагань 1917-1921 р, 
Голодоморів 1930-х та 1940-х років, Великого терору 1937–
1938 років та чистки після Другої світової війни, багато тала-
новитих українців були знищені чи загинули у боях. Це мало 
серйозні наслідки для нинішньої України, де традиції «аристо-
кратії шаблі» й «аристократії духу», через сімейні родоводи 
передавались від батька до синів, а далі пов’язувались і 
переплітались з європейським світом 
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Вставка. В Україні відбулися надзвичайно цікаві 
речі в історичному плані. Як приклад, «Леся 
Українка (Лариса Петрівна Косач), аристокра-
тка, дочка дійсного статського радника, наща-
док старовинного шляхетського роду і козаць-
кої гетьманської старшини. Її предок по бать-
ківській лінії ще в XIV ст. одержав герцогський 
титул від імператора Фрідріха. Предки по ма-
териній лінії (Косачі) були правителями Герце-
говини. Її предок із роду Драгоманових був пере-
кладачем при уряді Хмельницького. А сама Леся  

Українка - остання представниця кількох століть української 
європейської лицарської культури». 

***** 
Частково на питання: «Українці - хто ми і звідки», відповів 

телевізійний проект власного виробництва каналу «Україна» - 
«ДНК-портрет нації». За результатами дослідження ДНК-проб 
українців були виділені наступні пріоритетні напрямки розвитку 
української нації:  

1. Кельтське походження. У кожного 15-го українця вче-
ні-генетики виявили хромосому, яка ріднить сучасне населен-
ня країни з ірландцями, англійцями і шотландцями. А це озна-
чає, що кожен 6-й тестований має гени кельтів. Кельти були 
дуже могутньої цивілізацією, яка змогла заселити половину 
континенту. І немає нічого дивного, що спадщина кельтів прямо 
вплинула на українців. 

2. Скандинавське походження. За проектом «ДНК-пор-
трет нації» кожен шостий українець носить в собі Y-хромосому 
скандинавських або фінських народів. У даному випадку мова 
йде, насамперед, про тих, кого за часів Київської Русі називали 
«варягами». Вікінги прибували на українські землі в якості вій-
ськової еліти - як дружинники для особистої гвардії князів. Їх 
було небагато, проте, закони історії свідчать, що навіть неве-
лика жменька чужинців, що потрапила у вищі прошарки любої 
держави назавжди залишала слід не тільки в звичаях і культурі, 
але й слід в генетичному фонді цілого народу (через жінок).  

3. Трипільське походження. Як показали результати 
дослідження, ДНК кожного п’ятого українця містить в собі ту 
гаплогрупу, яку вчені характеризують, як трипільську. Загаль-
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новідомо, що трипільці були неймовірно розвиненим народом 
для свого часу: наприклад, саме ці люди володіли секретом 
виготовлення виробів з бронзи, а в якості одягу, на відміну від 
більшості сучасників, представники трипільського народу носи-
ли не одяг з шкіри, а тканий одяг. Трипільці були хліборобами і 
першими на українській землі ростили пшеницю і гречку.  

Але якщо ми подивимося на мапу, то дізнаємося про те, 
що ця культура в науці спочатку звалася по-румунськи «Куку-
тень», наш шанований археолог Вікентій Хвойка 100 років тому 
її відкрив вже третім після румун та підавстрійських поляків. І 
«трипільцями» вони себе не звали, це випадок називання 
«археологічної культури» за місцем знахідки. За походженням 
трипільці найімовірніше є представниками носіїв «афроазійсь-
ких мов», які полишали Близький Схід і принесли з собою ті 
технології, які й стали підмурівком сучасної цивілізації. Трипіль-
ська культура разюче схожа з культурою островів Егейського 
моря. Це дало привід стверджувати, що в той час від Криту до 
Дніпра був спільний культурний простір. Можливо, не лише 
культурний, але й етнічний. 

Виникає питання: - Хто до кого прийшов, ми заселили Се-
редземномор’я або вони Придніпров’я? Вчені вважають, що 
прийшли до нас - вони. А коли так, то перші колоністи трипіль-
ських земель – були середземноморці. Тому заперечити їхню 
участь у творенні сучасного світу ніяк не можна, але дуже важ-
ко вказати частку їхнього генофонду в українцях (можливо 2% 
або 3%), бо в Україні ще не було широкого дослідження ДНК. 

4. Арійське походження. Їх хромосому в різних пропор-
ціях носять майже всі європейці, представники індійських та 
іранських народів. Концентрація гаплогруп, яку вчені ідентифі-
кують, як успадковану від аріїв, виявлені більш ніж у половини 
досліджуваних українців. У часи, коли арії жили на території 
України, середньорічна температура впала на кілька градусів. 
Похолодання диктувало правила життя по всій Європі: воно 
серйозно відбилося на розмірах людської популяції, яка прожи-
вала на цих територіях в той час. В результаті вижили тільки 
люди, які володіли геном «молочної толерантності» - тобто, 
здатністю пити і переварювати молоко, (більшість дорослих 
людей не можуть вживати молоко в їжу). Саме молоко не дало 
людям померти від голоду під час похолодання у ті часи і дава-
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ло можливість цивілізації аріїв продовжити своє існування. За 
арійською концепцією предками сучасних українців були й інші 
народи з Азії: скіфи, сармати, гунни, хазари, печеніги, половці 
та інші. Азійські впливи на сучасну українську культури, а тим 
більше на давню - дуже великі. Наприклад, саме від аріїв укра-
їнські козаки успадкували зачіску «український оселедець».   

***** 
Примітка. Однак як з’ясували вчені-генетики, 
є ще один древній етнос, представників якого 
на території сучасної України більше. Це жін-
ки, представниці прекрасної половини україн-
ського народу, як мінімум, в три рази старші, 
ніж чоловіки. Предки сучасних українок прийш-
ли на ці землі за 20 000 років до появи трипі-
льців.  Жінки-українки успадкували гени  окре- 

мого, ще більш древнього народу, ніж їхні чоловіки. Постало 
питання, що тільки українських жінок можна вважати корін-
ним населенням України. Така особливість ДНК українських 
жінок пояснюється тим, що жінки не брали участь у війнах 
цивілізацій - вони просто вибирали переможців серед чоловіків 
і створювали з ними сім’ї. Серце жінки завжди обирало більш 
сильного і «перспективного» чоловіка, а вже від цих чоловіків 
народжувалися діти, які брали батьківські гени у спадок тих 
народів: «від батька – до сина». Тож історія України «плутана 
– переплутана і читати її без брому і валер’янки не можна».  

***** 
Пройде зовсім мало часу і українська історія запитає не 

Бога, вона запитає нас, присутніх на цьому дійстві: де були,та 
що робили, щоб вибороти та зберегти пам'ять і волю для прий-
дешніх поколінь. Все повинно жити в гармонії: тіло і душа, ми-
нуле і сьогодення (дивлячись в майбутнє), а ще розум і відчут-
тя, Бог і людина. Сучасна людина хоче життя без труднощів і 
опору, без стресу і хвороб, бажає щоб хтось усував всі переш-
коди на її шляху. Але генетична пам’ять підказують, що так в 
житті не буває, за все треба платити. Сьогодні не впораєшся із 
своїми проблемами, завтра всі негаразди перейдуть до твоїх 
дітей. Минуле – сьогодення – майбутнє пов’язані одним ланцю-
гом. Минуле ніколи не зникне, не порине у забуття, бо у кожно-
го народу, у кожної країни є дуже цінне, що ніколи не зникне - 
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це культура, традиції, звичаї, спосіб мислення та життя. Це 
міст, який з'єднує наше минуле, через сьогодення з нашим 
майбутнім. Традиції та звичаї можуть змінюватись з часом, 
набуваючи нових, сучасних рис, позбавляючись забобонів і 
застарілих деталей. Але наша культура і мова були і залиша-
ються індивідуальними, особливими, не схожими на інших 
народів та країн. 

***** 
Пропонуємо прочитати Єлисаветградську прит-
чу про три відрізки часу. Чотири сивобородих 
старих дідугана сиділи в тіні великого дерева 
біля Троїцьких воріт фортеці св. Єлисавети при 
виїзді на Ново-Олексіївку і насолоджувалися бесі-
дою. (Від 4 січня1752 по 15 березня1805 роки фор-
теця св. Єлисавети  була одним з оплотів  росій- 

ського впливу в нашому регіоні). Сивобороді діди із племені 
«Онгол»: Магр, Карп, Тавриза і Чегодай, (колишні воїни від 
сторожової застави на річці «Івля» в Приінгуллі) сперечалися 
про те, що важливіше для людини - минуле, сьогодення або 
майбутнє. Магр сказав: - Моє минуле робить мене тим, хто 
я є сьогодні. Я вмію робити те, що не під силу звичайній лю-
дині, і цьому я навчився в минулому. Мені подобаються люди, 
з якими мені раніше було добре, і я схожий на них. 

- З цим неможливо погодитися, - сказав Чегодай, але 
величною людину робить її майбутнє. Не важливо, що я знаю і 
що вмію робити зараз, – я буду вчитися тому, що потрібно 
мені в майбутньому. Мої дії зараз залежать не від того, яким 
я був, а від того, яким я збираюся стати. Мені подобаються 
люди, несхожі на моїх знайомих, на тих, кого я знав раніше. 

- Ви зовсім випустили з уваги, - втрутився Тавриза, – 
що минуле і майбутнє існують тільки в наших сьогоденних 
думках. Минулого вже немає. Майбутнього ще немає, і неза-
лежно від того, згадуєте ви про минуле або мрієте про май-
бутнє, дієте ви тільки в сьогоденні. 

Тільки старий Карп сидів і думав: - Минуле, сьогодення і 
майбутнє – це єдиний ланцюг, розірвеш і немає єдності поко-
лінь.  Людина живе в минулому, в сьогоденні і в майбутньому. 
Без минулого і сьогодення – немає майбутнього. І довго ще 
сперечалися мудреці, насолоджуючись неспішною бесідою. 
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ПІДМІНЕНІ  КОДИ  ЗНИКЛОЇ  СВОБОДИ 
І знову про походження українців, (до різ-
них питань з українського етногенезу, ми 
ще декілька разів будемо повертатись у 
наступних главах нашої книги). Зараз ко-
ротко розглянемо три головні версії:   
► - пізньосередньовічна (російська); 
► - ранньосередньовічна (європейська); 
► - трипільська.  

З першою версією ви ознайомились в книзі «Відголоски 
родинної пам’яті», де спростовували викладки офіційної радян-
ської історіографії середини ХХ ст., яка стверджувала, що укра-
їнці сформувалися лише після монголо-татарської навали в 
ХІV–ХVІ ст. А об’єднання східних слов’ян під егідою Москви в 
єдину Російську державу - подавали, як поновлення історичної 
справедливості. Ми кажемо, ця версія є повною нісенітницею.  

Відповідно другої версії, необхідно пригадати ранньо-
середньовічну концепцію україногенезу М. Грушевського, який 
100 років тому назвав антів раннього середньовіччя праукраїн-
ськими племенами. Його концепція базується на універсальних 
законах етнотворення Європи, бо переважна більшість великих 
етносів народилися в ранньому середньовіччі у V–VІІ ст. Це 
прояснює стабілізацію в Європі після Великого переселення 
народів у зв’язку з падінням Римської імперії. З настанням 
середньовіччя розпочався безперервний розвиток Європей-
ських регіонів й народів, що в них мешкають - аж донині. Тому 
саме від названого часу ведуть свій родовід іспанці, французи, 
англійці, німці, чехи, серби, хорвати, поляки, українці тощо. 

Зараз скажемо декілька слів про третю - трипільську вер-
сію україногенезу. Балкано-дунайський неоліт, північно-східним 
форпостом якого було Трипілля, генетично пов’язаний із наро-
дами Близького Сходу, зокрема з хато-хуритами півдня Малої 
Азії. Останні навіть не належали до індоєвропейців, ця гілка не 
з’єдналась з етномовними родичами українців, бо входила до 
іншої сім’ї народів. На землях Волині, Полісся і Прикарпаття 5 
тис. років тому, а в лісостепах Правобережної України в ІІІ тис. 
до н.е., сталася радикальна зміна населення. Ці терени зай-
няли племена шнурової кераміки (пращури балтів та слов’ян), а 
Надчорноморські степи та лісостепи колонізували скотарі  



    44 

ямної культури (пращури іранців). Дехто із дослідників пише: - 
Внаслідок такої колонізації (можливо) урвався етнокультурний 
зв’язок трипільців із наступними поколіннями мешканців Украї-
ни, а це дає можливість заперечувати пряме походження укра-
їнців від трипільців. Ми не будемо коментувати цю версію. 

Від V–VІІ ст. після навали гунів та аварів стабілізується 
ситуація на етнічній батьківщині українців між Карпатами, При-
п’яттю й Київським Подніпров’ям. Безперервність етнокультур-
ного розвитку на цих теренах упродовж останніх 1500 років дає 
підстави «опускати» коріння українського етносу в раннє серед-
ньовіччя. На цей час головні компоненти української етнокуль-
тури, такі як праслов’янський (це зарубинецька культура), іран-
ський (скіфи, сармати), східногерманський (готи, вандали), 
балтський, фракійський, кельтський – поєднані в єдиний і непо-
вторний український комплекс, який упродовж середньовіччя 
збагачувався тюркськими елементами. 

Згадані етноси у V–ІХ ст. пройшли племінну фазу свого  
розвитку із власними етнонімами. Наприклад, давньоукраїнські 
племена антів, склавинів, дулібів, нащадками яких були літо-
писні племена VІІІ–ІХ ст.: поляни, деревляни, волиняни, уличі, 
тиверці, білі хорвати, сіверяни. У ІХ–Х ст згадані племена кон-
солідуються, й виникають держави середньовічних націй: перші 
Англійське та Польське королівства, французькі й німецькі дер-
жави, Празьке князівство чехів, Сербська, Хорватська, Угорсь-
ка держави та давньоукраїнська під назвою Київська Русь (або 
коротко Руси). Споріднені племена об’єднувалися під одним 
етнонімом у єдиній державі, яку нерідко очолювали іноземні 
династії, наприклад, нормани. Перший загальний етнонім укра-
їнців «руси» і «русини» через декілька сотню років (ХVІІ–ХХ ст.) 
поступається новій назві –«українці». Щось схоже сталося з 
іменами наших сусідів. Ляхи стали поляками, волохи – руму-
нами, московити – росіянами і т.д. 

Через межування з агресивним степом і загарбницькі вій-
ни сусідів (у кого більше сили, той і прав), русини-українці част-
ково втратили свою державність у ХІІІ–ХІV ст., продовжили 
своє буття в стані бездержавного етносу, бо територію захо-
пили сусіди: поляки, литовці, угорці, румуни, московити. В істо-
рії відомі три спроби поновлення єдиної Української держави: 
Козацька держава ХVІІ–ХVІІІ ст., УНР (1917–1920 р), сучасна 
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незалежна Україна від 1991 р. Синусоїда української державно-
сті від Київської Русі  Х–ХІІІ ст., має чотири піки. Ми любимо 
виділяти 5 національно-визвольних періодів (становлення дер-
жави) в історії України за останню тисячу років: 

► Руська земля, потім Київська Русь як середньовічна 
держава східних слов'ян ІХ-ХІІІ ст.;  

► Козацька держава ХVІІ–ХVІІІ ст., де наголос падає на 
період Хмельниччини 1648-1657 роки та Руїну від (1657 р) від 
смерті гетьмана Богдана Хмельницького і до початку гетьман-
ства Івана Мазепи (1687 р). Бо саме тоді Україну умовно поді-
лили по Дніпру на Лівобережну та Правобережну, і ці два воло-
діння під різними гетьманами ворогували між собою. 

► Українська Народна Республіка УНР (1917–1920 р), це 
території центральної, східної та південної України. 

► Сучасна Незалежна Україна від 1991 р, де територія 
всієї держави є неподільною і недоторканою. Акцентуємо про  
анексію Автономної Республіки Крим та Севастополя і агресію 
та війну з Росією від 2014 року. 

Більш детальніше, про ці та інші періоди можна ознайо-
митись в багатотомній «Історія України-Руси» М.Грушевського 
або інших авторів. Про періодизацію історичних процесів за 
Грушевським написано в «Нарисах історії українського наро-
ду»  від 1904 р., де він виділяє у минулому України:  

► - додержавний період;  
► - три етапи в історії Київської держави: процес творен-

ня (9-10 ст.), далі поступовий розклад (11-12 ст.), і роздробле-
ність разом з історією Галицько-Волинської держави (13-14 ст.); 

► - перехід українських земель під владу Великого князів-
ства Литовського і Польщі (14-15 ст.);  

► - «збирання» українських земель Королівством Поль-
ським (15-16 ст.);  

► - походження й розвиток козацтва (до 1648 р); 
► - визвольна війна під проводом Б.Хмельницького і події 

в Україні після смерті гетьмана (1657), аж до Бахчисарайського 
перемир'я, укладеного 1680 року, між Російською державою, 
Османською імперією і Кримським ханатом; 

► - смутний час останніх гетьманів та поділ України по  
Дніпру на 2 частини 1681-1708 р);  

► - ліквідації в 1764 інституту гетьманства (1764 р); 
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► - аналіз вікового процесу України в Російській і Авст-
рійській імперіях (до 1860-х р);  

► - українська історії з 1870-х років). Таким чином, схема 
М.Грушевського була поділена на структурні частини.  

Всі етапи і події тих часів відділялися одна від одної най-
більш доленосними подіями в житті українського народу та  
накладали відбитки на генетичну пам'ять наших предків. 

***** 
Вставка. Кримський ханат держава на зразок 
степових імперій, існувала у південній Україні, 
в Прикубані та північному Кавказі від 1430 до 
1783 р. (Назва пішла від столичного міста 
Крим/Солхат). Європейці іменували її «Малою 
Татарією» на протиставлення «Великій Та-
тарії» – Євразійському степові та Ординській 
імперії Чингізхана. У Речі Посполитій та Мос-
ковській державі її називали «Перекопською  
Татарією», або  «Перекопською  ордою»  від 

назви фортеці «Перекоп». Кримським ханатом правив рід 
Ґереїв, своє походження вони виводили від Тоґа-Темюра моло-
дшого сина Джучі. Один із ханів їхнього роду Керім-Герей, у 
1769 р нападе на Єлисаветградську фортецю, забере велику 
кількість людей у полон і спалить всі поселення навколо фор-
теці. Інший хан  Іслам-Ґерей III укладе у 1648 р  союз із Богд. 
Хмельницьким, а в 1709–1734 р на землях ханату знайдуть 
притулок запорозькі козаки. Родовим символом (тамгою) їх 
династії був «тарак» (гребінь) – знак у вигляді тризуба із по-
вернутими додолу зубцями. Династичні шлюби хани Ґереї не 
практикували, народження дітей зводилася до «конкубінажу» 
(спільне життя) із невільницями. Ось чому в генетиці україн-
ських родин багато домішок їхньої крові. Ханські наложниці 
(хатун) визнавалися членами династії. Старша наложниця 
«валіде султан» мала ранг третьої особи в Кримському ха-
наті. Відсутність законних шлюбів забезпечувала їм спадко-
вість династії лише по чоловічій лінії, (пригадайте українську 
Анастасію Лісовську (Роксолана 1505 -1558) яка народила 
султану 6 дітей (5 синів і 1 доньку Міхрімах), або графиню 
Марію Потоцьку (1830-1903) яка веде свій генетичний рід від 
наложниці із гарему Фетг-Ґерея). 
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ЯКА  ОСНОВА,  ТАКА  Й  БУДОВА 
Якось професор В.П. Зінченко сказав: «Сьо-
годення без домішки минулого і майбутньо-
го викликає у людей острах і жах». Час має 
не тільки астрономічний, але і енергійний 
вимір: сили тяжіння минулого і майбутнього 
не рівні. Є ланцюг, що зв'язує з минулим, і 
промінь думки – з майбутнім. Є час астроно-
мічний, є час змістовний, мірою якого є наші  

думки та дії, є час психологічний, у якому присутня вся людина 
з усім своїм минулим, сьогоденням і майбутнім, є час духовний, 
домінантою якого є уявлення людини про вічність, про сенс, 
про цінності тощо. Національні образи минулого ХХ ст. залиши-
ло глибокі та незагойні рани в пам’яті практично всіх народів 
Східної і Центральної Європи. Революції, перевороти, дві Сві-
тові війни, нацистська окупація Європи, а ще безліч локальних - 
конфліктів, значна частина яких мала виразне національне 
забарвлення. Це – наша спільна історія, але при цьому кожен 
народ пам’ятає і відчуває її по-своєму. 

Є вираз «колективний образ минулого», - ця категорія 
умовна й абстрактна, але втілюється вона в цілком конкретних 
речах: у публічно-політичних і етичних оцінках історичних подій, 
в культурному житті, в змісті освіти, в державній політиці, в між-
національних і міждержавних стосунках. Майже в кожному з 
багатообразних образів минулого, породжених національною 
пам’яттю, можна розгледіти і прагнення людей виправдати 
власний народ, і фрагмент історичної істини, понад усе вира-
зний саме для цього народу і менш помітний для його сусідів. 
Відмінність історичних оцінок – це реальність, яку безглуздо і 
шкідливо затушовувати, їх треба спробувати зрозуміти. 

Ми думаємо, що неправильно уявляти собі історію будь-
якого народу як шашлик, на шампур котрого нанизано всі події 
та народи-етноси, що мешкали колись на його території. Наша 
етнічна пам’ять тримається у голові, а зашифрована в людсь- 
кій крові. Безглуздо ігнорувати «чужу» пам’ять, вдавати, що її 
не існує зовсім; безглуздо заперечувати її обґрунтованість, огу-
льно оголошуючи помилковими ті факти й тлумачення, які за 
нею стоять та ділити народи на «жертв» і «катів». Перефра-
зовуючи М.Грушевського, зазначаємо: - Оглядаючись на істо-
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ричне минуле України, на її свободу i національно-визвольні 
революції, думаєш, чим буде наша народна  маса в майбут-
ньому: чи розпорошеною купою піску, котру перший подув вітру 
може підняти i рознести, чи твердою опорою, міцнім фундамен-
том, на котрий опреться вільна, народна Україна. Українізм - це 
спадкоємність, особливість і пізнання.  

Ніяка стара основа з історії України не може бути сьогодні 
стійкою. Тверду опору, можна знайти лише в тому постійному, 
що є всередині нас. Що робить нас українцями. Власний укра-
їнський дім треба будувати на українському фундаменті. І побу-
дувати його зможуть тільки самі українці. Для народу треба 
поставити лозунг: - Врятуємося: або усі разом, або ніхто. Єдні-
сть народу - головна умова збереження України як суб'єкта 
світового розвитку. 

Кожний народ, кожна людина має свій «українізм» - право 
не розчинитися у світі, а розчинити світ у собі. Україна наш дім, 
а дім не може бути міцним без надійної основи. Надійний фун-
дамент – це люди із своєю генетичною пам’яттю. Саме через 
відчуття роду і завдяки йому кожна людина може утвердити 
себе в суспільстві, засяяти красивою зіркою неповторної інди-
відуальності, виховавши здорових дітей, хороших громадян та 
гарних трудівників власної держави. Творіння людини – є най-
вище напруження всіх сил. Це і життєва мудрість, і майстер-
ність, і мистецтво. Діти – стільки джерело радості, це основа 
любої деожави. Діти – це щастя, створене нашою працею. 

А родина – природній осередок найглибших людських 
почуттів, де сім’я – природне і найбільш стійке формування 
людського суспільства, яка акумулює в собі всі найважливіші 
його ознаки. Сім’я завжди була найкращим колективним вихо-
вателем, носієм  найвищих  національних  ідеалів. Пригадайте 
деякі золоті перлини народної мудрості, в яких закодовано 
погляди попередніх поколінь:  

► Яка вода, такий млин, яка основа, така бутова; 
► Який батько, такий син; 
► Який батько, такі й діти; 
► Які мамка й татко, таке й дитятко; 
► Який дід, такий його плід; 
► Дурна мати – дурні діти; 
► Якою породила ненька, такого й приймає земелька. 
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Вставка. Новонароджених малюків, від самого 
початку, готують до життя, в дитинстві – 
до юності, в юності – до молодості, а в моло-
дості ми проводимо десятки годин, готуючи 
себе до майбутніх випробувань зрілості. Час-
то люди перетинали межу в 50 років, доходили 
до думки, що не мають уявлення про те, як, 
чим і заради чого їм жити далі. В цьому немає 
нічого дивного, у ХІХ ст. для  покоління  наших 

батьків в 50 років офіційно починалася старість  і при відсут-
ності власних дітей, життя втрачало сенс. Вони усвідомлю-
вали, що їхня життєва програма переривається, бо немає 
кому передати досвід закладений в них попередніми поколін-
нями. Не можуть розповісти про стару батьківську хату яка 
вабила з далеких країн, про цілющу воду з рідної криниці яка 
надавала сил і наснаги. Про рід якому не було переводу. Саме 
через відчуття роду і завдяки йому кожна людина приходила 
до світлого образу Батьківщини, до щирих, глибоких і чесних 
роздумів про найістотніший, найголовніший сенс людського 
життя. У сім’ї шліфуються найтонші грані людини, закла-
даються коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і 
плоди. Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна 
річка нашої держави. А основою сім’ї є шлюб і майбутні діти. 

***** 
Великий дар природи – продовжити себе і повторити в 

своїх дітях. Про щастя мати дітей йдеться у цілому ряді україн-
ських прислів’їв та приказок: «Без гілок – не дерево, без дітей – 
не сім’я»; «Діти – окраса дому»; «Де діти, там і радість»; «З 
дітьми багато клопоту та без них – і світ немилий». Мати, мама, 
няня, ненька, матуся. Все найрідніше, найдорожче, наймиліше 
увібрало в себе це дивовижне, містке, сонячне слово, мабуть 
перше слово, яке з радісною усмішкою вимовляє дитина.  

Кожна нація, кожен народ, кожна соціальна група, навіть 
кожна людина мають свою пам’ять. Наше минуле, сьогодення і 
майбутнє можна простежити за власною групою крові. Люди не 
схожі один на одного як зовнішністю, так і внутрішньо. У нас 
різні долі, характер, розумові здібності, та й реакції нашої пове-
дінки відрізняються в різних ситуаціях. Про успадкування від 
батьків – до дітей, ми знайомі з дитинства.  
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Спадковість - передача з покоління в покоління 
спадкових ознак, збереження й відтворення у 
нащадків основних ознак зовнішньої та внутрі-
шньої будови, фізико-хімічних особливостей і 
життєвих функцій батьків. Спадкові ознаки 
передаються з покоління в покоління за допомо-
гою ДНК, яка кодує генетичну інформацію. 
Шифр нашої крові повідомить про те, хто ми і 
чим відрізняємось від інших.  
***** 

Найчастіше діти успадковують від своїх батьків форму 
кінчика носа, ділянку навколо губ, розмір вилиць, куточки очей і 
форму підборіддя. При розпізнанні обличчя ці ділянки є ключо-
вими, тому люди з цими однаковими частинами тіла здаються 
нам дуже схожими і навіть ідентичними. А ось частина між бро-
вами часто відрізняється у батьків та їх дітей. Чоловічі гени 
більш «агресивні», ніж жіночі, тому вони частіше проявляють 
себе. Стать майбутньої дитини залежить від батька. Від мами 
дитина завжди отримує X-хромосому, а від тата X-хромосому 
(тоді буде дівчинка), або Y-хромосому (тоді буде хлопчик). 

При цьому, якщо у чоловіка в родині багато братів, то у 
нього буде більше синів, а якщо багато сестер, то, відповідно, 
більше буде дочок. Якщо тато досить часто відвідує стоматоло-
гічну клініку і має проблеми з зубами то найімовірніше дитина 
також буде часто відвідувати дантиста. Якщо у тата криві зуби, 
то у дитини буде порушення прикусу. Також діти, народжені від 
батьків у віці 45 років і старших, можуть бути схильні до суїциду 
і мати складнощі з навчанням. 

У світі є достатня кількість захворювання, які передають-
ся від матері – до дітей, але проявляються лише у хлопчиків (у 
дівчаток ймовірність цих хвороб мізерно мала). Дівчата будуть 
носіями цих хвороб і вже пізніше передадуть їх своїм синам. 
(Аутизм буває найбільш вираженим, коли він передається від 
матері до сина). 

► На зріст дитини більшою мірою впливають гени батька, 
ніж матері. У високих чоловіків діти зазвичай мають при народ-
женні вищий зріст. В загальному від 60 до 80% зросту дитини 
визначається її батьком і матір’ю, а решта – результат його 
харчування, способу життя і здоров’я. Крім того, не всі діти 
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одних батьків мають однаковий зріст: як правило, молодші діти 
нижчі за старших. Наука має дві умовні формули для визначен-
ня зросту майбутньої дитини. 

● Якщо у вас хлопчик, до зросту мами додайте зріст тата і 
потім ще 13 см. Розділіть суму на 2 – і ви дізнаєтеся, наскільки 
високим буде ваш син (приблизно).  

● Якщо у вас дівчинка, то до зросту мами додайте зріст 
тата і відніміть 13 см. Розділіть отриманий результат на 2 – і ви 
отримаєте приблизний зріст вашої дочки. 

Запишіть зріст дівчинки в 18 місяців, а хлопчика – у 2 роки 
і помножте дані на 2. Такий приблизно зріст (плюс-мінус 10 см) 
і буде у вашої дитини в дорослому віці. 

► Дещо про колір очей. Карий колір очей є домінантною 
ознакою. Тому, якщо у одного з батьків (особливо у чоловіка) 
темні очі, а в мами – блакитні або зелені, то дитина, швидше за 
все, буде кароокою. Шанс побачити світлоокого малюка все ж 
залишається, але тільки якщо у батька з темними очима є 
рецесивний ген, відповідальний за блакитний колір очей. Бла-
китний і зелений колір очей – рецесивні ознаки, але блакитний 
є більш домінантним, ніж зелений. Пам’ятайте, темні очі домі-
нують над світлими. 

Кучеряве волосся – це дуже красиво, і багато жінок 
мріють, що в її дитини теж будуть кучерики. Однак, 
попри те, що схильність волосся закручуватися – це 
домінантна ознака, маємо розбіжності. Спрощений 
варіант схеми такий: 

● Якщо у обох батьків кучеряве волосся, то і у дитини 
будуть кучерики. 

● Якщо у мами і тата пряме волосся, то і у малюка буде 
пряме. 

● Якщо у одного з батьків (тата або мами) – кучері, а в 
іншого – пряме волосся, то у дитини волосся буде хвилясте. 

● Разом з тим, якщо обоє батьків мають кучері, а в роди-
ні у них були люди з прямим волоссям, то може статися, що у 
їхньої дитини волосся буде прямим. 

► Коротко про старість. За всіма статистичними даними 
останніх років, найщасливіший час у житті на початку ХІХ ст. 
настає приблизно у 65 років. У найближчі кілька десятиліть 
люди віку 50-75 стануть найбільш масовою віковою групою на 
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планеті. Для тих, кому сьогодні 40, 50 або 55 років, ваша 
старість почнеться тільки у 75-80 років. А це на добрих 25 років 
(чверть  століття) – пізніше, ніж для покоління наших дідусів і 
бабусь. До речі, 25% українців генетично є довгожителями. 

Виникає питання: Від кого Ваше дитя успадковує розум та 
інтелект? А від кого красу та недуги? 

► По жіночій лінії передаються: 
● - Мігрені. Як стверджує медики, ризик успадкування цієї 

хвороби від матері становить 70-80%. 
● - Повнота. Відомо, що тільки 4% дівчат, чиї мами були 

стрункими, мають проблеми із зайвою вагою. А ось у повних 
жінок дочки в 40% випадків страждають від зайвої ваги. Якщо 
обоє батьків мають зайві кілограми, то ризик повноти у дитини 
збільшується до 70%. 

● - Депресія та психічні захворювання у багатьох випад-
ках вважаються сімейними. Але аутизм буває найбільш вира-
женим, коли він передається від матері - до сина. Ідіотизм не 
передається від батька до сина. Якщо батько закінчений кре-
тин, то його син не буде таким же ідіотом (тут природа мудро 
вчинила). 

► Тепер про інтелект і пошук новизни. Мудра мама – 
мудрий син. Вчені довели, що хлопчакам інтелект на 50% пере-
дається у спадок від мами, який вона, в свою чергу успадкува-
ла від свого батька. Якщо твій син по розуму - копія твого бать-
ка, і лаяти його: «Ти такий же тупий, як твій батько» - не зовсім 
вірно. Треба казати: «Ти такий же тупий, як твій дід по материн-
ській лінії». Це мама отримала і передала тупість сину. Було 
виявлено 538 генів, які відіграють певну роль в інтелектуальних 
здібностях. Люди з вищим рівнем пізнавальної функції мають 
краще фізичне та психічне здоров'я. Але мати передає синам 
ген, який скорочує тривалість їхнього життя, ось чому жінки 
живуть довше чоловіків.  

● Інтелект не передається від батька до сина. Тобто, як-
що батько геній, то його син на 95% не успадкує цих генів. Сини 
геніїв ніколи не демонструють видатних здібностей. Ще не зна-
ючи в повній мірі законів генетики, люди помітили цей зв'язок, 
який втілився в народній мудрості: «На синах геніїв природа 
відпочиває». Щоб спрогнозувати розумові здібності свого сина, 
дивись на батька своєї дружини (якщо він академік, то твій син  
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мабуть буде професором). 
● Інтелект від батька може передаватися тільки дочці на  

50%, але наступні сини дочки будуть геніями (онук за розумом 
буде схожий на діда при певних умовах). Пам’ятай: Твоя дочка 
отримає не тільки половину твого розуму, але і половину твоїх 
негативних рис. Якщо в майбутній сім’ї дочки геніїв будуть дів-
чата, а їхній батько не дуже розумний, то дочки будуть рівно 
наполовину такими (50%х50%), як їхній дід. Хочеш розумне 
покоління - мрій про власну розумну дочку. 

● Геніальних жінок майже не існує, як і не існує стовід-
соткових ідіоток-жінок. Зате чоловіків-геніїв і чоловіків-ідіотів 
дуже багато (більше ніж жінок). Звідси і покоління невдах -
алкашів, матерів-одиначок, а також нобелівські лауреати (там 
генії майже всі чоловіки). 

● Гени, що відповідають за схильність до ризику, пошук 
новизни, прихильність до азарту, екстремальних видів спорту 
безпосередньо передаються від батька. Сини і дочки чоловіків, 
які схильні до авантюр, швидше за все, успадкують неспокійний 
характер, і чекати від них послуху - марна трата сил і часу. 

► Комунікативні навички. Саме від бабусь і дідусів ми 
успадковуємо здатність спілкуватися з іншими людьми, дру-
жити, зав'язувати контакти тощо. 

● Кохання і шлюб. Сумно, але навіть у такій романтичній 
справі, як любовні відносини, першу скрипку грає генетика жін-
ки. При виборі постійного сексуального партнера головне зна-
чення має сімейство генів під назвою ГКГ (головний комплекс 
гістосумісності). Жінки намагаються вибирати партнерів з ГКГ, 
відмінним від власного, так як це дає більше шансів на появу 
здорового потомства. 

● Фобії. Виникнення у дітей дивних страхів іноді поясню-
ється спадковістю, отриманої через покоління. Спогади про 
травмуючу ситуацію, що сталася з жінкою в період вагітності, 
закріплюються на генетичному рівні і передається її онукам. 
Фобії успадковуються від бабусь по обох лініях. Якщо жінка 
свого часу була сильно налякана якоюсь твариною, то її онуки 
успадкують страх перед собаками, павуками, зміями тощо. У 
такий же спосіб передається страх перед небезпечними ситуа-
ціями: боязнь висоти, води, вогню, страх війни і т. д.  

● Здатність відновлювати сили  за  кілька годин. Деяких  
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людей природа нагородила здатністю спати 4-5 годин на добу, і 
при цьому вони повністю відновлюють сили і працездатність. 
Ця генетична схильність передається від бабусі, через дочку - 
до її синів. В той час, діти сина бабусі - не будуть спадкоєм-
цями такої особливості. 

● Уміння розпоряджатися грошима. Уміння економити 
гроші тільки частково є результатом правильного виховання. 
Виявляється, ця здатність закладена в нас на рівні генетики, 
причому вона не пов'язана зі статтю, освітою, рівнем доходів. І 
передається не прямо від батьків до дітей, а проявляється 
лише в третьому поколінні. Навички раціонального ставлення 
до грошей, розпорядження матеріальними цінностями, здатні-
сть правильно вести господарство передаються дівчаткам від 
дідуся з боку мами, а хлопчикам від бабусі по батьківській лінії. 
Люди, які отримали гени «домашньої економії» більш організо-
вані, послідовні в своїх вчинках і добре себе контролюють. 

● Лінь. На формування особистості одночасно  вплива-
ють успадковані від батьків риси та навколишнє середовище. 
Деякі люди бувають патологічно лінивими. Вони здатні цілими 
днями валятися на дивані і отримують від цього безмежне 
задоволення. Нещодавно дослідники виявили, що в поведінці 
таких людей винне не стільки погане виховання, скільки спе-
ціальний набір «лінивих» генів.  

● Деякі риси характеру ми набуваємо в ході генетичної 
«кореляція» між екстраверсією, синдромом гіперактивності та 
дефіцитом уваги.  

● Дещо з теорії хвильової генетики. ЇЇ засновник академік 
Петро Гаряев зазначає: - «Генетична інформація, хвилями роз-
поділяється по всьому тілу жінки і потрапляє в середину, утво-
рюється інформаційне поле. Коли жінка вагітніє від чоловіка, 
який не був її першим сексуальним партнером, інформаційне 
поле жінки вносить свої корективи. Наприклад, у білошкірої 
пари може народитись темношкіра дитина. Справа в тому, що 
колись молодиця мала контакт з темношкірою людиною і у неї 
«прижився інформаційний фантом» того чоловіка та ще й з по-
ганою спадковістю. Чим більше дівчата мають статевих зв’яз-
ків з хлопцями до весілля, тим гірше буде потомство, спотво-
рене хвильовою генетичною інформацією (телегонія). Можливо 
про телегонію ви читали в попередніх книжках наших авторів.  
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ЗАГАДКОВІ  ЛАБІРИНТИ  МИНУЛОГО 
На Землі ніхто не знає, 
В кого яка доля, 
Із нас кожен повторює: 
- На все Божа воля. 

Та не завжди так буває –  
Втручаються люди, 
Код міняють. Тому й страждають  
Безперервно всюди.  

Без науки і молитви 
Тяжко в світі жити. 
Постарайтесь, під час клятви 
З Богом говорити…  (Ніна Бредихіна. Кропивницький) 
Кожен народ із давніх-давен прагнув до поетичного осми-

слення власної історії - минулого і сучасного, мріяв зазирнути у 
майбутнє. Це осмислення і відтворила усна народна творчість, 
що зберегла для нащадків дух і події далеких епох. Її краса і 
художня довершеність захоплює і дивує, викликає повагу і гор-
дість за український народ, його славетну історію. Не можна 
без хвилювання читати народні балади, легенди, перекази, 
поринати у світ казок, слухати героїчні думи та чарівні пісні 
старих часів.  

Більшість релігійних і філософських джерел, доступних у 
нас на землі - згадують численні паралельні світи і істот що 
жили (живуть) в них. Але в земних переказах згадується лише 
мала частина тих істот і шарів буття від часів «сивої» давнини. 
Наприклад, стародавні греки згадують деяких істот які живуть 
або жили на олімпі, а китайська культура зберегла знання про 
драконів. Тож при нагоді, земна людина, опираючись на «наро-
дні знання», може дізнатись про власний різновид своєї душі та 
зрозуміти різницю між ельфом в тілі сучасної людини і драко-
ном в тілі людини із давніх часів.  

Великі філософи минулого намагались проникнути в гли-
бини людської душі, надавали значну увагу зовнішності люди-
ни. Аристотель і його послідовники склали низку ознак, за 
якими можна було визначити, як зовнішність відображає дух 
людини. Цікаво було би також дослідити, як риси характеру, 
спосіб життя і зовнішність впливають одне на одного та пере-
даються по родоводу з плином часу. 
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Очі – дзеркало душі, в наших «дзеркалах душі» відбива- 
ється не тільки стан психіки, але і недуги нашого тіла. Все тому, 
що райдужка тісно пов`язана з мозком, який відчайдушно сиг-
налізує про нездужання не тільки за допомогою снів, але і від-
дзеркаленням в очах. Стародавні вчені це знали добре. Вони 
стверджували, що не тільки за кольором ока можна визначити 
приховані хвороби, але і по структурі - вгадати, що може загро-
жувати людині в найближчому майбутньому. Сьогодні  всіма 
цими змінами займається наука  «іридодіагностика». 

А ще цікаві паралелі між світоглядними ідеями теософії: 7 
планів буття, 7 принципів людини, 7 еволюціонуючих рас люд-
ства заставляють задуматись над природою людини і її сенсом 
життя. Жодна велика істина ніколи не була прийнята «priory», і 
звичайно проходили століття, перш ніж проблиски її починали 
спалахувати в людській свідомості, як можлива правда. Знаючи 
загальні закони розвитку і тенденції, що намітилися вже в да-
ний час, можна дати досить точний прогноз змін, які очікують 
людство в майбутньому. 

Щоб зрозуміти сказане, коротко розглянемо теософське 
вчення Блаватської О.П. (1831-1891), на нашу думку це синтез 
із філософсько-релігійних поглядів людства. Теософія є корпу-
сом істин, робить життя пізнаним, формує основу всіх релігій, 
демонструє справедливість і любов. Ціль - сформувати зразок 
загального людського братства без відмінності раси, вірування, 
статі, касти і кольору шкіри. Мета - довести, що «Природа не є 
випадкове поєднання атомів» і вказати людині на її законне 
місце у схемі Всесвіту. Для пізнання цієї мети необхідно пройти 
через аналіз єгипетських, халдейських, індуїстських, християн-
ських, зороастрійських, гностичних, буддистських та інших свя-
щенних першоджерел дотримуючись правила: «Немає релігії 
вищої за істину». Її кредо - це вірність істині, а її ритуал - 
«шанувати кожну істину на практиці».  

У свій час О.Блаватська прагнула все об'єднати стрункою 
світоглядної системою, вказувала на єдину сутність всіх релігій 
і філософії, і навіть придумала назву «Таємна Доктрина». Вона 
розглядала в кожній релігії езотеричну (таємну) і екзотеричну 
(зовнішню) частини буття та походження людства, їхню прихо-
вану сторону, прагнула очистити істину від соціально-історич-
ної оболонки, яка була спотворена її часом у ХІХ-ХХ ст. 
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Олена Блаватська уроджена Геле́на фон Ган з 
німецької родини що мешкала в м. Катеринославі 
(зараз м. Дніпро Україна). Її родовід по матері схо-
дить через Михайла Чернігівського до легендар-
ного князя-засновника правлячого роду Рюрикови-  

чів бл. 860-х років. Рюрик - один із найважливіших і водночас 
найсуперечливіших персонажів ранньої  історії України-Русі. 
Прямим предком Олени Блаватської, з материнської лінії, був 
Сергій Григорович Долгорукий (відомий дипломат свого часу) 
брат Олексія Григоровича Долгорукова, члена Верховної тає-
мної ради при Петрі II. Сергій Довгоруков був прадід Олени 
Павлівни Фадєєвої-Долгорукої (бабуся Блаватської) і прапра-
дід Олени Петрівни Блаватської. Інший прадід Олени Блават-
ської, князь Павло Васильович Долгоруков (1755-1837), гене-
рал-майор часів Катерини II, мав найвищу військову нагороду 
«Орден Святого Георгія» і був другом та товаришем по слу-
жбі Кутузова. Деякі автори вважають, що П.В.Долгоруков 
був відомим масоном і розенкрейцером, навіть ходили чутки, 
що він зустрічався з Каліостро та графом Сен-Жерменом. 
Дружиною П.В.Долгорукова була Генрієтта де Бандре дю 
Плессі, донька Адольфа Францовича, який командував армій-
ським корпусом у Кримській кампанії, зі слів А. М. Фадєєва, був 
улюбленцем Суворова. Донька Павла Васильовича й Генрієт-
ти Адольфівни (князівна Олена Павлівна, бабуся Олени Бла-
ватської), здобула гідну домашню освіту, знала 5 іноземних 
мов, розумілася на археології, нумізматиці, ботаніці. 1813 р 
князівна взяла шлюб із Андрієм Михайловичем Фадєєвим, дер-
жавним чиновником, який згодом став таємним радником, 
губернатором Саратова й Тифліса, чий родовід сходить до 
російських стовпових дворян та ліфляндських німців фон 
Краузе. Прадід Андрія Михайловича - Петро Михайлович 
Фадєєв, був капітаном армії Петра І. В князів Олени Павлівни 
(бабусі) й Андрія Михайловича (дідуся) було 4 дітей: старша 
донька - Олена Ган - відома письменниця (її називали російсь-
кою Жорж Санд), мати Олени Петрівни Блаватської, Віри 
Петрівни Желіховської  та Леоніда Гана; син - Ростислав 
Фадєєв - генерал, військовий письменник і реформатор; донь-
ка Катерина Андріївна - мати видатного російського держав-
ного діяча Сергія Юлійовича Вітте; донька - Надія Андріївна,  
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активний член Теософського товариства. Декілька слів про 
С.Ю.Вітте (1849-1915) російський державний, керівник Пів-
денно-Західних залізниць (1880-1889), міністр фінансів і шля-
хів сполучення, голова Ради міністрів Російської імперії 1905- 
1906 р. У 1860-х вчився на фізико-математичному факульте-
ті Новоросійського університету в Одесі, по закінченні якого 
пішов начальником перевезень на Одеській гілці Південно-
Західних залізниць. С.Вітте повідомляв, що його прадід Пав-
ло Долгоруков під час весілля доньки благословив її й зятя 
древнім хрестом, який, за сімейними переказами, належав Ве-
ликому князеві Київському, святому Михайлові Чернігівському. 
Пізніше цей хрест перейшов до Олени Блаватської, а потім й 
до самого С.Ю.Вітте. По лінії свого батька, Петра Олексі-
йовича Гана, Олена Петрівна Блаватська належала до при-
балтійського німецького роду Ган, який мав єврейські коріння. 

***** 
Ідеї Блаватської поширилися по всьому світу: від Індії до 

США, від Англії та Німеччини до Італії та Росії. У кожній цивілі-
зованій країні світу є теософські центри. В Оксфорді існує нау-
кове товариство імені Блаватської. У Голландії - університет 
мистецтв імені Блаватської. Визнаючи заслуги цієї відважної 
жінки та її внесок у світову науку і духовну культуру, ЮНЕСКО 
оголосив 1991 рок «Всесвітнім роком Блаватської». 

Твори О.Блаватської містять не підтверджене вчення про 
еволюційний  цикл походження «семи Корінних рас», що зміню-
вали одна одну на нашій планеті. Де вона отримала ці знання, 
чіткої відповіді немає. На її думку, перша Корінна раса Землі 
складалася з драглистих аморфних істот, друга Корінна раса 
володіла «більш визначеним складом тіла», третя  і т. д. (Дета-
льно про Корінні раси ми поведемо розмову трохи пізніше). 
Існуючі в даний час люди являють собою п'яту за рахунком 
Корінну расу. На думку Блаватської, фізичний зріст та духовні 
сили людства в ході еволюції зменшувалися, поки не досягли 
мінімуму у четвертій Корінній расі, але почнуть збільшуватись 
наприкінці п'ятої раси «Людина розумна». В шостій Корінній 
расі буде йти «переродження», щоб в сьомій Корінній расі, 
людство наблизилось до стану «богоподібних людей». 

Маючи певні сумніви, вчені звернулись до дослідника і 
вченого, філософа і археолога, мандрівника і письменника з 
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всесвітньо визнаним ім'ям - Микола Реріх (1874-1947). Ніхто, 
мабуть, не зробив так багато за своє життя, як Микола Кос-
тянтинович і його дружина Олена Іванівна. На підставі міфів та 
легенд Індії й Тибету та свого власного ясновидіння писав: «Під 
дією Космосу, континенти Землі піднімалися з глибин океанів. 
Протягом тисячоліть на кожному з них розвивалися флора і 
фауна, з’являлися люди з різним кольором шкіри (…). (Далі 
знаходимо), за часи існування нашої планети сім рас повинні 
змінити одна одну (п’ять корінних рас уже відбулися на нашій 
планеті. Зараз йде заміна людей на шосту Корінну расу). Пре-
дставники першої Корінної раси були енергетичними істотами і 
мали до 50 метрів зросту. Людиноподібні істоти другої Корінної 
раси мали зріст 30-35 метрів й дещо щільніші тіла. Через брак 
фізичної оболонки на них абсолютно не впливала температу-
ра та радіація. Вони були безтілесними й безстатевими, могли 
рухатися під землею, у воді, по землі й у повітрі. Поступово від-
бувся поділ на чоловіків і жінок і почали народжуватися діти. 
Подібна до сучасної людина сформувалася 17 мільйонів років 
тому, як третя Корінна раса. Перші три Корінні раси проіснува-
ли на Землі багато мільйонів років». Далі йде інформація про 4-
5-6-7 корінні раси, які за описом мають багато спільного з вчен-
ням О.Блаватської. 

Концепція Блаватської про еволюційний цикл розвитку сім 
корінних рас на землі, визиває суперечливий спір і в наш час. 
Еволюційна теорія теософії передбачає розвиток людства до 
практично безмежного духовного розкриття за прикладом таких 
фігур як Будда, Христос, Мойсей і Лао Цзи, які є ідеалами люд-
ського устремління. В роботах О.Блаватської (Таємна доктри-
на) ми знайшли так звані «расові теорії» (де є посилання на 
існування вищих і нижчих рас). Як приклад, «Людство ясно 
ділиться на Богом-натхнених людей і на нижчі істоти. Різниця 
між арійськими та іншими цивілізованими народами і дикунами 
остров'ян Південного Моря, полягає в розумових здібностях. 
Ніяка кількість культури, ніяке число поколінь, вихованих серед 
цивілізацій, не могло б підняти такі людські здібності, як у буш-
мен і народів веддха з Цейлону, або деякі розвинуті племена 
Африки, на той розумовий рівень, на якому стояли арійці, семі-
ти і так звані туранці. Але «священна Іскра» відсутня в них, і 
тому вони є зараз єдиними нижчими расами на цій Планеті. 
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Вставка. Расознавці (етнічна антропологія), 
вивчають класифікацію расових типів і не пого-
джуються з О.Блаватською. Релігієзнавці від-
носять її вчення до синкретичної релігійної філо-
софії. Там основні ідеї запозичені з європейської 
містичної і окультної літератури, гностицизму, 
кабали та з учень буддизму й індуїзму. 
***** 

Корінна раса – це теософський термін, застосований для 
позначення кожної з семи стадій еволюції людства на будь-якій 
планеті в езотеричному антропогенезе, викладеному в книзі 
Олени Блаватської «Таємна доктрина» (1888). Протягом будь-
якого з семи таких етапів (малих кіл) еволюції, зникаючі і наро-
джувані корінні раси планети, певний час існують разом. Роз- 
виток Корінних рас нерозривно пов'язаний зі зміною географі-
чного виду Землі: руйнуванням одних континентів і появою 
інших. При цьому слід мати на увазі, що як при расовій еволю-
ції, так і при переміщені материкових мас, неможливо провести 
чітку межу між закінченням старого порядку і початком нового. 

***** 
Вставка. Сучасна людина, наймогутніша із усіх 
живих істот на Землі, складається із тих же 
хімічних елементів: вуглецю, водню, кисню, азо-
ту і т.д., що і будь-які інші живі організми. Вони  
мають 60% води, 34% органічних і 6% неорганіч- 

них сполук. Десять життєво необхідних елементів (Ca, K, 
Na, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co) називають «металами жит-
тя», без яких неможливе функціонування організму в цілому. 
Ми відрізняємося один від одного лише тим, як ці елементи 
згруповані в хімічні сполуки, клітини, тканини, органи та сис-
теми органів організму, що характеризується складним 
поєднанням різноманітних здібностей, які не зустрічаються 
ні в однієї іншої живої істоти. 

***** 
Передбачається, що в період «давньої» давнини розумне 

життя на Землі створювалася цілеспрямовано цілим комплек-
сом вищих сил, (для їх опису немає в людській мові науково 
підтверджених формул). За концепцією О.Блаватської, перші 
живі монади, були створені одночасно з виникненням Землі, 
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складалися з тонких тіл без розумових здібностей. Це була 
«перша Корінна раса». Поступово первинні монади розпалися, 
і з їх елементів утворилася «друга раса». Ці монади були схожі 
на перших живих істот, але вони в ході своєї еволюції знайшли 
новий спосіб розмноження, який можна описати як «виділення 
яйця». Поступово цей спосіб став домінуючим. І в результаті 
виникла «третя Корінна раса – Яйценародженні», у яких споча-
тку теж не було щільного, фізичного тіла (геологічні умови на 
Землі тоді були непридатні для фізичного існування білкових 
тіл). «Третя корінна раса», що виникла в архейській ері, швидко 
розвинулась до рівня поділу (чоловічих-жіночих) статей і мала 
на початку своєї еволюції перші «супер зачатки розуму». 

«Третя корінна раса» поступово нарощувала щільну зов-
нішню оболонку-шкіру, поки нарешті не з'явилися перші істоти, 
що володіли справжнім фізичним тілом. Це сталося в епоху 
динозаврів, (близько 100-120 млн років до нашої ери),поруч з 
ними, людиноподібні істоти мали до 18 метрів ростом або 
більше. У наступних періодах «третьої Корінної раси» їх зріст 
поступово зменшувався до 8-5 метрів. Доказом цього є викопні 
кістки 8 м. велетнів і 5 м. гігантів. Від бокової гілки цих людино-
подібних істот, відійшли вищі примати та різні мавпи тощо. 

В останній період «третьої Корінної раси», були біологічно  
створені перші розумні людиноподібні істоти, з яких почали 
утворюватися наступні цивілізації людей на материку Лемурія, 
за іншими версіями - Гондвана. Цей континент розташовувався 
в Південній півкулі і включав в себе Південний край Африки, 
Австралії з Новою Зеландією, а на півночі - Мадагаскар і Цей-
лон. Кажуть, що до лемурійської культури належав і о. Пасхи.  

В останні періоди «третьою Третьої (або лемурійської) 
раси почалися збройні конфлікти і їхні цивілізації занепали, а 
сам континент пішов під воду. Це сталося в кінці «Третинного 
періоду» історії Землі, близько 3 млн років до н. ери. (Третю 
Корінну расу іноді називають Чорної расою. Її нащадками вва-
жаються чорношкірі племена, африканські та австралійські).  

Саме у цей час почала зароджуватись «четверта Корінна 
раса» - атлантів на материку Атлантида. Передбачається, що 
північною околицею, Атлантида простягалася на кілька градусів 
на схід від Ісландії, включала: Шотландію, Ірландію і північну 
частину Англії, а південною околицею - до того місця, де зараз 
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знаходиться Ріо-де-Жанейро. Перші атланти були нащадками 
лемурійців і спочатку проживали разом з останніми на матери-
ку Лемурія. Але за 1 млн років до загибелі Лемурії, вони відсе-
лились на інший континент, який назвали Атлантида. Перших 
атлантів-переселенців назвуть толтеками, або Червоною ра-
сою. Згідно теософії, ці атланти поклонялися Сонцю і мали 
зріст до 3,5 м. Столицею імперії атлантів було місто під назвою 
«Сто Золотих Воріт». Це було близько 1 млн років тому. 

Перша геологічна катастрофа, яка сталася близько 800 
тисяч років тому, порушила сухопутний зв'язок Атлантиди з 
майбутніми Америкою і Європою. Друга катастрофа - близько 
200 тисяч років тому - розбила континент Атлантиди на кілька 
великих і дрібних островів. Почали виникати сучасні контине-
нти. Після третьої катастрофи, близько 80 тис. років до н.е., 
залишився тільки острів Посейдоніс, який затонув біля 10 тис. 
років до н.е. Атланти передбачали ці катастрофи і вживали 
відповідних заходів до свого порятунку. 

Слід наголосити, що за О.Блаватською, катастрофа Атла-
нтиди викликала нові хвилі переселень, в останньому періоді 
(які вона називає «підраси»), «четвертої Корінної раси» виник-
ли перші люди – гуни, протосеміти, шумери, азіати, які отрима-
ють свій подальший розвиток в «п’ятій Корінній расі». Азіатів, 
що змішалися з гунами, назвуть «Жовтою расою», а протосе-
мітів і їх нащадків «п'ятої Корінної рас» – «Білою расою». Від 
подальшого змішування народів, утвориться «Арійська раса», 
вона буде включати в собі «7 підрас». У середньовіччі (від 500 
до 1500 років тому) мали 5загальних  підрас:1) - племена  інді-
йців, 2) - молодші семіти (ассірійці, араби), 3) - іранці, 4) – кель-
ти (греки, римляни), 5) - тевтонці (германці і слов'яни).  

«Шосту корінну расу» О.Блаватська вбачала на початку 
ХХІ ст., після 2012 року наша планета увійшла в новий етап 
свого розвитку, і вже почали «надходити» на нашу планету 
представники шостої раси «діти Індиго». Люди «п’ятої Корінної 
раси», навіть не помітили, що почали жити в іншому «часовому 
вимірі». Відбувся Квантовий перехід з одного рівня енергії - на 
інший рівень. Умовно ми стали жити на «іншій планеті», тому 
що всі фізичні Закони почили переформовуватись по іншому. 
Наші старі фізичні Закони на планеті Земля - це вже Світ мину-
лого!  На черзі (через млн років), прийде «сьома Корінна раса».  
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ЖИТТЯ  В  ІНШОМУ  ВИМІРІ 
Щоб ви зрозуміли сучасний Квантовий 
перехід свідомості людей на землі і ви-
раз: - сьогодні наша планета - як мала 
Нейтронна зірка, ми зробимо маленьку 
екскурсію до астрономів, біофізиків та 
астрофізиків. У грудні  місяці  2012  р. з 
нашою  планетою  і населенням  на  ній 

відбувся раптовий Квантовий перехід, коли частинки з одного 
рівня енергії перейшли на інший рівень енергії, а планета Зем-
ля при цьому повела себе як «мала Нейтронна зірка». 

Послухаємо біофізика Валентину Миронову, яка відпра-
цювала в Космічному Центрі 20 років, спеціалізація «Закриті 
відкриття», вона звернула увагу, що на орбіті Землі й досі літає 
німецький телескоп Шпіцер, який точніше знаменитого телеско-
па Хаббл на кілька порядків, саме Шпіцер у грудні 2012 р. поба-
чив ультрачервоні Галактики, які яскравіше звичайних в 60 ра-
зів. (Читачам відомий інфрачервоний спектр, а тут новий тер-
мін – ультрачервоний, що означає «глибше в матерію». Диви-
на в тому, що в кінці грудня 2012 р. ультрачервоних Галактик 
не було, а в перших числах січня 2013 року – вони раптово 
з’явились на протязі однієї-двох діб, (немов нізвідки).  

Так не буває! Вони або є, або їх немає, значить сталося 
щось неймовірне у Всесвіті за цю одну-дві доби, що змусило 
поміняти фізичний Світ? Далі більше незрозумілих новин. Зви-
чайна електромагнітна шкала, яка представлена в підручниках 
фізики та довідниках, збільшилася на три октави в інфрачерво-
ному діапазоні і на три октави в ультрафіолеті. Виходить, у нас 
стало на шість октав більше, яких до січня 2013 року не було, а 
тепер проявилися і всі фізичні прилади їх зафіксують. 

Далі інше цікаве відкриття, до 2013 року вчені лякали нас, 
що наша Сонячна система рухається в «Чорну діру». Зараз 
виявилось, що «Чорна діра» зникла. Як таке можливо, щоб 
астрофізичний об'єкт раптово пропав в небі? Тепер у центрі на-
шої Галактики «Чорної діри» немає і ми йдемо в область абсо-
лютно незвіданих енергій, яких раніше не було і незрозуміло 
що з цим буде далі. Вчені сильно злякалися, це відкриття засе-
кретили, але невелика інформація проникла в Інтернет на сайт 
«Мембрана», де вчені публікують свої знахідки, і сайт «Мемра- 
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на» закрили. Чому? Виявилося, що «Чорна діра» - це двері, які 
наша планета з людьми «раптово» пройшли. На тій стороні 
«Чорної діри», подібних дір поки немає, але з'явився загадко-
вий об'єкт «Магнітар», це теж наукове відкриття 2014 року.  

Магнітар – як пульсуюча Зірка, але не Пульсар. Ця Зірка в 
усі сторони розбризкує рідке магнітне поле. Це деяка субстан-
ція, для якої поки немає назви (але це і не плазма). Вона розу-
мна і складається з гранул. Гранули у неї бувають маленькі, на 
рівні елементарних  частинок  і великі, - величиною  із  Землю. 
Спочатку цей Магнітар почули в березні 2014 року в радіодіа-
пазоні і стали спостерігати, а в травні 2014 – побачили, він сві-
тився синім кольором.  

***** 
Не всі люди відчули, що наша планета почала 
жити в іншому вимірі. Більшість не розумі-
ють Квантового переходу свідомості, але 
відчувають дивні симптоми безпорадності, 
стресу, запаморочення, незрозумілої просто- 

ровості, а ще періодична дезорієнтація та дзвін у вухах, 
утруднення в грудях та стиснення щелеп, втрата відчуття 
часу і своєї ідентичності (немов випадіння з життя). З’яви-
лись: небажання робити що-небудь, пасивність, лінь,  підви-
щена чутливість, несподіване зникнення з життя друзів 
зміна  апетиту і ваги. Що з нами відбувається? Це перехід з 
одного світу в інший. 

***** 
Таким чином, ми опинилися на перших поверхах Тонкого 

плану, опираючись на Біблію можна сказати «на тому Світі», з 
чим ми вас і вітаємо! Тут частоти і органіка інші, це не повинно 
вас лякати жодним чином, наші тіла розкриються самостійно і 
повільно. Ще в 2005 році вчені нейрофізіологи відкрили в гіпо-
кампі у людини ділянку, яка називається Блакитна або Синя 
пляма. Вона давно відома, але на неї не звертали особливої 
уваги, ну хіба мало чого в мозку у людини є. Сам по собі мозок 
людини - це чорний ящик. 

Влітку 2014 року, ця Синя пляма в мозку людей теж засві-
тилося (невидимо), винятково у всіх. Значить наш гипокамп 
проектується на точку Життя людини і завідує життям людини 
на Тонкому плані і вище йде у Всесвіт. Окремим людям, якщо 
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прищулитися, іноді можна побачити, цей синій колір, як срібний 
німб над головою. Це нове органічне Тіло людини і воно пуль-
сує співзвучно Магнітару. Це єдина система, у них один базо-
вий ритм - вальс. Базовий ритм Всесвіту теж вальс, в різному 
виконанні, в різних октавах. Октава, на якій виконують вальс 
Синя пляма людини і Магнітар в центрі Галактики - вона пра-
цює в новій шкалі, включаючи три нових вищеназваних октави. 

Виходить, що енергетичний спектр нового водню початку 
2013 року, зовсім відмінний від спектру старого водню до гру-
дня 2012 року. Це вищезазначений спектр ультрачервоного 
кольору, він більш глибинний, ніж інфрачервоний колір. Саме 
цей діапазон став ведучим. Ми живемо після 2012 року і не 
знаємо, що сприймаємо зовсім інші енергетичні спектри. І це 
все надходить до свідомості людини без нашої участі. 

***** 
Пройде небагато часу і населення пла-
нети Земля буде жити в тонкому світі, 
де все управляється думкою, захотів -   
пересунув стілець, захотів - сам злетів 
у повітря. Але, поки ми не дійшли до та-
кої концентрації думки і до усвідомлення 
себе з Всесвітом. На планеті від 2013 р 
почали проходити різні дивні феномени. 
***** 

Перший базовий феномен - світіння німба, до Квантового 
переходу - був Золотим (як німби у святих на іконах) і тому що 
було дуже жорстке магнітне поле навколо Землі, це поле стри-
мувало нашу генетичну структуру. А зараз це поле за фактом 
перестало бути жорстким, тобто, воно є, але має зовсім іншу 
властивість. Воно дуже м'яке і ніжне, при цьому дуже міцне, як 
павутина, спробуй  її  порвати, на  розрив  вона  міцніше  сталі. 
Ось, приблизно такої структури йде наше нове магнітне поле. 
Ви всі чули такий термін «хроніки Акаші», це і є Золота струк-
тура, яку назвали «Протей», (Олена Блаватська також його зга-
дувала у своїх працях). Так ось цей Протей пішов у втілення. 
Це стає нашою новою «нервовою системою», тепер вона у нас 
насичена світлом Протея, ми перестаємо бачити в тривимірно-
сті, у нас стають «інші» очі. (Примітка: «Хроніки Акаші» – тео-
софський езотеричний та антропософський термін, що опи-



    67 

сує містичне знання, закодоване в нефізичної сфері буття. 
Саме з Акаші, згідно давньоіндійської філософії, виникли п’ять 
базоввих першоелементів (вогонь, повітря, земля, вода і 
ефір) - всі разом вони відповідають п'яти органам почуттів 
людини). Кінець примітки. 

Протягом останніх 26 тис. років, до Квантового переходу, 
у всіх нас, в очах було так звана «сліпа пляма». Це зоровий 
нерв, який йде глибоко в череп, він «затикався» певною білко-
вою тканиною, як заглушкою. Ця сліпа пляма закривала три 
чверті нашого Сферичного зору. Оскільки мозок нівелює різні 
нюанси, то створюється ілюзія, що ми бачимо все навкруги. 
Наявність сліпої плями дозволяла нам жити в 3-х мірному про-
сторі, він обмежений й  жорсткий. Це було умовою «Експери-
менту» Вищого розуму над п’ятою Корінною расою по вивчен-
ню щільного Плану буття, ми це завдання виконали і «Експе-
римент» благополучно завершили, ось чому «сліпа пляма» в 
очах стала розчинятися і зникати. Скоро людям почнеться 
відкриватись доступ до «бачення багато вимірності». 

Це відкриття Планетарного масштабу планети, і це помі-
тили вчені всіх країн. Змінився «Тимус», вилочкова залоза, яка 
розташована в передній частині верхнього середостіння прис-
тінкової плеври. Залоза сама по собі дуже сакральна (про неї 
згадували О. Блаватська і сімейна пара Рерихів). Зараз у Тиму-
сі «оселився» той самий Протей. Тут він локалізується, а потім 
у вигляді тонких променів йде по всім нашим нервовим кана-
лам і надає наказ імунній системі: - Посилити  нагляд та відсте-
жувати кожну людську думку. Ось чому нам стало важливо нав-
читись думати! Ми просимо: - Думайте перед сказаним словом.  

Наступна зміна організму – «мигдалеподібне Тіло» (діля-
нка мозку), це древнє утворення мозку, яке відповідає усвідом-
лене сприйняття. До Переходу 2012 - це був «будинок страху», 
ним правила лімбічна система. А у лімбічній системі було зав-
дання: «бий перший» або «тікай». Зараз, замість «бий» і «біжи» 
починає проявлятися розумне усвідомлене сприйняття поточ-
ного моменту. Не сидіти і боятися, а ДУМАТИ: як і що треба 
робити? Найти вихід, наше Вище «Я» дало дозвіл на зміну дій, 
виправлення ситуації, дозвіл на зміну вашої поточної свідомо-
сті. Раніше ми з вами відповідали за свої вчинки, а зараз буде-
мо вчитися відповідати ще й за свої ДУМКИ!  
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У нашому головному мозку почали розчинятись старі 
пакети нейронів. Як це проявляється? Старі пакети нейронів - 
це наші матеріалізовані звички, які увійшли на рівні автопілота 
в нашу кров, плоть, все, що ми робимо механічно (наприклад, 
взяв сірник, поставив чайник, запалив газ і т.д.) Все до чого ми 
звикли з дитинства, буде змінюватись. Настане період «псевдо 
втрати пам'яті», при ньому людина не піддається ніякому зов-
нішньому впливу. Наприклад, сидить на лавочці або в будинку 
в спокійному стані і раптом  – тимчасовий провал пам’яті, нічо-
го не пам'ятає. Це триває мить, 3-5 секунд і ви знову входите в 
ваше поточне життя. Але при цьому у вас вимикаються якісь 
старі пакети нейронів (ваші старі знання). Другий приклад, рап- 
том перестає битися серце, немає пульсу, дихання поверхне-
ве - це відбувається короткочасний перехід мозку на багатови-
мірну роботу, те що в езотериці називається «Вогняна Прана». 
Коли у вас настане псевдо забудькуватість як склероз, ви прий-
міть це абсолютно спокійно і знайте, що це не хвороба, а «Пла-
нетарний перехід» від періоду 2012 р. І це тільки перший етап. 

Третій приклад: старі дитячі звички, які вже не потрібні, бо 
стали дорослими. В енергетичному плані вони були в структурі 
мозку, зараз мозок буде звільнятись від старих звичок. А це 
великий енергетичний пласт і він починає заповнюватись нови-
ми знаннями, які не залежать від вас. Ви просто починаєте зна-
ти щось нове. Приходить «Ясно знання». (До «переходу 2012» 
у нас цього не було, а зараз досвід з'являється сам, як «Божий 
дар»). До певного моменту ви не будете знати чим володієте, 
але в критичній ситуації, ви почнете ними користуватися.  

«Смугасте тіло» підкори мозку - це усвідомлена координа-
ція м'язової активності пов'язаними з системою винагороди, не-
приязню, новизною, раптовими емоціями тощо. Як приклад, 
раніше ви сидіти і хитати ногою не думаючи: хитати чи не хита-
ти. А після «Переходу 2012» починаєш думати: чого це я хитаю 
ногою? Пішли інші зв'язки в мозку, помінялися аксони (нервові 
імпульси). Вони не погані, вони просто інші: «Ви стали думати». 

Про водень і протон. Водень є у всій органіці, наприклад, 
нафта - це вуглеводень. Якщо налити в баночку трохи нафти і 
поставити на сонячну сторону вікна, то через якийсь час нафта 
перестає бути нафтою, а перетвориться просто в чисту воду. 
Вода на новому Тонкому рівні після 2012 р, стала «киплячою».  
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Просто «новий водень» миттєво перебудовує структуру води, і 
її формула коливається в різні сторони, набуває інші властиво-
сті. А якщо водень інший, значить йде й інша біохімія людини. 

Лікарі ще мовчать, а фармакологи забили тривогу, бо 
БІЛЬШІСТЬ фармакологічних препаратів раптом стали «отру-
тою» для людей початку «шостої Корінної раси». Оскільки про-
тон інший, міняється симетрія всередині атома ядра, вона про-
сто стала іншою на молекулярному рівні. І все почалося з січня 
2013 року. Передові фармакологічні компанії змушені зупиняти 
свої деякі лінії по виробництві ліків, а це бізнес і гроші. 

Про зміну економіки. Формально змінений атом водню, 
потягнув за собою економіку. За воднем змінився і уран, він 
має інші ізотопи і ділиться по іншому. З'явилися різні нюанси на 
атомних станцій. Заспокойтесь, ніяких вибухів і підвищення рів-
ня радіації, просто уран став «жити менше», ніж жив раніше. 
Якщо раніше його період розпаду був 235 років, то зараз він 
може і за 2 роки розпастися. Тож його будуть частіше заван-
тажувати, або станції перейдуть на інший вид палива. 

Якщо до «Квантового переходу» працювала інтуїція у лю-
дей як грань між 3-х і 4-х мірними Світами і нам радили її роз-
вивати, то зараз інтуїція заміниться готовими рішеннями, виби-
рай правильне. Виходить, що нам після 2012 р необхідно роз-
вивати глибинне відчуття, а це нові стосунки з тонким Світом. 
Ви думками висловлюєте свій НАМІР і Всесвіт починає вибудо-
вувати під вас події, які призводять до виконання бажань. Вини-
кає питання: як це зробити? Просто: «Думками і словами».  

Наш мозок починає змінюватися. Дві половинки почина-
ють зростатися. Мозгова звивина починається на одній поло-
вині, переходить на іншу і в результаті змінюється властивість 
мозку. А ще мозок змінює своє випромінювання, він стає дивер-
гентним винахідником, (тобто сам знаходить вихід із тупика) і 
дає команду: як і що робити. Так працює мозок типового інсай-
дера (інсайд - осяяння). Після 2012 р наш мозок почав давати 
райдужне сяйво, на це вказують аурокамери. Всі вище вказані 
речі важко зрозуміти простій пересічній людині. По простому: - 
Уявіть, що на нас раптово «впала Божественна халява» у виг-
ляді нових властивостей людини, і ви поки не знаєте, що з цим 
робити. Наша порада: - Заспокойтесь і чекайте підказок мозку. 

Якщо заглянути у відкриття нейрофізіології і квантової  
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генетики, то після 2012 р виникає парадоксальна ситуація, що 
«Великого вибуху» у Всесвіті (при якому утворилась наша пла-
нета), як такого не було. Була кимось придумана (можливо Ви-
щим розумом), тривимірна ілюзія, або це була людська домо-
вленість, бо Всесвіт розвивався по іншому. А оскільки всі наші 
«Божественні» структури мозку починають розкриватися дуже 
швидко, то нам вже не потрібно грати в ці ігри. Перед людиною 
розкривається справжня правда із історії зародження людства. 

Серед усіх Галактик Всесвіту існують дві «Золоті Галакти-
ки», найбільші - це наш «Чумацький Шлях» і «Туманність Анд-
ромеди». Так от, вчені виявили, що дві ці Галактики з'єднують-
ся «рукавами» від Чумацького шляху  до Туманності Адромеди. 
Причому, своїми «рукавами» вони почали дотикатися одна до 
одної після «Квантового переходу» з весни 2013 р, а навесні 
2014 року, вони вже щільно торкнулися одна - одної. Тепер 
подумайте самі, як і чому за 1 рік ці дві Галактики змогли одна 
одній «потиснути руки» (з’єднатись рукавами)? 

Є 2 революційних відкриття ХХ ст., що вся Матерія це 
«згущене світло», і управляється свідомістю людини, (це є під-
твердження всіх езотеричних доктрин). Виходить, що після 
2012 р ми будемо вчитися керувати всією Матерією через свою 
свідомість на побутовому рівні. І ці властивості набуваються 
людством зараз і в основному безболісно. При цьому наша 
ДНК розкриє інші властивості - багатовимірні сторони. Людина 
згадує свої минулі втілення - як вчорашній день. Не тому що 
вона така «крута», а тому, що набула нові властивості. 

***** 
Вставка. У березені 2013 р, опубліковані резу-
льтати отримані телескопом Планка (Індія, 
він був запущений 14 травня 2009 року), це 
результати по новій реальності. Учені вирі-
шили виміряти, чи багатовимірний Всесвіт? 
Експеримент був розпочатий в 2009 р., і завер- 

шився у грудні 2012 р. Напередодні Квантового переходу, на-
весні 2013 року телескоп був вимкнений і скинутий. Але, він 
вніс ясність про інтенсивність розширення Всесвіту. Виявля-
ється Всесвіт став менше, а Галактики нікуди не розбігаю-
ться і велике питання, чи був цей Великий вибух сам по собі? 
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Про «мозок серця», ви в курсі, що людське серце має свій 
мозок? Про нього говорили езотерики, ми ставилися до цієї 
новини, як до містики. А зафіксували цей феномен у 2012 році, 
і він не один, маємо три мозку. М.Реріх казав: – «три кола в 
одному мозковому колі». А ще є мозок в животі, той працює на 
внутрішні процеси. І це вже починають використовувати лікарі, 
коли їх медикаменти не допомагають. Є просунуті лікарі, деякі 
використовують ці відкриття для відновлення людини. Зараз 
можна з'єднати все, навіть органіку і духовний зміст. 

Вчені розкрили «коди мозку серця і мозку живота». Самі 
по собі вони перебувають на високій вібрації Всесвіту, яку ми 
називаємо «мистецтвом зміненого стану свідомості». Дуже 
важливо, коли цим мистецтвом при «Квантовому переході» 
починають займатися жінки, бо у них є глибинна стародавня 
іпостась «жіноче божество».  

Про «вічний двигун» людини. Раніше під нігтем людей був 
білок, який займався відтворенням тільки нігтя, на зразок «віч-
ного двигуна», ніхто раніше не вивчав, чому ростуть нігті, вия-
вилось, що цим займався білок. З 2013 року він раптом почав 
активуватися і його знаходити скрізь в нашому організмі: в епі-
телії, у волоссі, нейронна мережа має цей білок, навіть вияви-
ли у шлунку. І почувся крик: «Еврика, ми будемо жити вічно».  

Звідки білок там виник, що там робить? З'ясувалося, що 
він відноситься до абсолютно унікального древнього кодового 
набору «Самовідновлення генетичної структури людини». 
Коротше кажучи, «чарівна паличка» від дуже старих часів. І ось 
ця чарівна паличка стала активуватися в тих місцях, які пот-
рібно відновити в людині. Якщо це кишечник, то в потрібній 
частині він став з'являтися і відновлювати епітелій кишечника, 
якщо це якісь капіляри мозкових нейронів, значить, він там 
з'являється. Це дуже зручна штука із серії того самого «Пла-
нетарного омолодження». Білок сам знає, куди потрібно при-
ходити, а ми не знаємо, які нюанси у нас в організмі треба 
змінити або відновити. Нам треба навчитись довіряти цій новій 
працюючій структурі, так, як вона довіряє нам. 

Якщо раніше людина бачила багатовимірну реальність 
(Тонкий план) її запихали в психушку, а зараз наш мозок сам 
розкривається і багато людей вже стали користуватись новою 
реальністю. Життя розкривається нам у новій кольоровій гамі.  
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А можна визначити життя так: «Мислю - значить існую». 
Наша думка - продукт не тіла, а свідомості, тому субстанція 
життя - не в тілесному, а в духовному. Дуже шкода, що 90% так 
званої «української еліти», яка «проникла» до верхні ешелонів 
влади, це «гримуча суміш» різних: комі, наці, боксі, банді, лесбі 
та педофіли. Чи спроможні вони дати вам справжні цінності  
життя. Ні, не спроможні, бо їхнє кредо: «Чавкаю - значить 
існую»; «Краду - значить існую», «Брешу - значить існую». Від 
подібного хочеться справді плюватися. Але маємо те, що має-
мо, вони типові «неандертальців при владі», які невпинно напи-
хають своє нутро з метою збільшення екскрементів: «Чим біль-
ше, тим краще». Вони забули, що тіло живе доти, поки у ньому 
є душа, бо людське життя – тримається в душі. 

То неправда, дай помацати, - кричить сьогоднішній 
«неандерталець при владі», сидячи на золотому унітазі. А 
справді, як можна вірити в душу, коли її не можна помацати, а 
ще більше - вкрасти? Чому таке «озвіріння» відбувається нав-
коло нас у державі, яка духовно деградує і перетворюється на 
«погорільщину», у якій «неначе села погоріли, неначе люди 
подуріли - німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть»? 

Нагадаємо одну геніальну формулу від Еммануїла Канта, 
де є дві грандіозні речі: 1) - зоряне небо над нами; 2) – мораль-
ний закон, сумління як голос Бога – «душа всередині нас». Дос-
лідник Х’юстон Сміт вважає, що людська свідомість здатна 
створювати асоціацій більше, ніж атомів у самому зоряному 
небі. Практично встановлено, що Всесвіт - голографія вселен-
ської свідомості, до якої може ввійти кожен із нас, як носій все-
ленського атома. Те, що «поле думок» мільярдів людей зв’я-
зане в єдине ціле, доведено офіційною наукою, яка називає-
ться – «психофізіологія» і яка відкрила дію закону квантової 
фізики: «Кількість інформації на планеті подвоюється кожних 
півтора року»! 

Курзвейл каже: - змінюйте спосіб і масштаб мислення: ця 
еволюція не лінійна, вона поступальна, стрибкоподібна, а ще 
вибухова та шалено швидка. Скоро усі знання людства будемо 
носити з собою в кишені, наприклад - на айфоні. З часів Олек-
сандрійської бібліотеки кількість людських знань, зафіксованих 
різними способами, зросла в середньому вдвічі за останні 50 р, 
і росте далі. Уявляєте які розумні будуть люди у 2100 році.  
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ЗОМБІ  УПОВІЛЬНЕНИХ  ДІЙ 
Щоб більше в нашій книзі не повертатись до пері-
оду Квантового переходу свідомості людей на 
нашій планеті (початок ХХІ ст.), ми пропонуємо 
ознайомитись з розділом «Зомбі уповільнених 
дій» і далі продовжимо основну тему цієї книги. 
Кожна медаль має дві сторони. Подивимось на 
зворотну сторону «нашої медалі» з точки зору 
стороннього впливу на людську свідомість, там є  

свої нюанси. На початку ХХІ ст. людські думки почали викорис-
товувати як зброю. Психотропний терор - це використання різ-
них засобів як зброї для таємного дистанційного керування 
поведінкою, фізіологією і здоров'ям людей в звичному для них 
побутовому та виробничому середовищі. «Псі-зброя» діє за 
схемою «мета-генератор-передавач-людина». І часто брехня – 
не альтернативна думка, а інформаційна зброя. 

Психотронна зброя, яка ще носить назву нейронної, один 
з найефективніших видів нелетальної дії на людину або групи 
людей. Принцип її дії полягає в дистанційній дії на психіку, яка 
дозволяє непомітно маніпулювати свідомістю, фізіологічними 
процесами і поведінкою. Діюча сила психотронної зброї – елек-
тромагнітне випромінювання, яке при певній частоті може ста-
вати потужним агентом змін в людському організмі. До основ-
них різновидів такої зброї можна віднести: 

► інформаційно-психологічна зброя; 
► лінгвістична зброя (калічить психіку, виробляє гендер-

них шизофреніків, толерантність як відсутність совісті і сексизм 
як війна між чоловіками і жінками); 

► психотропна і психотронна зброя (впливає на мозок); 
► психофізична зброю; 
► біоенергоінформаційна зброя (люди, наділені особ-

ливими якостям); 
► сомато-психологічна зброя (псі-фактор); 
► інформаційно-генетична зброя (змінює спадковість). 
Одним з перших, вивченням можливостей управління 

активністю людського мозку зайнявся військовий Інститут радіо 
біологічних досліджень в Бетесді (США). Сталося це в 1965 р, 
але лише через 15 років були отримані практичні результати у 
вигляді цілком технологічних генераторів мікрохвильового вип-
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ромінювання, здатних стимулювати подачу мозком команд, що 
регулюють поведінку людини. Одним з портативних генерато-
рів цього типу є імпульсно-хвильовий міотрон, здатний миттєво 
паралізувати, як при безпосередньому контакті, так і на неве-
ликій відстані. Відбувається психокорекція, яка дозволяє упра-
вляти станом і поведінкою людини. Наразі вже оозроблено такі 
методи психокорекції: 

1) - акустична або аудіо психокорекція - закодовані слова, 
або фрази закладаються в прилад, який людина прослуховує 
без її бажання; 

2) – відео психокорекція - закодовані образи, сюжетні кар-
тинки і слова закладаються в відеоряд при перегляді. 

Розглянемо простий приклад, аудіо кодування потрібними 
слова, які записані – як шум. У лабораторії поставили експери-
мент - в шум вентиляції помістили приховані слова: «В підвалі 
щури голодують, скоріше несіть їм їжу». Звучало це як звичай-
ний шум вентилятора. Вже через 3 дні працівники лабораторії 
пачками тягли їжу з дому на роботу і складали її в підвалі. 

Другий приклад, великий начальник, який вирішив наве-
сти порядок в Україні, викликає до себе на бесіду відомого 
чиновника, що краде фантастичні суми з бюджету, але зловити 
його за руку не можуть. І ось сидять вони за столом, розмов-
ляють про всякі дрібниці, про погоду, політику та музику. А в 
кабінеті м'яко «шумить» кондиціонер. В тому шумі приховані  
закодовані (в інший спектр) питання, які наш співрозмовник 
свідомо не чує, але його підсвідомість їх прекрасно вловлює. 
Зовні жоден мускул на обличчі не тремтить, але всі приховані 
зміни тіла прекрасно фіксуються комп'ютером. - Крав? - звучить 
нечуткий голос. Чиновник здригається. Ага, крав! Комп'ютер тут 
же задає нове питання. - На яких рахунках ховаєш? В Австрії? 
Швейцарії? На Кайманових островах? Він здригається на слові 
«Австрія». Тепер треба перебрати назви австрійських банків. 
На якому чиновник знову сіпнеться? Чим довше бесіда - тим 
більше допитуваний, сам того не розуміючи, видає про себе 
приховані відомості. При цьому на місці підозрюваного в кору-
пції чиновника, може сидіти той, кого підозрюють у вбивстві. 

Третій людині дали послухати нею улюбленого Вівальді, 
а в музику заклали не питання, а «потрібні» поради. Пацієнт їх 
не чує, але засвоює і потім виконує. 
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У багатьох країнах існують спеціальні лабораторії, де 
сучасний стан науки і техніки дозволяє абсолютно непомітно 
для свідомості людини вводити в його пам'ять будь-яку інфор-
мацію без його відома, яка засвоюється, як їжа і стає своєю, 
тобто визначає його потреби, бажання, смаки, погляди, само-
почуття та інше. Сьогодні можна з повною впевненістю ствер-
джувати, що через телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок, 
модемну мережу і навіть через електромережу, використову-
ють досить прості засоби неусвідомлюваного навіювання. 

***** 
Існує думка, що у нашому світі є усього 13 сімей, 
які володіють 99% світового багатства, зали-
шаючи лише 1% для простого народу. Хто керує 
думками людей, той керує світом.  
***** 

Несанкціонований вплив на особистість, на її підсвідомі-
сть може проводитися через всі сучасні аудіо- і відео- джерела. 
Науково-технічний прогрес в області комунікацій і зв'язку за 
останні роки зробив стрімкий прорив в технологіях і способах 
передачі інформації на відстані. Раніше були розроблені і реа-
лізовані на практиці технології передачі інформації по звичай-
ним електромережам. Приклад рекламних оголошень: «Впер-
ше в Ізраїлі компанія «013 Барак» пропонує новий варіант ком-
п'ютерної мережі, створення якої дає можливість користувати-
ся Інтернетом на базі домашньої електромережі, з використан-
ням існуючих електророзеток і без кабелів. Перевага такого 
виду комп'ютерної мережі перед звичайними видами - в лег-
кості з'єднання, доступності та низької вартості». 

Якщо ж в електричні прилади вмонтувати чіп-мікросхему з 
набором коригувальних психіку - слів (установок), то в цьому 
випадку прилади стануть автономними психо-коректорами. Но-
вим напрямкам наукових досліджень останнього десятиліття є 
симбіоз мікроелектронних технологій, біології та генної інжене-
рії. Створення імплантуються в тіло людини чіпи, здатні управ-
ляти фізіологічними і психічними функціями організму. Вже сьо-
годні стало можливим підключення електронних імплантатів до 
мозкових центрів людини, що відповідають практично за всі 
життєво-важливі функції організму. Багато людей чули про «25-
й кадр Фішера», це відео психокорекція з використанням візуа-
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льно-смислових навіювань. Психофізіологи цим займаються 
більше 100 років. При перегляді «25 кадра» несвідоме людини 
неминуче реагує на інформацію, закладену в прихованому зоб-
раженні або слові.  

***** 
Вставка. Ідея полягає в тому, що зір людини зда-
тний розрізняти не більше ніж 24 кадра в секунду 
(ця межа залежить від чіткості країв і швидкості 
руху об'єктів на екрані). Тому чужорідний 25 кадр, 
що показується менш ніж на 1/24 секунди, мина-
ючи свідомість людини, впливає відразу на її  під-
свідомість (навіювання слів і образів). 
***** 

Нещодавно був розроблений принципово новий метод 
кодування людини. Алгоритм дозволяє вбудувати будь-яку 
картинку в будь-який більш-менш тривалий відеоряд. Методика 
введення маскованих зображень в відеоматеріал реалізовує-
ться через комп'ютер. Ніякими існуючими способами, крім роз-
робленого фахівцями декодера, виявити це зображення не 
вдається. Декодувати цю інформацію дуже і дуже складно. 
Спіймати за руку тих, хто користується подібними методами 
практично - неможливо. 

Сьогоднішні псих технології працюють з людською душею 
на дуже високому рівні. Все почалося у лютому 1980 р, коли в 
Радянському Союзі створили лабораторію психокорек- ції. На 
їх чолі стояв 28-річний вчений Ігор Смирнов (це його  прізвище 
по матері). А законним батьком його був не хто інший, як зна-
менитий начальник сталінського СМЕРШу Віктор Абакумов. 
Разом з сім'єю його заарештували в 1951 р, і там в тюрмі мале-
нький Ігор ходив вчитися до «тюремної школи». Свого розстрі-
ляного батька він не пам'ятав і про своє походження дізнався 
багато років тому. Однак це не завадило Ігорю зробити вража-
ючу наукову кар'єру в радянські часи. З тих пір на Заході І. В. 
Смирнова вважають «батьком російського психотропної зброї». 
Його дослідження викликали «великий шум» в пору загального 
розсекречення в кінці ХХ століття. Газети рясніли заголовками 
«Хто ви, доктор Смирнов»? 

Фізична природа інформаційного поля (екрани) не в змозі 
загородити об'єкт, відстань на нього впливає слабо. Наприк-
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лад, в Кіровоградській області прищемили хвіст одному щуру - 
а за п'ять тисяч кілометрів у іншому місті, (в іншого щура) в цей 
час зупинилося серце. Ми не перебільшуємо. Так вже було. 
Пробували на кроликах в Харкові і Львові одночасно. 

Пасивним видом психотронної зброї можна вважати ство-
рені в різних НДІ комп'ютерні психотехнології, т. з. «читалки 
думок». За 40 хвилин роботи цієї системи, з мозку людини мо-
жуть добути стільки інформації, скільки досвідченому психо-
аналітика вдасться отримати за три місяці щоденних бесід. 
Сучасний суперкомп'ютер здатний вивуджувати інформацію з 
підсвідомості людини без її згоди, або буквально - зупинити 
роботу серця. Бо людська підсвідомість не контролюється 
свідомістю. Часто інформацію, здобуту з підсвідомості людині, 
ні в якому разі не повідомляють, бо вона здатна її вбити.  

Як приклад, жінку на прізвище «Р-у», просто добивали 
соматичні хвороби. При «розкрутці» інформації, захованої в 
підсвідомості, виявилася таємна схильність до лесбіянства, 
хоча жінка була двічі заміжня і мала трьох дітей. Зрозуміло, що 
її свідомість про цю глибоко заховану пристрасть навіть не 
здогадувалися. А постійне її придушення якраз і призвело до 
соматичних хвороб тіла. Довелося застосовувати спеціальну 
психокорекцію, щоб жінка змогла жити далі. 

Якщо викинути подібні технологічні пристрої на ринок, то 
думки всіх людей будуть читатися як газета. У світі не залиши-
ться особистих таємниць. Підсвідомість кожної людини буде 
вивернута назовні. Важко навіть уявити собі весь соціальний і 
медичний збиток від цієї ситуації. Фактично вона буде означати 
розв'язання хаотичною, загальної інформаційної війни проти 
самої людини. 

Сьогодні вже використовують візуально-інформаційні 
канали (Інтернет) для таємних навіювань. Зараз у США прода-
ється пристрій, що навіює в людину «що завгодно» через акус-
тичний канал. Навіть телефонна мережа пропускає цей спектр. 
Уявляєте, вам додому дзвонять і питають, який сьогодні фільм 
в вашому кінотеатрі. Ви відповідаєте, що це не кінотеатр, і кла-
дете трубку. Але чомусь після цієї короткої розмови йдете в 
супермаркет і купуєте певний товар. Так само роблять ще тися-
чі людей, чий номер телефону набрали «помилково». Необхід-
но приймати закон про інформаційно-психологічну безпеку. 
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Вставка. Психозондування трохи нагадує 
перевірку людини на поліграфі - детекторі 
брехні, тільки набагато ефективніше. На 
екрані дисплея висвічуються слова за 50 
мілісекунд. Ні очі, ні свідомість не встига-
ють відреагувати на цей швидкоплинний 
сигнал. А підсвідомість - встигає. Після 
чого комп'ютер видає профіль особистос- 

ті по 70 кластерам. (Кластер – це наше особливе ставлення 
до тих чи інших невротичних уявлень і вражень, та реагу- 
вання на велику кількість слів, які входять в це семантичне 
поле). Наприклад, кластер агресії, криміналу, депресії, алкого-
лю, суїциду, смерті, сатанізму, сексу тощо. Таким чином мож-
на дізнатися, як людина ставиться до грошей, до власної 
дружини, до влади, про що мріє і т.д. 

***** 
Методи прихованого впливу на психіку людини давно 

вийшли за межі закритих лабораторій. Сьогоднішні нейролін-
гвістичні програмування, «вмонтовані» в музику, а команди – 
стають нормою. В останні роки в різних країнах з'явилися  
випадки так званої лакунарної амнезії: в цілому люди психічно 
здорові, але не пам'ятають як їх звуть, де вони живуть, своїх 
рідних (люди закодовані). І ніхто не знає, що з ними робити. 
Рекордно зареєстрований провал в пам'яті дорівнює 14 міся-
цям. По цьому принципу роблять терористів-смертників, які не 
відповідають за свої вчинки. В зомбі можна вселити все що 
завгодно: копай, забирайся, вбивай і т. д.  

Виникло питання: - Як можна стерти пам'ять людини? За 
допомогою різних способів. Наприклад, психохімічного впливу: 
нейролептиків, наркотиків, навіть електрошоку. Де за допомо-
гою процедури психозондування міняється структуру підсвідо-
мості людини. Звичайно, будь-яка корекційна фабула може 
перетворитися на зброю. Наприклад, кухонним ножем можна 
порізати ковбасу, а можна перерізати горло. 

У США розробкою прихованого психічного впливу на 
людину, зайнято понад 140 інститутів. І там вже давно прово-
дять вибіркову експертизу рекламних роликів на предмет неу-
свідомлюваних компонентів навіювання. А в Україні можна 
створити міжнародний центр вивчення безпеки нового світу. Ми 
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перебуваємо на початку перехідного Квантового періоду, який 
не має прецедентів в історії. Всі, хто кажуть, що колишня сис-
тема збережеться - брешуть. Вугілля, нафта, навіть уран - всі 
ресурси планети майже вичерпані, і лише питання часу, коли 
вони остаточно закінчяться. Навіть води ми сьогодні викорис-
товуємо більше, ніж природа здатна нам дати. Всі наші реалії, 
все, до чого ми звикли - буде змінюватися. Ми змінили курс 
самої природи. Настав новий час, потрібно виробляти ідеї. 

Треба зрозуміти, що колишня демократія вже вмирає. У 
Європі половина населення не ходить на вибори - і зовсім не 
через свою аполітичність. Величезній кількості людей не вис-
тачає представництва їхніх інтересів у владі. Сьогодні потрібно 
починати себе обмежувати, змінювати себе і свій спосіб життя. 
Потрібна культурна, організаційна й політична революція, пот-
рібно зменшувати витрати енергії.  

 Придивіться уважно, як нами маніпулюють, як нас ду-
рять! Людей перетворили на інструменти покупки. Людські 
мозки абсолютної більшості контролюються іншими людьми. 
Ми живемо для «ринку купівлі», і коли працюємо і коли відпо-
чиваємо, ринок він диктує нам що купляти. Ми не вільні люди. 
Телебачення 24 години говорить нам, які речі треба купувати, 
бо в цьому наша шкала цінностей - це наша купівельна спро-
можність. Реально в сучасному телебаченні  безпосередньо 
інформації нам дають не більше 8%. Інші 92% простору рек-
лама і платні розваги, які формують думки людини.  

На вершині цієї «секретної» організації стоїть «Рада 13». 
Це елітний клуб наймогутніших родин планети, які вирішують 
наші долі. Вони вважають себе нащадками древніх Богів та 
володарями Землі. Ось список цих сімей (він далеко не повний, 
але саме ці династії вирішують долю світу): Ротшильд (Байєр 
або Бауер), Брюс, Кавендіш (Кеннеді), Медічі, Ганновер, Габс-
бург, Крупп, Плантагенетів, Рокфеллер, Романов, Сінклер 
(Сент-Клер), Варбург (дель Бланко), Віндзор (Саксен- Кобург-
Готі). Найвпливовіша серед них династія - Ротшильдів. Їх бага-
тство налічує приблизно 500 трильйонів доларів! Це більше, 
ніж бюджет будь-якої з існуючих країн. 

Сім’ї «Ради 13» здійснюють свій вплив за допомогою  
мережі особисто підконтрольних їм організацій. Серед них: 
Лондонське Сіті - фінансовий центр; Федеральна резервна 
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система США - приватний банк; Ватикан - ідеологічний центр; 
Вашингтон - військовий, стратегічний і політичний центр 
прийняття рішень та інші. Існуюча система освіти як в світі, так і 
в Україні націлена на вирощування бездумних рабів, які будуть 
покірно працювати, виконувати накази і збагачувати ту саму 
еліту. Школи та інститути не вчать думати, вони змушують за-
пам’ятовувати, не аналізуючи інформацію і підкорятися існую-
чим порядком. Деградація  особистості відбувається шляхом 
всебічної обробки зі сторони освітніх і релігійних установ, ЗМІ 
та фінансової системи. Ми закликаємо читача: - Думай, аналі-
зуй і не вір всьому, що чуєш. 

***** 
Потрібно виробляти ідеї. Завтра речі бу-
дуть коштувати дорого, але ідеї будуть ще 
дорожчими. «Хто володіє інформацією, той 
володіє світом», – сказав колись Уїнстон 
Черчілль.  Дійсно,  інформація  у  сучасному  

світі – це стратегічний ресурс. Експерти називають сьогод-
нішній стан речей «тоталітаризмом навшпиньки», оскільки 
сильні світу цього поступово, крок за кроком закручують гай-
ки і залазять своїми щупальцями у наші кишені і наш розум. 

***** 
Сама ідея психотронної зброї прийшла в США з Третього 

Рейху, де цим напрямом займався секретний підрозділ «Ане-
нербе». У 1947 році в ході операції «Скріпка» були вивезені з 
Німеччини 600 вчених, саме вони зробили напрацювання пок-
ладені в основу проекту ЦРУ «МК-ультра». Потім пішли опера-
ції по застосуванню психотронної зброї «Сканіт», «Грілфлейм», 
а пізніше відкрили корпорацію «Сайтек» з виробництва готової 
психотронної зброї.  

Офіційна заява міністра оборони РФ - А. Сердюкова в 
доповіді В. Путіну: «Розроблена зброя, заснована на принци-
пах квантової фізики, є можливість виробляти різні види пси-
хотропної зброї: (енергетичної, геофізичної, мікрохвильової, 
генетичної, психотропної тощо). Усі ці види озброєння сьогодні 
є частиною програми по модернізації російської армії». 

А що робимо ми? Ми - це хто? Ми – це інші держави і гро-
мадяни тих держав. Спостерігаємо активно, але боримось – 
пасивно. Ми стали на поріг «Кінця людської цивілізації». 
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ЗАБУТИЙ  ЧАС  ЗЕМЛІ 
Сучасні вчені вважають, що людина 
та її унікальні властивості є резуль-
татом 3,7 млрд років органічної ево-
люції на планеті Земля, в резуль-
таті якої з’явилися, понад 1 млн ви-
дів сучасних тварин, а ще декілька 
мільйони  видів  -  давно  вимерлих. 

Ми вже ознайомились з теоріями О.Блаватської відносно заро-
дження життя в минулому часі попередніх Корінних рас людст-
ва та думками М.Реріха про теософічне зародження людей на 
планеті, а зараз розглянемо інформацію лікаря, професора 
Е.Мулдашева про появу перших Корінних рас планети Земля.  

Слід наголосити, що існує безліч гіпотез походження люд-
ства на Землі. Більшість вчених матеріалістичного спрямуван-
ня сходяться на тому, що людина на Землі походить від мавпи. 
Докази цьому вони бачать в археологічних знахідках первісних 
людей і їх примітивних знарядь праці. Показують чітку динаміку 
розвитку від людиноподібних мавп та приматів до цілком суча-
сної людини. З великим ентузіазмом вони відстоюють свою 
точку зору. А коли їм задають просте питання: «Ви нічого не 
переплутали, бо мавпи і примати у далекому минулому часі – 
то тупикова гілка людиноподібної істоти»? - Настає пауза.  

Весь цей динамічний процес формування людини з при-
матів можна уявити з тієї ж чіткістю навпаки. На Землі існує 
чимало диких племен, ступінь здичавіння яких така, що ці 
людиноподібні істоти значно ближче до мавпи, ніж до людини. 
Чому ви замовчуєте правду про походження людства? Кожна 
освічена людина читала Біблію та чула легенди про могутніх 
атлантів, які жили на Землі в незапам'ятні часи. У спеціальній 
літературі говориться, що до нас на Землі існувало кілька 
Корінних рас і цивілізацій істот, рівень розвитку яких був значно 
вищий за наш. А може праві: легенди, міфи та релігія, які стве-
рджують, що людина на землі була «створена Богом шляхом 
ущільнення Духа», або Вищим розумом у вигляді багатосту-
пеневих цивілізацій, і так дійшли до нинішніх часів? 

Чи збереглися люди стародавніх рас і цивілізацій на зем-
лі, або їхні нащадки? Звідки з'явився Син Бога серед людей 
нашої цивілізації на Тибеті? Якщо очі Сина Бога зображені на 
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тибетських храмах з натури, то, значить, люди нашої цивілізації 
реально бачили його і спілкувалися з ним. Звідки він прийшов? 
Мимоволі виникає правдивість думки про існування своєрідного 
сховища людей попередніх рас і цивілізацій на Землі у вигляді 
«Генофонда людства». Запитань більше ніж відповідей.   

***** 
Ернст Ріфгатович Мулдашев (1948 р.н. село Верхнє-
Серменеве, Бєлорєцький район, Башкирська АРСР). 
Хірург-офтальмолог вищої категорії, організатор і 
керівник центру мікрохірургії ока в Уфі. Доктор меди-
чних наук, професор, член правління Товариства 
офтальмологів Росії, член Міжнародної академії наук 
тощо. Він  захоплюється нетрадиційною медициною,  

ходить по Гімалаях, зустрічається з ламами. У нього своя 
теорія походження людини запозичена з Тибету. «Генофонд 
людства» (на думку Е.Мулдашева), це гіпотетичне утворен-
ня, що являє собою сукупність печер, розташованих голов-
ним чином в районі Гімалаїв, в яких у «законсервованому» 
стані (соматі або самадхі) знаходяться люди попередніх рас і 
цивілізацій. За твердженням Е.Мулдашева, призначення 
«генофонду» полягає в тому, щоб заново відродити людство 
в разі його загибелі в результаті світової війни, техногенної 
катастрофи, глобального катаклізму тощо. 

***** 
Чому ми вступаємо в полеміку з людьми, які знають мен-

ше за нас? Якщо ви поставили таке питання, то здатні до бага-
тьох пізнавальних процесів, що автоматично відносить вас до 
представників «найбільш розумного виду на Землі». Для шуме-
рів, Боги Енкі та Інанна були реальними для них так, як для нас 
Google і Microsoft.  А якщо ви далі запитаєте: «Чому тільки за 
ХХ століття чисельність білої раси у світі скоротилась з 20% до 
5,5%?», ми не будемо здивованні. Інформація достатньо широ-
ко відома, і для українців вона актуальна в першу чергу. Адже 
саме український етнос є однією з основою слов’янського етно-
су і взагалі білої раси. І саме український народ поніс одні з 
найбільших у світі втрат у ХХ столітті.  

Перейдемо до викладення початку еволюції людини на 
планеті Земля за твердженням Е.Мулдашева. Простому пере-
січному громадянину важко зрозуміти езотеричний «перш поча-
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ток» людиноподібних істот на Землі. Як зрозуміти слова: «Пер-
ші людиноподібні істоти були створені вищими божественними 
силами з їх власної Сутності». Адама створили з праху землі 
(глини) і Бог вдихнув в нього живу Душу, виглядає для багатьох 
не зовсім зрозуміло. Як із глини створили живу істоту? А далі 
пішла поява перших людей на Земній кулі. Наберіться терпін-
ня, читайте далі і ви зрозумієте все Вчення про перші старо-
давні раси.  

Стародавня історія людства - це історія «7 корінних рас», 
яка триває сотні мільйонів років, основний час – це історія 
людиподібних-велетнів. Спочатку вони були 50 метрів зросту, 
потім почали зменшуватись до 30 метрів, з часом стали 18-20 
метрів, але переродження і зменшення йшло своїм шляхом і 
скоро стало 5-8 метрів. (Уявіть собі людиноподібну істоту рос-
том 8 метрів, це двоповерховий будинок. Наш земляк украї-
нець, «поки не помацає - не повірить»).  

За Е.Мулдашевим, люди висотою як ми (до 2 м) з'явилися 
десь близько 200 тисяч років тому. І довгий час на Земній кулі, 
поряд мешкали, людиноподібні істоти до 2 метрів і велетні 3-5 
метра, останні загинули 12 тис років тому. То був цікавий час. 
Будь-яка жива людська істота, будь-що, наділене життям, все, 
що є частиною намірів Бога, або Вищого розуму, зрештою при-
речено на свій кінець. Це є вищий рівень фізичного існування. 

Нормальних «залізних фактів» на користь вчення Е.Мул-
дашева немає. Бо майже вся Лемурія, і майже вся Атлантида 
опустилися в океанську безодню, а всі велетні «третьої і чет-
вертої Корінної раси» були потоплені. Книга пророка Ісая глава 
26-13-14 каже: «Боже наш, панували над нами пани окрім Тебе, 
та тільки Тобою ми згадуємо Ймення Твоє. Померлі вони не 
оживуть, вони мертві не встануть, Ти навідав та вигубив їх, і 
затер всяку згадку про них». У Біблії й далі досить чітко вказує-
ться на те, що «вони (перші раси) не встануть». 

Шановні читачі, ніщо не зникає безслідно в цьому світі. 
Якщо немає слідів «безкісткових» Корінних рас на фізичному 
плані, шукайте на астральному плані, шукайте їх в недрах зем-
лі, на дні морів і океанів, шукайте приховані підземні і підводні 
цивілізації, які живуть поряд з нами на планеті Земля. Є окремі 
докази і знайдені артефакти у вигляді кісток велетнів, а ще є 
Біблія, літописи, легенди, міфи і міти. 
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1). Перша корінна Раса - це «Самозародженні», астраль-
ні істоти, кожен свого кольору і вигляду як: «Тіні своїх прабать-
ків». Вони не існували у фізичному і матеріальному плані, бо 
були ефіроподібні, майже невидимі для ока людини. Адже згі-
дно з окультним вченням астральне тіло існує незалежно від 
фізичного. Безтілесна, безстатева і несвідома істота з хвильо-
вої структурою тіла, могла вільно проходити через будь-які 
тверді предмети, могла жити в будь-яких умовах і при будь-якій 
температурі. А ще їх звали Асури, і з'явилися близько 150-130 
млн років до н.е. (дехто вказує вік від 300 до130 мільйонів років 
до н.е.) під знаком Сонця. Вони були неймовірно високими, 50-
52 метра, володіли астрально-ефірним зором, жили по 10 тис. 
років, а для спілкування між собою та з Вищим Космічним розу-
мом використовували телепатію.  

***** 
У книзі «Таємне місто» Вадим Панов пише 
про першу расу Великого будинку Асур, пов-
ністю знищеного під час Першої війни Все-
світу. Інші автори Андрій Лазарчук і Михайло 
Успенський у книзі «Подивися в очі чудовись-
ку» розповідають  про першу расу людинопо- 

дібних. У романі Марко Леонетті «Ікла Асури» описується 
древній Бог на ім'я Асура, який спочатку був «... найкриваві-
шим демоном і міг приймати найжахливіші обличчя». Ми не 
будемо перераховувати літературу про Асурів, при нагоді 
читач сам знайде в Інтернеті. В індуїзмі та буддизмі, Асура 
надприродна істота, що постійно прагне влади і перебуває у 
стані війни з Богами-девами. У міфології, одних Асурів розмі-
щують після пекла, світу голодних духів і світу тварин. Як 
правило, він передує світу людей. Переродження душі живої 
істоти у світі асурів вважається нещасливим, оскільки меш-
канці цього світу перебувають у полоні постійних страж-
дань, люті, конкуренції, боротьби, сварки і війни. Але є другі 
Асури - просвітленні вченням будди Шак'ямуні, саме вони 
стали божествами-захисниками буддизму. 

***** 
Дехто з дослідників, перших Самозароджених або Асу-

рів, називають Бархішади (місячні Боги). Вони були створені 
одночасно з виникненням Землі і постійного місця на планеті 
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не мали, хоча окремі посилання вказують материк де сьогодні 
знаходиться Північний Льодовитий океан. Окультні джерела 
пишуть: «На Землю їм довелося переселитися в результаті 
загибелі планети Фаетон». Аура Асурів, в силу величезних пси-
хофізичних досягнень, було високочастотна і мала фіолетове 
світіння. Вони харчувались за рахунок енергії Сонця, бо не 
мали органів живлення і травлення, тому що отримували необ-
хідну їжу шляхом осмосу з навколишнього середовища. 

***** 
Вставка. Стара наука, яка знає лише фізичні орга-
нізми, обуриться від нашого тексту, а матеріаліс-
тична теологія закричить: «Караул»! Перша буде 
заперечувати на підставі логіки і розуму, що всі живі 
предмети завжди і у всі віки існували в плані мате-
ріальності; друга - буде сперечатись на підставі са- 

мих безглуздих вигадок. Сміхотворне твердження висунуть  
богослови, як третя сторона і базується воно на припущен-
ні, що людство (читайте християни) на цій Планеті має 
честь бути єдиними людськими істотами у всьому Космосі і 
що в силу цього вони найкращі серед свого роду». 

***** 
Давайте умовно назвемо Перших сутностей - «людино-

подібними істотами» Першої корінної раси на Землі. Спираю-
чись на сучасну енерго-інформаційну концепцію, можна при-
пустити, що «Перші астральні сутності» - то польова форма 
життя, існування якої обґрунтовують експерименти ряду нау-
кових груп. Найбільш розвиненими органами людиноподібних 
істот були органи руху, слуху і орган сприйняття холоду і тепла 
Інші органи чуття були ще зовсім нерозвинені. Людиноподібні 
істоти були тоді набагато рухливими і активніше, ніж сучасні 
люди. Все в навколишньому світі, а також і образи в душі «Пер-
шої істоти» спонукали її до діяльності і до руху. Коли вона мог-
ла безперешкодно здійснювати свою діяльність, то відчувала 
задоволення; коли  її діяльність зустрічала яку-небудь переш-
коду, було невдоволення і досада. Відсутність або наявність 
перешкод для її волі визначали вміст життя, почуттів, радість і 
страждання. І ця радість або страждання проявлялись на душі 
у вигляді образів. Світлі, ясні, прекрасні образи жили в істоті, 
коли вона могла розкриватися абсолютно вільно; а похмурі і  
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потворні образи вставали в душі, коли вона була обмежена у 
своїй діяльності. Ймовірно розмножувались вони брунькуван-
ням, форми чоловіка і жінки виникли лише з плином часу з 
більш давньої основної форми. 

***** 
Вік Землі становить приблизно одну трети-
ну віку Всесвіту. За цей проміжок часу відбу-
лась величезна кількість біологічних та гео-
логічних змін на нашій планеті. Перший міль-
ярд років життя на Землі існувало в малих і 
мікроскопічних  формах.  Приблизно  580  млн  

років тому виникло складне багатоклітинне життя, а наша 
Перша раса ефіро-образних, астральних істот (само-народ-
жені) – біля 300 млн років до н.е. Від часу формування плане-
ти на ній безперервно відбуваються біологічні й геологічні 
зміни. Організми розвиваються, набувають нових форм або 
вимирають. По всьому світу у надрах землі, вік яких досягає 
252 млн років, вчені виявили сліди ртуті, яка була випущена в 
атмосферу при згорянні запасів вугілля. Далі ртуть потра-
пила  в  океани і моря, а  після  цього - в  морські  відкладення.  
Активувались вулкани, все разом привело до зникнення 90% 
життя на землі, 96% морських видів і 83% видів комах, цей 
період отримав назву Велике пермське вимирання. Всі пода-
льші лиха людей відбуваються не тому, що вони не зробили 
того, що потрібно, а тому, що вони роблять те, чого не 
потрібно робити. 

***** 
Перша  катастрофа - знищила першу цивілізацію Асурів. 

За нею пішов ряд глобальних катаклізмів та війна, нав'язана 
Землі цивілізацією прибульців з туманності Оріона. 

Про життя Першої корінної раси людиноподібних істот ми 
знаємо дуже мало, тому що нам, земним людям, обдарованим 
п'ятьма фізичними почуттями і обмеженим ними, дуже важко 
зрозуміти духовно-інстинктивне життя тонко-ефірних живих 
істот того віддаленого часу, які абсолютно не вкладаються у 
фізичний план нашої планети. Хто хоче скласти собі поняття 
про ті далекі часи «непізнанної» давнини, той повинен зовсім 
звільнитися від звичайних фізичних уявлень, запозичених з 
того, що людина бачить навколо себе. 
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БЕЗКІСТКОВА  ФОРМА  ЖИТТЯ 
Друга корінна раса «Потім народженні», або 
«Безкісткова» жила близько 130-90 млн. років 
до н.е., й також утворилися через брунькуван-
ня, від «Першої раси». Так як «Перша корінна 
раса» не мала своїх фізичних тіл, вона не вми-
рала, а перероджувалася у «Другу корінну ра-
су» і довгий час вони співіснували разом. Їхні 
тіла ставали більш щільними. Так сформува- 
лася  «Друга корінна раса», наприкінці їхнього 
існування (у 7 періоді) почались зміни у зовні- 

шньому вигляді, і їх назвали «ранніми велетнями».  
Спочатку «Потім народжені» були трохи менші за розмі-

ром від перших Асурів, (десь 32-35 м.), і у перших істот «Другої 
корінної раси» в першому періоді ще не було кісток, зате було 
третє око, розташоване спереду між бровами. А у пізній (сьо-
мий) період цієї раси, (ранні велетні) розвили в собі велику 
«життєву силу» і почали володіли незвичайною для нас пси-
хічною енергією. Паралельно почав зменшуватись їхній зріст 
(ставали все менше і менше), і в сьомому періоді (або підраси) 
вони стали 18-20 метрів зросту.  

«Друга корінна раса» успадкувала в перших періодах (під-
расах) від «Першої корінної раси» зір і відчуття, самостійно 
розвивала дотик і досягла такої досконалості, що одним тільки 
дотиком вони розуміли всю зовнішню і внутрішню сутність пре-
дметів, до яких вони торкалися. Така властивість сьогодні нази-
вається «психометрія». «Друга корінна раса» (у 1-3 періодах), 
харчувалася шляхом осмосу енергією Сонця, бо це ще була 
«астральна раса», тіла якої будувалися з тонкої матерії і були  
прозорими, можна було легко побачити їх внутрішню будову. 

З часом йшло ущільнення прозорого тіла, почали позна-
чилися зачатки статі. Схильність індивідуумів Другий корінної 
раси до загального і абстрактного мислення привела до розви-
тку в Третій корінній расі фізичних чоловіків, а схильність до 
приватного і конкретного мислення - до розвитку жінок. 

Первинний процес розмноження, за допомогою якого Дру-
га корінна раса утворилася з Першої раси, відбувався наступ-
ним чином: ефірне тіло, в якому міститься монада, було оточе-
не аурою яйцеподібної сфери. А коли приходила черга розмно-
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ження, ефірна форма «виштовхувала» своє мініатюрне збудо-
ване яйце в навколишню ауру. Цей зародок ріс і харчувався 
аурою до тих пір, поки його розвиток не закінчувався, потім 
яйце-зародок відокремлювався від свого гермафродитного 
батька і створював власну ауру, починав жити окремим життям. 

***** 
Додаток. Монада (одиниця) найпростіший елемент, 
неподільна частка буття; в окультизмі - основа лю-
дської сутності, яка об'єднує каузальне тіло (це 
перше тонке тіло в аурі людини), з тілом духовного 
розуму. Відома з часів античності; в старі часи мо-
надою  називали  «кореневу» субстанцію  не  тільки   

людини, але й всіх складних речей. Монада – без пола, вона 
може втілюватись,  як в чоловіче, так і в жіноче тіло. За Лей-
бніцем, це свого роду «атом», духовна одиниця буття, здат-
на до перцепції (сприйняття) і апперцепції (активної дії). Не-
має двох однакових монад, є нижчі монади каменів і рослин, є 
вищі (тварин, людей), і найвища монада (то Бог). 

***** 
Дещо про умови існування Другої корінної раси. Якщо ми 

повернемося ще далі назад у розвиток Землі, то прийдемо до 
більш тонких станів речовини нашого небесного тіла. В глибо-
кому минулому - це ефірний стан, потім газо- і пароподібний, 
згодом рідкий стан, а далі спад тепла викликав затвердіння 
речовини. Тут потрібно повернутися до стану початкового зат-
вердіння речовин, коли Земля перебувала саме в цій стадії 
розвитку, на неї вперше вступила нога позаземної живої істоти 
з інших світів. І саме вони були свідками зародження Другої 
корінної раси людиноподібних істот на нашій планеті. 

Початкові істоти Другої раси не мали ніякої зовнішньої 
(фізичної) оболонки, але у них вже була вироблена образна  
свідомість і вони володіли ясновидінням, хоча воно було 
абсолютно невиразним, більш схожим на сновидіння. Друга 
коренева раса була обдарована душею, яка перейшла від 
материнської істоти Першої кореневої раси. Причиною цього 
було те, що на земну арену вступило невизначене число душ 
людиноподібних істот Першої раси (від спільного кореня утво-
рилася незліченна кількість окремих душ). Як рослина виростає 
знову і знову зі свого незліченного насіння, так виростали і 
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незліченні нащадки від попередників. Ті перші душі не мали в 
собі нічого матеріального, ніякий зовнішній речовий процес не 
міг на них впливати. З часом душа стає носієм життєвого по-
чатку осіб Другої кореневої раси. 

Почав з'являтися тілесний предок людини, що складався 
з двох частин: одна як тонке фізичне тіло (фізична оболонка). 
Вона підпорядкована фізичним і хімічним законам навколиш-
нього світу. Друга частина - сукупність внутрішніх органів, під-
порядкованих особливому життєвому початку. Саме завдяки 
цьому, частина зовнішньої діяльності звільнилася. У істоти 
більше немає «супер влади» над фізичною частиною тіла і 
вона направляє свою енергію всередину і утворює в тілі особ-
ливі органи, починається формуватися внутрішнє життя істоти 
Другої раси з надзвичайними властивостями 

***** 
Вставка. Плазма Сонця і плазма думки людини мають 
одну природу, тому основним джерелом і постачаль-
ником енергії плазми в Сонячній системі є живі орга-
нізми, що населяли в минулому і які населяють сього-
дні найближчі до Сонця планети і перш за все, нашу 
Землю. До  свого  першого  мільярда  людство  йшло  

250 000 років. До другого мільярда дійшли за сотню років - 
протягом усього XIX ст. А вже третій млрд здолали протя-
гом віку Ісуса Христа - за 33 роки.  Від 6 до 7 мільярда людс-
тво йшло трохи більше 10 років. Якщо вивести середнє 
арифметичне, кожне поповнення на 1 млрд здійснюється на 
Землі за 33 роки. Підкреслюємо - в середньому, бо динаміка 
зростає у геометричній прогресії і кожної секунди на планеті 
з’являється троє новонароджених. Суть не в тому, що людс-
тво множиться, а в тому, що за своїм особовим складом воно 
стає іншим. Людство - це збірна команда цивілізацій, у якій 
кожен гравець грає за своїми правилами. 

***** 
Знову і знову чути запитання: - Чому з часом зникли на 

Землі люди-атланти? Які причини загибелі Атлантиди? Про це 
писали: тибетський Лама Лобсанг Рампа в «Хроніках Акаши», 
теософ Олена Блаватська в «Таємній Доктрині», провидець 
Мішель Нострадамус, філософи і езотерики Олена і Микола 
Реріхи, професор Ернст Мулдашев, дослідник Валентин Кар-
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пов та інші. Досить багато шанованих вчених та істориків пи-
шуть, що ми не перша раса на Землі, що раніше існували інші, 
більш просунуті раси і цивілізації, нащадки яких могли прийти з 
іншого виміру, або з інших планет. Для прикладу, знаменита 
Нефертіті прийшла з четвертого виміру і була ростом більше 3 
метрів, це підтверджують вчені і дослідники старовини. Вчений 
Друнвало Мельхиседек говорив про її чоловіка - фараона Ехна-
тона, який нібито прибув з Сіріуса і був близько 4 метрів. Чому 
вони правили Єгиптом і з якою метою прибули на Землю? 

***** 
Вставка. Є питання: звідки черпають подро-
биці про народи, що існували мільйони років 
тому? Нам відповідають, що історичні дати 
та посилання про доісторичні раси є в біблій-
ній літературі «Книги Буття», в Староіндій-
ській «Махабхарата» тощо. Де всі  людські   

раси  виконують ту чи іншу задачу загальнолюдської еволю-
ції. Коли одна раса закінчує свою місію, тоді на зміну їй з'явля-
ється наступна, і це завжди з'єднується з переходом люд-
ської цивілізації на новий щабель. У прадавніх цивілізаціях 
Лемурії, Гіпербореї і Атлантиди ще тисячі і мільйони років 
тому були відомі наймогутніші види зброї, такі як брахмас-
тра - ядерна зброя. Сучасним вченим відомо близько десяти 
місць на Землі, які в давні часи потрапили під її дію. Наприк-
лад, це фортеці Дундалк і Екоссе в Ірландії, де цегляні стіни 
багатоповерхових будинків сплавилися в одну тверду, схожу 
на скло - масу. Столиця зниклого народу хеттів – Хатусса, 
яка була на території сучасної Туреччини (та сама картина). 

Пригадайте, як в нацистській Німеччині були створені 
езотеричні інститути «Аненербе» та «Туле», де йшли дос-
ліди над людьми та виготовлялась новітня зброя. В окупо-
ваній Україні діяло 7 зондеркоманд Аненербе, які очолював 
обергрупенфюрер Вафен СС доктор Похл. Дослідження про-
водили у Києві, Могильові, Брянську, Криму, Мінську, Вінниці, 
Дніпропетровську, Тирасполі, Харкові, Херсоні, Миколаєві та 
інших містах України. Зокрема в Криму передбачалося ство-
рити Кримські колонії Gotengau, або «гот район», (назву дали 
на честь кримських готів, які оселилися там) і, як вважалося, 
були арійськими предками німців. 
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ПОЄДНАННЯ  НЕПОЄДНАНОГО 
Лемурійці – як Третя корінна раса 
з’явилась після ранніх атлантів-велетнів 
із кінця Другої корінної раси на землі. Во-
ни вже були більш схожі на сучасних лю-
дей, у них був кістковий скелет, з'явився 
поділ за статевою ознакою, третє око у 
них зберіглося, але не так добре розви-
нуте, як у ранніх атлантів-велетнів. Зріст  

ранніх лемурійців становив приблизно 18-20, а пізніх 7-8 метрів 
й жили вони близько тисячі років (порівняйте з нашим життям у 
60-70 років). У лемурійців утворилися мозок і нервова система, 
що заклало основу для розвитку ментальної свідомості, хоча 
емоційність як і раніше переважала. Як вважає Е.Мулдашев, це 
вони побудували піраміди, єгипетського Сфінкса, Стоунхендж 
та інші дивовижні пам'ятники на нашій планеті.  

Третя корінна раса (лемурійська) жила 18 млн років до 
н.е., вона по праву може бути названа найбільш загадковою, бо 
однаково легко жили в воді, в повітрі та на суші. Заселяла 
великий континент Лемурії, який загинув 700,000 років до поча-
тку Третинного періоду. Лемурійці займали регіони від ниніш-
ньої пустелі Гобі - на півночі і до Індійського океану, Мадагас-
кару і Нової Зеландії - на півдні. Австралія - один з їхніх зали-
шків, так само як і острів Пасхи, який став предметом безлічі 
дискусій. Ні Африка, ні Америка, ні Європа як материки в той 
час ще не існували, а велика частина Азії перебувала під во-
дою. Згодом від лемурійців відбулися та відокремились: 1) - 
вищі примати; 2) - інші людиноподібні істоти, обдаровані «іск-
рою розуму» які розвинули мову і почали створювати основи 
інших людських цивілізацій і культур.  

«Третя корінна раса» із початкового періоду свого буття, 
розділилася на три певних підрозділи, що складалися з люди-
ноподібних істот, але за різним породженням. Два їхніх підвида 
розмножувалися за допомогою яйценосного способу. Він був 
характерний для початкових субрас «Третьої корінної раси». 
Стародавні документи описують цей спосіб розмноження так: 
«Еманації, які виходили з тіл підвиду людських істот, під час 
періоду розмноження, були яйцевидними; мале сфероїдальне 
ядро, розвивалось у великій м'якій яйцевидній формі. 



    92 

Поступово яйце тверділо, в середині розвивався плід, з 
часом плід розбивав шкарлупу, і людиноподібна істота вихо-
дило з нього без будь-якої допомоги, (подібно до птахів). Тут 
ми пропонуємо взяти до уваги той факт, що жіноче «ovule», яке 
запліднюється чоловіком і в якому розвивається людський плід, 
є ні що інше, як м'яке яйце. Якщо зараз воно розвивається все-
редині організму жінки, то кілька десятків мільйонів років тому, 
воно виходило із організму і розвиватися поза організмом: при-
кріплюючись до тіла, або розвивалось окремо, як у плазунів. 

***** 
Вставка. Атлантида, Лемурія, Шамбала, Гіпер-
борея, планета Нібіру і цивілізація аннунаків, які 
населяли (або відвідували планету Земля), це не 
лише легенди з минулого, вони реально існува-
ли, вони були, вони є, і будуть далі.  
***** 

Треба визнати, що стародавня культура навіть відомих, 
щодо близьких нам за часом, цивілізацій зберегла чимало 
непрямих або прямих свідчень андрогинності перших людських 
істот (одночасне проявлення жіночих і чоловічих якостей). Як 
приклад, Бог Амон в Давньому Єгипті одночасно уособлював 
Богиню Нейт; Бог Юпітер мав жіночі форми (бюст); Богиню Ве-
неру іноді зображували з чоловічою бородою; Книга «Потомс-
тво Адама» вказує: «Господь створив людину за своєю подо-
бою, за образом Божим створив він його; чоловіком і жінкою 
створив їх». А що говорили стародавні греки? Ось Аристофан, 
коментуючи Платона («Бенкет»), згадує дивовижні для нас 
речі: «Наша природа в стародавні часи не була такою, якою 
бачать її зараз. Вона була двостатеві: форма і ім'я відповідали і 
однаково належали як чоловічому, так і жіночому началу (...)». 

Отже, дві групи «Третьої корінної раси» розмножувалися 
за допомогою яйценосного процесу. Але залишилася ще одна 
група - найбільш таємнича. За літописами у неї увійшли «Вла-
дики Мудрості» (розумні духовні Сутності інших сфер буття) і 
силою «Кріяшакті» створили «Синів Волі і Йоги» - «Духовних  
Праотців - всіх наступних і справжніх Архатів або Махатм». З 
усіх точок зору, найцікавіше тут «сила Кріяшакті». Що це? Нам 
відповідають: «Таємнича сила думки, яка дає можливість від-
творювати зовнішні, відчутні феноменальні результати через 
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властиву їй енергію. Стародавні письмена стверджували, що 
будь-яка думка проявиться зовні, якщо увага  і воля людини 
глибоко зосереджені на ній». 

Атланти-велетні і лемурійці нам так само незрозумілі, як і 
гуманоїди-інопланетяни. Тіла і органи чуття третьої субраси 
лемурійців настільки ущільнились, що людиноподібні істоти цієї 
субраси стали сприймати і реагувати на фізичний клімат Землі. 
Іншими словами, вічна астральна весна перших людиноподіб-
них істот скінчилася, і нові люди Третьої корінної раси стали 
відчувати своїми фізичними органами сезонно-кліматичні впли-
ву, що змусило людей шукати захисту від негоди шляхом ство-
рення одягу, житла, запасів харчування і т.д. Все це було нез-
найоме людству від перших 2-х Кореневих рас, попередній дос-
від існування яких полягав в благому духовному спогляданні 
через «третє око» (канал психічного пізнавання) за навколиш-
нім світом. «Третє око» стало поступово атрофуватися з поді-
лом підлог в третій субрасі. Разом з процесом фізичного зага-
сання «третього ока» у людства третьої субраси почав розви-
ватися четвертий принцип - Камарупа, який дав можливість 
пов'язати п'ятий принцип, манас (розум), з фізичною оболон-
кою тіла. Іншими словами, в повсякденному житті лемурійців 
став діяти головний мозок як керівник життєвої сили тіла. 

***** 
Камарупа (Кама-Рупа) це є суб'єктивна форма тіла, 
(7 принципів або планів почуттів і свідомості) котра 
переживає власну смерть. Після смерті три з семи 
«принципів» на яких по черзі діють людські інстинкти 
і мислення - залишаються на землі; три вищих прин-
ципів, єднаються в один і переходять у вищий стан 
Девачана (до нового перевтілення); а останній прин-
цип  Ейдолон залишається один у своєму новому тілі  

як бліда копія колишнього людини до часу смерті. Камарупа в 
кінцевому підсумку розпадається і переходить в тварин. Всі 
теплокровні тварини походять від людини, а холоднокровні - 
то продукт матерії минулих часів. Кров то є Камарупа, носій 
нижчого Манаса, мешкає в фізичному мозку, в п'яти фізичних 
відчуттях і в усіх органах почуттів фізичного тіла. Якщо 
Камарупа знаходить шлях назад до живих людських тіл і 
нап’ється крові, вона стає вампіром. 
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Не тільки людиноподібні істоти Третьої корінної раси, а й 
навколишня їхня природа сильно змінилася з плином часу. 
Рослинні і тваринні форми теж стали зовсім іншими. Зокрема, в 
цей період з'являються перші споруди з каменю, що нагадують 
міста. Допитливі археологи можуть спробувати провести дос-
лідження острова Мадагаскар і територій, розташованих на 30 
миль на захід від острова Пасхи, на які вказували Адепти. 

Материк Лемурія зруйнувався під дією чергового глоба-
льного катаклізму - вулканічної активності і подальшого зато-
плення. За обчисленнями древніх мудреців, це сталося приб-
лизно за 700 тис років до початку Третинного періоду (про що 
ми згадували раніше). Занурення материка в Океан почалося 
біля Полярного кола в районі Скандинавії. Останній осередок 
цивілізації Третьої корінної раси існував на о. Ланка (Індійський 
океан). Зараз від нього залишилася лише мала частина (острів 
Цейлон) - Північне плоскогір'я о. Ланки. Осколками Лемурії є 
також - Австралія, острів Мадагаскар, Індостан і інші території 
Центральної Азії (які раніше були великими островами), острів 
Пасхи та статуї доісторичних напрацювань 3 і 4 Корінних рас. 

***** 
Примітка. Завжди, у всіх Корінних расах та їхніх 
періодах (або підрасах), існувало розходження у 
розвитку монад, дехто був більш розвинений. В 
межах кожної Корінної раси повинні бути пройде-
ні різні ступені розвитку. Умовно, початок роз-
витку кожної Корінної раси починався з «дитинс-
тва», потім наступала «юність», поступово 
підходила «зрілість» і, нарешті наступав період 

«занепаду». А ще кожна Корінна раса підрозділяється на сім 
періодів, або «субрас», або «підрас». При цьому не слід уявля-
ти собі так, ніби розвиток кожної нової «субраси» супровод-
жувався негайним зникненням старої. Кожна наступна суб-
раса ще довго існувала із попередньою субрасою. А наступна 
Корінна раса, брала свій початок від останньої сьомої субраси 
попередньої Корінної раси. Таким чином, земля завжди була 
спільно населена людиноподібними істотами, що знаходи-
лись на різних щаблях еволюції. Правда деякі дослідники напо-
лягають: - Між Корінними расами завжди існував часовий пе-
ріод «відпочинку планети» в декілька мільйонів років. 
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Лемурійці Третьої корінної раси і другої субраси володіли 
такими силами як левітація, телепатія, матеріалізація, телекі-
нез, передбачення майбутнього, ясновидіння, яснослухання та 
іншими здібностями, які важко уявити сьогоднішнім людям. 
Втім, всі ці чарівні здібності повернуться до людини в Шостій і 
Сьомій корінних расах. 

Перші війни лемурійських і атлантичних субрас «Третьої 
корінної раси» почалися через суперництво володіти жінками з 
племен напіврозумних залишків попередніх, нижчих субрас. 
Атланти свідомо вступали в сексуальний зв’язок з самками 
напівдиких лемурійських племен і отримували задоволення від 
їхньої сексуальності. Навіть незважаючи на те, що від пояса і 
нижче їх тіла були покриті волосяним покривом, а дехто мав 
хвіст і копита. Самки лемурійських племен, вже тоді балакали 
різними мовами і мали назву: кхаді, ліліт та дакіні. Вони не 
володіли Високим розумом в нашому розумінні цього слова, 
але були обдаровані інстинктом, і вищезазначеними властиво-
стями. В свою чергу, жінки-самки нижчих лемурійських племен 
відчували співчуття і любов до атлантів, а це дратувало лему-
рійців-чоловіків вищих субрас. Назрівав міжрасовий конфлікт. 

І ось одного разу, коли зірка Немезида в черговий раз 
відвідала Сонячну систему, сталося велике нещастя. Один із 
супутників планети Нібіри, що обертався навколо зірки Неме-
зіди, на величезній швидкості врізався в Землю. Відбулася 
небачена Космічна катастрофа. Мала планета вирвала шматок 
Земної Кулі і відскочила, розсипавшись на тисячі дрібних болі-
дів. Земля була відкинута на нову орбіту - ближче до Сонця. А 
на місці вирваного шматка в Земній Кулі утворилася гігантська 
западина, майбутній Тихий океан. Так в результаті передбаче-
ного катаклізму цивілізація лемурійців на поверхні землі почала 
занепадати.  

Лемурійці, атланти і пізніші арійці (люди розумні) з часом 
утворять подальші Корінні раси людства. Якщо ми уявимо собі 
ще дві такі ж Корінні раси, які передували лемурійцям, і дві, які 
будуть в майбутньому за арійцями, то в загальному вигляді ви-
йде «Сім Корінних Рас Людства». Наступна раса постійно вини-
кала з попередньої, при цьому кожна Корінна раса володіла 
своїми фізичними і духовними властивостями, абсолютно від-
мінними від властивостей попередньої Корінної раси.  
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НЕ  ВСЕ  ТО  ЗОЛОТО,  ЩО  БЛИЩИТЬ 
Давайте призупинимось і ми розповімо вам 
Єлисаветградську легенду про біблійних пер-
сон: Адама, Ліліт і Єву, про характер та жіночі 
примхи, про хвіст, копита та трьох палі ноги: 
«Не все то золото, що блищить». У Біблії цей 
вислів звучить дещо інакше - «Людина дивить-
ся  на  обличчя, а Бог - на  серце». Мабуть це  

правда, бо сенс цього прислів'я в тому, що в будь-якому пред-
меті, в будь-якому процесі, в будь-якій людині найголовніше не 
зовнішній вигляд, а її внутрішній зміст.  

По дорозі до фортеці святої Єлисавети яка мала форму 
правильного шестикутника з периметром до 6 верст їхали на 
конях герої нашої книги Магр, Карп, Тавриза і Чегодай. Того-
часна фортеця була одним з російських оплотів в нашому регі-
оні. У неї було троє воріт, облаштованих сторожовими вежами 
та кордегардіями: Троїцькі, Пречистенські та Всісв’ятські. Бас-
тіони фортеці названі іменами святих: Петра (перший від Трої-
цьких воріт за стрілкою годинника), далі послідовно - Олексія, 
Андрія Первозваного, Олександра Невського, Архістратига 
Михаїла та Катерини. Равеліни (допоміжна фортифікаційна 
споруда трикутної форми), також мали святих покровителів: 
Анни (навпроти Троїцьких воріт), потім по колу - Наталії, Іоан-
на, Пресвятих Печерських, Миколая та Феодора. 

Артилерійське озброєння фортеці у 1760-х роках склада-
лося зі 120 гармат, 12 великих і 6 малих мортир, 6 фальконетів 
та 12 гаубиць. На території фортеці було розбудоване ціле вну-
трішнє місто, в центрі якого стояла дерев'яна Свято-Троїцька 
церква, що з 1755 по 1801 роки мала статус соборної (зараз на 
цьому місці стоїть хрест). Солдатські казарми були розраховані 
на 2200 вояків. Гарнізон складався з трьох батальйонів та двох 
команд: артилерійської та інженерної. Тут знаходилися комен-
дантський, ганералітетський, протопопський будинки, порохові 
погреби, кузні, криниці, провіантський магазин, кордеґардії 
(приміщення для військової варти) та інші будівлі.  

Протягом 1753-1764 р фортеця була місцем перебування 
вищого російського командування на півдні України. У 1787-
1788 роках жив генерал-фельдмаршал князь Г.О.Потьомкін. У 
1773-1794 роках перебував М.І.Кутузов (генерал-фельдмар-
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шал з 1812 р). У 1786 та 1792 роках - полководець О.В.Суво-
ров (генерал-фельдмаршал з 1794 р). Відомий австрійський 
фельдмаршал принц Ш.Ж.де-Лінь знаходився у фортеці у 1788 
році та інші історичні особи. 

Виїжджаючи на високий пагорб, Чегодай звернувся до 
своїх попутників: - Друзі, подивіться на контури фортеці, вони 
чудові і їх через сотні років закладуть у герб майбутнього міста, 
правда місту не пощастить із власною назвою, більше двох 
сотень років її будуть змінювати по декілька разів і часто з кур-
йозами. Вигадуючи різні приводи, наші спадкоємці забувають, 
що історія народу пишеться не тільки в літописах, але й у наз-
вах. З цього приводу я мав ведіння, під умовною назвою: «Спо-
конвіку було слово», і воно записано в Євангелій. Слово несе 
інформацію, тому так важно бути освіченим, знати своїх пред-
ків і мови багатьох народів.  

Магр притримав свого коня і пробурчав: -  Ми часто жене-
мося за красивим i блискучим, а згодом, коли ним заволодіємо, 
не дістаємо від того насолоди і у всьому винні жінки. Настала 
пауза, кожен поринув у власні думки. Раптом Карп промов: - 
Поки ми будемо їхати до фортеці, я розповім вам легенду про 
жіночі примхи першої дружини Адама, яку мені переповідав мій 
дід. Легенда має трохи інший вигляд і різниться від Біблейської.   

***** 
Так чи інакше, але вся світова історія зводи-
ться до статевого спілкування. Цій темі при-
свячені цілі розділи історії, давні культи. При 
найближчому розгляді всі війни, революції та 
перевороти були результатами гострої сек-
суальної незадоволеності. Природно, люди не 
самі придумали всі ці пристрасті. Боги страж-
дали, тими ж комплексами і проблемами. Ста- 

ли появлятися сатири, німфи, мінотаври, циклопи - все це 
результати «змішаних шлюбів» між богами (адюльте́рство) 
та іншими істотами, котрі не бажали дотримуватись зако-
нів генетики, (еротично-сексуальні забарвлення Богів, описа-
ні у всіх основних релігійних першоджерелах). Очистити ста- 
родавню історію того періоду від скверни сексуальних відно-
син, кровозмішення, інцесту або мастурбації – нереально. І 
тут Ліліт виступає фетишем для всіх феміністок. 
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Пригадайте першу дружину Адама, її звали Ліліт і жила 
вона задовго до створення Єви. Про Єву пам’ятає все людство,  
а ось про Ліліт людство забуло, бо до цього «приклала руку» 
Біблія. Бог створив Адама і Ліліт із глини одночасно: - Бо него-
же було бути чоловіку одному. На свій розсуд, (або під дією 
алкоголю), Бог приліпив їй хвіст і зробив по три пальці на ногах 
(як у птахів). Про це написано в єврейському тексті книги Ісаї, в 
Свитках Мертвого моря, Алфавіті Бен-Сіра, Книзі Зогар тощо. 
Існує думка, що це назва Ліліт походить від шумерського слова 
Ліль (повітря, дух, примара). 

Спочатку їхнє подружнє життя йшло без перешкод, та не 
стала Ліліт поміччю мужу своєму Адаму, плоттю з ним єдиною 
зробленою. Вона себе вважала розумнішою за свого недале-
кого чоловіка, і це тому, що вона жінка. Останньою краплею у 
конфлікті був секс, під час якого Ліліт не погоджувалася лежати 
під Адамом (їй подобались інші пози, від яких отримувала біль-
ші задоволення). Для Ліліт власне задоволення було понад 
усе: «Мене недарма скоро назвуть кращою половиною людс-
тва. А тебе - гіршою. Та й секс з тобою не такий вже і гарний. А 
тому я найду собі чоловіка з кращої глини». І пішла собі - геть 
від Адама. То був перший в історії людства сімейний конфлікт. 
Довго блукала вона по небі, але інших чоловіків крім Бога не 
змогла знайти. Тоді Ліліт почала приставати до Бога і випитала 
його таємне ім’я.  

Ліліт вимовила невимовне ім'я Бога (таємне слово Ягве), 
у неї виросли крила, і вона полетіла в бік Червоного моря, де 
почала жити разом з демонами, спочатку з Асмодеєм, потім з 
Самаэлом (змієм) і плодити разом з ними спільне потомство. 
Ось тут Ліліт проявила себе як ненажерлива істота в плані сек-
су. Потомство від неї і демонів мали різні назви: лілін, інкуби і 
суккуби (відповідно до ісламу – всі вони були джинами). По 
мимо Асмодея і Самаєля, вона почала активно займатися 
перелюбодійством (адюльте́ром) з іншими демонами, і від них 
наповнила потомством стародавніх демонів - увесь світ.  

***** 
Євреї про Ліліт кажуть, що вона могла нищити  ново-
народжених немовлят до 8-го дня. Тому євреї ввели 
практику написання на дверях (де є мала дитина), 
спеціальних формул, щоб змусити Ліліт піти. 
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Адам споконвіку був велетнем, (бо Бог на нього не жалів 
глини), але внаслідок гріхопадіння він ставав все нижче і нижче  
зростом. Затямте це, любителі гріхопадіння! До добра воно не 
доведе! Залишившись сам, Адам бродив по саду в Едемі в 
пошуках задоволення. Втомившись від соїтій зі самками звірів, 
Адам прийшов до Бога і почав казати: «О, Владика Всесвіту, 
жінка Ліліт, яку ти дав мені, пішла від мене!». «Ще б пак, поду-
мав про себе Владика, - хто ж стане жити з таким муд…м,  крім 
йому подібних». Бог Яхве, недовго думаючи, ввів Адама в 
транс і, ампутував йому ребро, з того ребра блискуче провів 
клонування, в результаті якого з'явилася Єва, геть позбавлена 
амбіцій, покірна і така ж недалека, як і сам Адам: «Ідіть і напов-
няйте світ» - сказав Бог і пішов випити «медовухи». 

Початок сімейного життя Адама і Єви був спокійний, але з 
часом недалека розумом Єва почала дратувати Адама, його 
серце тужило за Ліліт, за її сексуальними втіхами і він попросив 
Бога повернути її. Бог не зміг відмовити Адаму і послав за Ліліт 
трьох ангелів, але Ліліт не захотіла повернутись до раю, і до 
Адама, після сексуальних оргій з демонами, вона вже не могла 
«стати чесною» дружиною Адама і втекла від ангелів-гонців до 
пекла, де швидко стала коханкою Сатани. 

***** 
Проте, в стародавні часи Ліліт була берегинею 
позашлюбних нащадків, дітей яких не узаконювала 
церква. Старе повір'я говорить, що якщо в колисці 
позашлюбна дитина сміється без причини, то це 
ознака того, що з нею грає Ліліт. Так хто ж вона? 
Грізний демон, чи незрозуміла жінка, яка помсти-
лася за свої образи? До сих пір ми цього не знаємо. 
***** 

На горизонті показалась річка, в майбутньому її назвуть 
Інгулом. Вершники під’їхали до води напились самі та напоїли 
своїх коней, до обіднього сонцестояння ще було далеко, тож 
вирішили їхати далі. Магр зажадав від Карпа продовження 
легенди, бо він знав, що старі Боги страждали тими ж пробле-
мами як і люди. Для прикладу, давньогрецькі олімпійці на чолі з 
хтивим Зевсом (в плані сексу, «радісно злучались», буквально 
з усім, що ворушилось), вони навперейми запліднювали прос-
тих смертних жінок, богинь, напівбогинь, не гребуючи навіть 
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тваринами (пригадайте сексуальну історію з Зевсом і білою 
коровою). В результаті світ отримував різних химерних істот. 

***** 
Дочка царя Аргосу Інаха на ім’я «Іо́» була 
перетворена у білу корову за сексуальні 
втіхи з Зевсом. Однак це суперечить 
іншим відомостям, що першою коханкою 
Зевса була Ніоба (дочка Форонея), внучка 
Інаха. За іншими версіями: 1) дівчина «Іо» 
була дочкою  Яса;   2) згідно  з  Гесіодом і   

Акусілаєм була дочкою Пірена; 3) далі  дочкою Арестора; 4) 
згідно з Істром - дочкою Прометея; 5) за іншими біблійськими 
викладками - дочка Гермеса; 6) за Антіклідом Афінським вона 
дочка Прометея і дружина Діоніса. Як би там не було, на той 
час Зевс мав іншу коханку, ревниву жрицю Геру. Саме жриця 
Гера, обернула дівчину «Іо» на білу корову й наказала тися-
чеокому Аргосу Панопту стерегти «корову». (В Біблії є інший 
варіант: Зевс сам обернув «Іо» на корову, щоб урятувати від 
помсти жриці Гери, таємно приходив і займався сексом з «Іо» 
у вигляді корови). Згідно з Овідієм, перетворена в корову «Іо», 
народила сина Епафа. Зевс присягнувся Гері, що не буде зай-
матись сексом з «Іо», і Гера повернула їй колишній вигляд. З 
часом молодив Епаф стає царем Єгипту і будує місто Мем-
фіс. Від Епафа розпочнеться стародавня аргоська династія 
Персеїдів, (майбутньої матері Геракла у 12-му коліні). 

***** 
Сперма Богів, судячи з усього, мала рідкісну біологічну 

активність, поєднуючись з чим і ким попало - порушувала всі 
закони генетики і спадковості. Що з них візьмеш? На то вони й 
Боги! Цнотливі ж християни і євреї-ортодокси трепетно і ревно 
оберігали свої культові книги від еротичного впливу Богів, пере-
писуючи священні писання або виривали сторінки. А що Ліліт? 

Підступна Ліліт з’являлась у снах Адаму, спокушаючи 
його до сексу і зачаття все нових і нових дітей, яких вона пере-
творювала на демонів. Навіть і в наш час, нічні полюції у чоло-
віків безпомилково свідчать про сексуальні утіхи із жінками з 
роду Ліліт. А в цей час змій Самаель вельми успішно, таємно 
пробирався в ночі до Єви і спокушав останню. Він учив її любо-
вній камасутрі. (Назва походить від «кама» - насолода, утіха, та 
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«сутра» - збірка, трактат). Десь між 400 р. до н.е. і 200 р. н.е. 
індійський лікар Ватсьян напише схожий еротичний трактат, а 
індійський філософ Канкара напише коментар до «Камасутри», 
який  буде складатись з 64 глав, зібраних в 49 частин та об'єд-
наних в 7 розділів. Зміст її буде удосконалено англійським вче-
ним Ауфрехтом в Оксфорді у 1859 р. - книга «Каталог любові». 
Камасутра і у наш час не втратила значення, як керівництво 
сексуальності і пам'ятка в історії сексології. Вона є історичним 
документом, що описує побутові,  громадські та сексуальні зви-
чаї і практики Давньої Індії. А що ж Єва? 

Саме від змія-демона Самаеля, (а зовсім  не  від Адама), 
Єва пізнала радість від сексуальних втіх і народила йому Каїна! 
Втім «Апокриф від Іоанна» стверджує, що Єва стала «сексуа-
льно ненаситною» і паралельно «гуляла» з протоархонтом 
Іалдабаофом у вихідні дні. По парним дням таємно залазила у 
ліжко Бога Яхве, а по непарним – в ночі зустрічалась в саду з 
Дияволом. Від цих сексуальних стосунків Єва (після Каїна), 
породила Авеля. Так що брати Каїн і Авель, цілком ймовірно 
являються  зведеними братами. Саме від них піде рід людсь-
кий. Цим і пояснюється відмінність характерів у всіх майбутніх 
нащадків людей на Землі.  

Для людей тема Каїна й Авеля цікава братовбивством, як 
перший злочин на Землі. Земля - це початок і кінець, вона бу-
ває і доброю, і злою. Одна з головних проблем Біблії - це про-
блема духовного вибору людини й людства. Ось і Ліліт вибрала 
свій шлях, стала покровителькою злих духів ночі, губила жінок і 
маленьких дітей, а ще спокушала чоловіків. У нашій легенді, 
Ліліт символізує негативний жіночий початок, Каїн - негативний 
чоловічий початок, а демони Асмодей, Самаель та Сатана анти 
Божий початок. Дітьми «сімейної» пари (Адама і першої жінки 
Ліліт) були різні чудовиська й велетні які виникли не з волі Бога.  
Згадки про тих істот зустрічаються у всіх світових релігіях. 

У сімейній парі Адама та Єви були свої сини і дочки, які 
займались сексом між собою і народжували власних дітей, то ж 
маємо інцест! Релігія каже: - треба було відродити людство. А 
далі пішло змішування дітей Ліліт і Адама, Ліліт і різних демо-
нів, Єви і Адама, при цьому не забувайте фрази Біблії, де йдуть 
розповіді про сексуальні зв’язки Богів з людиноподібними істо-
тами тощо. Якесь суцільне збочення, - далі розбирайтесь самі. 
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ТЕРИТОРІЯ  ПОШУКІВ  ЧЕТВЕРТОЇ РАСИ 
Десь там за сірою пеленою неба, сонце готува-
лось до свого відпочинку. Дощу не було вже 
багато днів, на нього чекають не тільки люди, а 
й рослини. Липневий вечір складними кроками 
виповзав із свого сховища, місто Кропивницький 
(яке вже декілька разів змінило свою назву) 
готувалось до літньої ночі. Різнокольорові буди-
нки поглядали своїми вікнами на стрункі рядо-
чки майорців та чорнобривців, які оточували їх з 
усіх боків. Квіти були  всюди: на  клумбах, біля  

парканів, вздовж дороги по якій з роботи йшли заклопотані 
люди. Це вони, нащадки таємничих корінних рас людства, сьо-
годні у спадок мають тяжку долю. Якщо її розглядати в контек-
сті останньої тисячі років, то кожне нове покоління проходило 
через свої «важкі періоди». І часто у них не було вільної години 
на споглядання барвистого неба і навколишньої природи.      

Наші автори Валентин Карпов і Сергій Чеботарьов під 
кінець дня влаштували собі відпочинок. День підходив до свого 
завершення і вони звернули увагу на природу вечірнього неба. 
Спершу на небі посвітлішали, а потім поблякли помаранчеві 
кольори, далі розтанули жовті, а з часом і синій фон почав 
сіріти й поволі зникати. Натомість на тому місці засяяла мале-
нька зірочка, яка ставала все яскравішою, більше наближалась 
до білого кольору. В повітрі відчувалась прохолода, можливо 
десь далеко йшов малий дощик. На небесному обрії з’явились 
кудряві хмаринки, що здалеку вважались горами. Дай Боже, 
щоб сьогодні пішов дощик, земля чекає вологи.   

Помилувавшись вечірнім небом, попивши чаю, наші авто-
ри пішли писати черговий розділ книги про формування люд-
ства до початку наших часів. Зараз по плану у них йде «четве-
рта Корінна раса: Бореї – як пізні атланти». Ця раса почала 
зароджуватись пізніше лемурійців (окремі дослідники вказують 
цифру 5 млн років до н.е.). Представники пізніх лемурійців і 
ранніх атлантів-бореїв деякий час співіснували на одних тери-
торіях, а потім лемурійці почали вимирати. Бореї були набагато 
нижче за лемурійців, 3-5 метрів, третє око у них видозмінилось 
і увійшло в черпну коробку, а всі інші органи були дуже схожі на 
людські (тільки більші за об’ємом). Колір шкіри першої підраси 
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бореїв був темно-червоний, згодом став червоно-коричневий.  
Коли материк Лемурія затонув, в Атлантичному океані 

виник її наступний континент Атлантида, що став домівкою 
Четвертої корінної раси. Атлантида - це не стільки географічна 
точка, скільки певна стадія розвитку розумного життя на Землі. 
Про легендарну Атлантиду писали античні та сучасні автори: 
Платон і Геродот, Діодор Сицилійський і Аристотель, Пліній 
Старший і Страбон, Нострадамус і Олена Блаватська, Лобсанг 
Рампа і Олена Реріх, Едгар Кейсі і Микола Реріх, Тур Хейєрдал 
і Джеймс Черчвард, Роберт Темпл і Грем Хенкок, Друнвало 
Мельхіседек і Ернст Мулдашев. Тому про атлантів, як предста-
вників «4-ї корінної раси», ми будемо розповідати в цій книзі 
дуже коротко. 

Для прикладу, діалоги «Тімей» і «Критій» були написані 
Платоном близько 360 р до н.е. Платон пише, що дізнався цю 
історію від свого прадіда Крита, який в десятирічному віці почув 
її від свого діда (також на ім’я Крит), якому в той час було 90 
років. Він же в свою чергу дізнався про це від великого друга і 
родича батька Дропіда на ім’я Солон. Сам же Солон був пер-
шим із семи мудреців і почув цю історію від єгипетських жерців 
з храму богині Нейт в Сайсі, які з незапам'ятних часів вели 
записи всіх подій і знали історію Атлантиди. Критій-молодший 
каже, що розповідь діда сколихнула його душу, і тому він почав 
робити свої нотатки. Однак, він міг забути якісь деталі або циф-
ри (не знаючи досконало єгипетської мови). У свій час Платон 
розповідав про десять царств синів Посейдона, (а це значить 
10 географічних точок на земній поверхні). Тож сьогодні маємо 
досить широкий спектр пошуків Атлантиди. 

На атлантах і Атлантиді зробили собі «піар» вже десятки 
авторів, які казали: - Атланти були нащадками лемурійців й 
відселились з Лемурії до Атлантиди, приблизно за 1 млн років 
до загибелі Лемурії. Нові землі: Австралія, Нова Зеландія, Цей-
лон, Мадагаскар та Атлантида були залишками Лемурії. А ще: - 
Атлантида знаходиться поблизу іспанського узбережжя в Біс-
кайській затоці. Ця теорія задовольняє Платона про Атлантиду, 
бо він писав, що вона знаходиться за Геркулесовими стовпами 
(за Гібралтарською протокою). Гібралтарська протока з'єднує 
Атлантичний океан і Середземне море. Але сьогодні ми напра-
вляємо погляди читачів до Азовського моря та України. 



    105 

Необхідні пояснення про Азовське море, як 
внутрішнє море басейну Атлантичного оке-
ану, (розташоване між 45°16' і 47°17' пн.ш. та 
33°36' і 39°21' сх.д.), сполучене з Чорним морем 
Керченською протокою (Босфор Кіммерійський 
у давнину, завширшки 4,2 км, проживали греки, 
сармати, гуни, хазари.) За теорією «Чорно-
морського потопу», Чорне та Каспійське моря  

були  величезними прісноводними озерами до 5600 р до н. е. У 
давнину Азовське море греки називали Меотійським озером. 
Історична українська назва від ІХ ст - Азовське (Озівське) 
море. Слов'яни називали Сурозьким або Синім морем (1389 р 
літописець Піменом). Після утворення Тмутараканського 
князівства море стали називати Руським морем. На початку 
XIII ст. з’являється назва Саксинське море. Ще є стародавні 
назви: Барель-Азов (Темно-синя річка); Фракійське море (під 
фракійцями вважали Геную та Венецію); Сурожзьке море 
(Сурожем називався сучасний м. Судак в Криму); Каффське 
море (Каффа - італійська колонія на місці сучасного м. Феодо-
сія в Криму); Кіммерійське море (від кіммерійців); від турків -  
назва Акденіз, що означає Біле море). Сучасна назва Азовське 
море походить від назви міста Азов. За етимологією слова 
«Азов» існує ряд гіпотез: за іменем половецького князя Азума 
(Азуфа) вбитого при узятті міста в 1067 р; за назвою пле-
мені осов (ассів), що у свою чергу походить назвою від авес-
тійської мови, що означає «швидкий»; зіставляють цю назву 
із тюркським словом «азан» - «нижній», і черкеським «узев» -  
«горловина». Є тюркська назва міста Аузак. В I ст. н.е. Плі-
ній, перераховуючи в своїх працях скіфські племена, згадує 
плем'я «асоки», схоже із словом «азів». Дехто наполягає, що 
сучасна назва Азовського моря прийшла в сучасну топонімію 
на початку XVII ст. завдяки літопису Пімена. Причому на 
початку воно закріпилося лише за частиною (Таганрогзька 
затока) і лише під час Азовських походів Петра I назва 
«Азовське море» закріпилося за всім водоймищем. Українські 
порти на березі Азовського моря: Бердянськ, Маріуполь та 
Генічеськ. (Кінець нашого пояснення). 

За припущеннями окремих вчених, більшу частину Азов-
ського моря займала дельта Дону з численними островами. 
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На одному з цих островів нібито існувала легендарна Атлан-
тида, яку поглинуло Азовське море в результаті танення 
льодовиків, (ми думаємо, що це спірне питання). Зазначені 
вчені ґрунтують свої думки на описі війни між атлантами і 
амазонками, (праці римського історика Діодора Сицилійсько-
го), оскільки амазонки жили на берегах Азовського моря.  У 
2004 році експедиція Інституту археології РАН виявила на дні 
Азовського моря (поблизу Таманського півострова), «античну 
бібліотеку» в мармурі: надгробки і фрагменти колон з висіче-
ними на них давньогрецькими текстами. У VI ст. до н.е. на 
березі Керченської протоки, на Таманському півострові була 
розташована Фанагорія - найбільша давньогрецька колонія, 
яка частково пішла під воду.  

***** 
Звернемо увагу на родовід мудреця Солона, бо його рід 

бере початок від Бога морів Посейдона, (який за грецьким 
переказами), «заснував Атлантиду і населив її своїми 10 діть-
ми», - і далі сходить до атлантів. Співавтори книги знають іме-
на цих Богів і прабатьків людства не тільки в грецькому, але і в 
слов'яно-ведичному викладанні. Наприклад, слов'яни іменува-
ли бога Посейдона співзвучно: «Підданим Царем» або «Під-
донник». І цілком можливо, що спочатку це і було його давнє 
ім'я, бо за слов'янськими переказами, ще раніше його звали 
богом Доном, і він був втіленням бога Велеса і сином небесної 
корови Дану. Але, після великої війни Трьох божественних 
родів і поразки в битві з Денницею (ранішня зоря; мати, дочка 
чи сестра Сонця), він пішов в море і став там владикою. І по-
чали слов'яни іменувати його Чорноморцем (чорноморським 
Змієм). Ми не будемо перераховувати їхні родоводи за останні 
10 тис років, (під № 12 там йде сам Бог Велес-Посейдон).  

«Четверта корінна раса» - величезний історичний період, 
який обчислюється від 4,5 до 5 млн років.  Ранні атланти гене-
тично походять від лемурійців і жили на материку, де зараз 
знаходиться Атлантичний океан. Представники раси пізніх 
атлантів, фізіологічно і морфологічно були майже тотожні суча-
сній людині «П’ятої корінної раси», за винятком зросту та ваги 
внутрішніх органів. З початку атланти-бореї (а першому періоді 
«п’ятої Корінної раси) мали зросту 5-8 м, а при переході до 
більш пізніх періодів П’ятої раси, їх зріст зменшився до 3- 2,5 м.  



    107 

«Четверта корінна раса» успадкувала від перших трьох 
рас розвинені: зір, дотик і слух. Самі ж вони були покликані 
розвивати нюх, який у атлантів досяг абсолютної досконалості. 
Розумові здібності атлантів були дуже високі, вони проявились 
в небаченому розмаху атлантичної цивілізації. А завдяки тому, 
що атлантам до середини третьої субраси були доступні великі 
психодуховні сили через відкритий центр третього ока, то, в 
поєднанні з розвиненим розумом, атланти досягли вищого сту-
пеня цивілізації, ніж наше людство «П'ятої корінної раси».  

Частина дослідників кажуть: - Україна, а саме Північне 
Причорномор'я - є частинної території давньої Атлантиди, яка 
вижила після Великого потопу. Всі висновки цих дослідників - 
суб'єктивні, і базуються не на першоджерелах, а на їхніх логіч-
них викладках. Постає питання: «Що пов’язує Атлантиду і Укра-
їну»? Колись Атлантида знаходилась в екваторії Чорного моря. 
Україна теж знаходиться тут і на прилеглому материку в Північ-
ному Причорномор'ї. Виходить, що затоплена територія потен-
ційної Атлантиди є не чим іншим, як причорноморським шель-
фом в територіальних водах України, (так само частково Руму-
нії, Болгарії і Туреччини). Робимо порівняння схожості між 
Атлантидою і Київською Русю:  

1) – Система управління у двох держав - однакова;  
2) -- Військові походи (вниз по Дніпру и далі по Чорному 

морю) і торгові шляхи - однакові;  
3) – Шлях із варягів у греки (з Чорного - в Середземне 

моря) - однаковий;  
4) – Всі походи варягів (читай слов’ян) йшли від Чорного 

моря (пригадайте льодовиковий період з величезним льодо-
виком біля Запорізьких порогів приблизно 10-12 тис років тому, 
і коли він відійшов в район нинішнього полярного кола, очисти-
вши узбережжя Балтики від льоду - слов'янські племена мігру-
вали і заселили Прибалтику, Поморське Русь (Пруссію); 

5) – Варяги були покликані на Русь в середині ІХ ст. А на 
вищевказаній території вже було містечко Варна, про яке має-
мо спомин від VII ст., а до цього майже тисячу років воно носи-
ло назву - Одессос (це нинішня українська Одеса). 

6) --  В Атлантиді варили сіль, а не добували її в шахтах і 
кар’єрах. В Україні теж саме роблять на берегах Чорного і 
Середземного морів;  
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7) – Скандинавські саги називають верховного Бога варя-
гів Один. Пам’ятаєте історію нашого Бога Трояна, виявляється 
Бог Один асоціюється з праслов'янським Богом Велесом, у яко-
го був син Двоян, і внуки Троян і Арій! Це числова лінійка атла-
нтів і номера Богів (Бог перший, Бог другий, Бог третій і т.д.) 

8) – Пригадайте літописну подорож Одіссея за Золотим  
руном. Там є справжній опис шляху Одіссея «з варяг у греки» в 
найдрібніших подробицях. Це опис подорожі з Середземного в 
Чорне море, коли наші далекі предки співпрацювали із жителя-
ми Атлантиди, які жили на островах та на прибережному кон-
тиненті. Українські предки добре знали морську справу і плава-
ли по Чорному морю, далі виходити в Мармурове і Середземне 
моря, по тому самому шляху, який описали в епосах «Як похід 
Аргонавтів», і навіть завойовували в таких походах землі по 
обидва боки Середземного моря: від Єгипту до Італії! Про це 
прямим текстом повідомляє Платон в своїх працях.  

9) – Після загибелі Атлантиди всі споруди в причорномор-
ських землях почали називати грецькими. Чому? Тому, що сю-
ди добрались греки. Якщо греки могли допливати до земель 
Причорномор'я і будувати тут супер палаци, то чому українські 
жителі Причорномор'я не могли допливти до Греції і навіть да-
лі, заснувати там свої колонії і культуру? Подивіться на схо-
жість українського алфавіту і тих народів. 

10) – Ви знаєте, що всі земні терени Атлантиди не було 
потоплено. Затопило тільки острови і частини материкової суші 
де була низина, а інша (більша) частина материкової суші від 
Царграду, до Кавказу залишилася не затопленою. У центрі цієї 
самої материкової частини – стояла Київська Русь, (із заходу - 
Царград, зі сходу - хазари і Кавказ). 

11) – Майбутні нащадки Атлантиди зберегли деякі спільні 
риси із своєю Батьківщиною: релігію, культуру, символи, побу-
дову мови, захоронення у вигляді курганів і пірамід тощо. Їх 
можна виявити у наступних основних культурах народів, які 
існували пізніше на території сучасної України у хронологічно-
му порядку, наприклад,  від 6000 року до н.е. це:  

► Трипільська культура 5500 - 2500 р. до н.е., (їхні 
племена займали простори Східної Європи від Дніпра до Кар-
пат, від Полісся до Чорного моря і Балканського півострова); 

► Далі скіфи або «сколоти» VII-III ст. до н. е., за давньо- 
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грецьким істориком родом з Агіріума на Сицилії - Діодором 
Сицилійський, «сколоти» походять від Скіфа, сина Зевса. Він 
мав синів Пала і Напа. Саме Пал вважається предком палів, 
скитів, сколотів, скіфів; 

► Сармати - кочовий іраномовний народ, вигнав скіфсь-
кий народ зі степів Причорномор'я на початку III ст. до н. е.; 

***** 
Вставка. З 1677 року гетьман Війська Запоро-
зького Юрій Хмельницький використовував 
титул «князя сарматського і гетьмана Війська 
Запорозького»; у деяких джерелах записано: 
«князя Сарматії, Малої Росії і України, або вождь 
Війська Запорозького». У літописі Самійла Вели-
чка  XVIII ст. сарматськими  називаються  два 
народи: «сарматійський народ польський» та 
«вольний, шляхетський, савроматійський, коза-
ко-руський народ». Там само щодо  козаків  вжи- 

ваються епітети: «сармато-козацькі предки», «слов'яно-
козаки», «козако-руські предки». Також, у тексті Білоцерків-
ського універсалу Богдана Хмельницького від 1648 року до 
всієї України, Самійло Величко твердить про первинність 
сарматського походження козаків-русів, від яких пішли поляки. 

***** 
► Далі була експансія готів, які прийшли у Надчорномор'я 

з Балтії і створили на півдні України ранньофеодальну державу 
під назвою імперії Германаріха (ІІІ ст. до н.е.); 

► Кінець пануванню готів в Надчорномор'ї поклала гун-
ська навала II-VII століть. Гуни -  загальна назва союзу кочових 
племен епохи Великого переселення народів, їхнє походження 
до кінця не з'ясовано. Вперше про гунів у своїй «Географії» 
повідомив видатний географ, астроном та математик Клавдій 
Птолемей у середині II ст. Він розташував хунів (гунів) на півдні 
Правобережної України, між сарматськими роксоланами (які 
жили на лівому березі Дніпра) та бастарнами (останні мешкали 
в Карпатах): «Центр гунської держави розташовувався біля 
Дніпра (Данапра)». Птолемей згадує ще одне окреме гунське 
плем'я – «савари» за Меотійським болотом (Азовським морем). 
Імперія гунів розпалася після смерті Аттіли від 453 року; 

► На території лісостепової України з’явилось плем’я  
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«антів» слов’янське міжплемінне об’єднання за візантійськими 
авторами від IV до початку VII ст. (займали північ Чорного 
моря, Київщину, Чернігівщину і Полісся). Спільність мови антів і 
слов’ян - близька до розмовної мови Київської Русі. До складу 
Антського союзу племен входило шість племінних груп: уличі, 
тиверці, поляни, древляни та сіверяни. Розпався антський союз 

внаслідок навали аварів; 
► Ава́ри (або обри) – союз  тюркомовних племен на тере-

нах Північного Причорномор'я, як основа Тюркського каганату 
(від  558 р - до ІХ ст. (знищені Першим Болгарським царством; 

► Перше Болгарське царство існувало у період від 681 
до 1018 років. До складу держави входила і частина території 
сучасної України, зокрема Закарпатська область та південь 
сучасної Одещини - історичний Буджак. Друге Болгарське цар-
ство існувало 1185-1396 р. – знищене Османською імперією. 
Третє Болгарське царство існувало в період 1908-1946 роки; 

► Київська Русь ІХ-ХІІІ ст., більш детально описана в 1-й 
книзі серії, загальна назва «Відголоски родинної пам’яті»;    

► Запорізька Січ більш детально описана в 2-й книзі 
«Силуети крізь час» (із серії «Відголоски родинної пам’яті»);     

12) - Складені протягом багатьох тисяч років після загибе-
лі Атлантиди головні давньогрецькі епоси «Іліада та Одіссея» 
свідчать про непереборну тягу наступних поколінь давніх греків 
досліджувати землі саме Причорномор’я, і усі їх походи, про які 
були складені легенди, були спрямовані в акваторію Чорного 
моря, а не в інші землі.  

(Примітка: Тризуб - символ Атлантиди зберігся і вико-
ристовується державними утвореннями на землях України).   

Перераховувати наші висновки далі – немає сенсу, дава-
йте подивимося правді в очі і скажемо: - безліч літописних та 
Біблійних історичних подій, які відбувалися на території України 
мають до неї пряме відношення. Навіть іудейський і  слов'янсь-
кий народи -  «старі брати і друзі», (іудеї колись пішли від нас 
далі блукали світом). У стародавніх іудеїв з українцями - була 
одна релігія, одні святині, один зовнішній вигляд та одне місце 
проживання. Як приклад, шановні іудеї загляньте в свою істо-
рію і там опис, як ви «приватизували» Ісуса Христа, колишньо-
го слов'янського бога Коляду. Додатковий опис в піснях народу 
«Помаки» з північної землі Гіпербореї. 
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Додаток. Щоб викладені нами факти були зрозумілі 
сучасній людині, необхідно враховувати умови про-
живання людей і стан поверхні Земної кулі в той 
час, в зв’язку з різними змінами. Ми звернулись за 
підказкою до дослідниці Зоріни Небокрай, як протя-
гом довгого періоду досліджувала «дрейфи» різних 
ділянок суші (вони не відповідають сьогоднішнім 
картам). Наприклад, сьогоднішні території Саха- 

ри, Тибету,  Монголії, Кавказу і Норвегії, у стародавні часи 
тільки почали виникали на просторах майбутньої Європи і  
Азії. Другий приклад, території Південних Кордил'єр і Перу 
з'явилися в південній півкулі, сучасні штати Юта, Арізони і 
Мексики - у північній. Люди жили тоді в Сахарі і в верхів'ях Нілу 
(води якого текли не на північ, а впадали в нинішній Атланти-
чний океан). Третій приклад, ріки Тибетського і Кавказького 
регіонів впадали в Північне море, а річки Монголії - в Тихий 
океан. Нас відділяє від тієї епохи 10,5 млн років. Чисельність 
людей на тогочасній Землі становила 133 млн. душ, мали по 
5 органів почуття, 5 рівнів розуму, 5 сфер буття, та 5 рівнів 
розвитку.  

За дослідницею Зоріни Небокрай, континент Атланти-
да розташовувався тоді між Мексиканською затокою, з одно-
го боку і Середземним морем - з іншого. Додаткові сліди цієї 
зниклої цивілізації слід шукати в Піренеях, Марокко, Британ-
ському Гондурасі, на півострові Юкатан, в Америці, в Україні 
тощо. Початок Атлантиди «закладався» на землях Кавказу і 
Карпат, також в саду Едему та на землях, більша частина 
яких зараз лежить в пустелі, в гірській і горбистій місцево-
сті. Дивина в тому, що крайні північні ділянки суші були тоді 
південними, тобто полярні області перебували переважно в 
тропіках і субтропіках; тому сьогодні описати зміни земної 
поверхні дуже складно. Бо тоді річка Ніл впадала в Атланти-
чний океан, а територія сучасної пустелі Сахара була дуже 
родючою і заселеною землею. Як приклад, центральна обла-
сть сучасної Північної Америки (басейн річки Міссісіпі), була 
тоді вся покрита океаном; існувало лише плато, ділянки яко-
го входять тепер до складу земель штатів Невада, Юта і 
Аризона і становлять велику частину території, відомої нині 
як Сполучені Штати Америки. Території уздовж атланти-
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чного узбережжя (США) тоді являли собою прибережні низо-
вини Атлантиди. Тихоокеанське узбережжя Південної Амери-
ки в районі гірської системи Анд було в той час крайнім захо-
дом Лемурії. Наступний приклад, Уральські гори і їх північні 
області входили в тропічну зону. Пустеля на території Мон-
голії була родючою землею. Все зазначене може дати вам 
деяке уявлення, в якому стані перебувала в той період наша 
Земля! Океани розташовувалися зовсім по-іншому і назива-
лися інакше. Хоча свідоцтва загибелі Четвертої корінної раси 
і Атлантичної цивілізації не можна назвати абсолютно дове-
деними, їхні залишки все ще можна знайти в деяких місцях 
нашої планети. Атланти вплинули на життя тих людей, на 
чиї землі вони прийшли і змішались з тими народами. І навіть 
у наш час, цей вплив поширюється, як на окремих людей, так 
і на народи та нації. Він проявляється через втілення в спад-
ковість і гени людей, через ментальний вплив - на думки, на 
формування світогляду та моралі. На земних теренах того-
часних  Атлантів настали неспокійні часи, збільшилась кіль-
кість звіроподібних племен. Агресивні, збройні напади стали 
регулярними. І тоді народи Атлантиди зібралися, щоб обго-
ворити способи і засоби боротьби з ними. Вторгнення агре-
сивних людиноподібних істот привело до розробки в Атлан-
тиді додаткових засобів руйнування і застосування їх проти 
ворожих сил. Вперше був використаний «руйнівний вогонь 
вівтаря», а Атлантиді почався період більш глибокого зане-
паду, що привів до руйнування всієї Атлантиди.  

***** 
Атлантами можливо використовувалася пси-енергія, яка в 

наш час науці маловідома. Ця енергія названа в Агні Йоги 
«Психічною енергією», і закладена в усьому сущому, вона 
пронизує весь Космос, але керувати нею може тільки розумна, 
мисляча людина. Наприклад, цю енергію можна отримати з 
рослин, сконденсувати її і трансформувати в інші види енергії. 
Атланти «витягували» пси-енергію з пшеничного зерна. Та ж 
енергія використовувалася і в інших галузях господарства, а 
також у військових цілях. В кінцевому підсумку цивілізація 
атлантів настільки перевантажила простір цими пси-енергіями, 
що це стало однією з причин природних катаклізмів, через які 
загинула майже вся «Четверта корінна раса» атлантів. 
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ДОРОГИ  ЯКІ  МИ  ОБИРАЄМО 
Відповідно до раніше зазначеного тексту, до-
вга еволюція «Четвертої корінної раси» мож-
ливо проходила на материках: Лемурія в Сві-
товому океані; континенті Му (Пацифіда), 
який охоплював Сибір та Камчатку, і далі  
тягнувся від Норвегії до острова Пасхи). А ще 
землі Гіпербореї; Рутас; Арктики та інші. Мож-
ливо залишками від Лемурії (34 млн років 
тому) стали: Австралія, Нова Зелендія,  Цей-
лон, Мадагаскар, Атлантида тощо. Втім слід 

зазначити думки перших опонентів: Атлантида знаходилась 
там, де була Кіммерійська протока, (перед Геракловими стов-
пами), другі опоненти вказують узбережжя в Біскайській затоці. 
Треті кажуть, 25 тис років до нашої ери, Атлантида охоплювала 
декілька островів і найбільший з них – нинішня Гренландія. На 
півдні від неї (між Північною Америкою і Європою, точніше 
Піренейським півостровом), знаходились ще три острови зав-
більшки з нинішню Іспанію і Португалію. 

Атлантидою керував союз царів, які вели свій рід від По-
сейдона – Бога морської стихії і землетрусів. На честь Атласа, 
старшого сина Посейдона, були названі острів і океан, що його 
обвивав. Кожний цар на острові володів власним містом. Однак 
найбільше враження справляла столиця, котрою управляли 
спадкоємці Атласа. Це давнє місто захищали три оббиті мета-
лом, розміщені концентричними кільцями стіни, кожну з них 
оточував рів з водою. Зовнішня стіна була оббита бронзою, 
наступна – оловом, а внутрішня – сяяла червоним кольором 
невідомого металу. Атланти викопали величезний підземний 
канал під ровами, що з’єднували центральну частину міста з 
морем, і вирубали гавань у камінних стінах. У центральній 
цитаделі розміщався головний храм – храм Посейдона, котрий 
був утричі більшим за Пантеон в Афінах. Зовні храм повністю 
покритий сріблом (за винятком покрівлі – вона була позоло-
чена). Із середини стелю покрили слоновою кісткою і прикра-
сили золотом, сріблом і оріхальком. Ним же покрили стіни, 
колони і підлогу храму. Приміщення прикрашали золоті статуї, 
у тому числі і статуя Посейдона на колісниці, запряженій шіст-
кою крилатих коней. 
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Відповідно до американця Карлоса Кастанеди, в «Четве-
ртій корінній расі» були субраси: червоні, жовті, білі і чорних 
кольорів, (перелік 7 основних субрас або підрас): 

1. Рмоахалі - 1500 - 1100 тисяч років до нашої ери. 
2. Тлаватлі - 1100 - 800 тисяч років до нашої ери. 
3. Толтеки - 800 - 400 тисяч років до нашої ери. 
4. Пратуранці - 400 - 200 тисяч років до нашої ери. 
5. Прасеміти - 200 - 80 тисяч років до нашої ери. 
6. Акаційці - 80 - 12 тисяч років до нашої ери. 
7. Арійці (загальна назва народів) 12 тисяч років до нашої 

ери. Серед яких окремою гілкою виділяють монголоїдну расу.  
Питання: - Кримські татари – це «монголо-татари»?  Ні, це 

різні народи. Плутанина в назві «монголи» і «татари», а також 
застосування словесних гібридів «монголо-татари» або «тата-
ро-монголи» приводила до серйозних непорозумінь. Кримські 
татари – це східноєвропейський тюркський народ. Монголи – 
племена і народи монголоїдної раси, їхня етимологія не вияс-
нена (титульна нація Монголії). 

У міфології більшості живущих на Землі народів накопи-
чилось багато свідчень про розумних істот, схожих і не схожих 
на сучасних людей, які жили на Землі мільйони і мільйони років 
тому. Ще тоді вони (мабуть) мали набагато більші знання про 
світ, ніж сучасні люди, користувались літальними апаратами і 
відвідували інші планети та галактики, володіли незбагненною 
для нас, магічною зброєю. Цих розумних істот називали «Бога-
ми і демонами», вони були справжніми творцями історії нашої 
планети протягом довгого періоду часу.  

Безглуздо заперечувати генну своєрідність окремих попу-
ляцій людства, зокрема й конкретних етносів. Особливо якщо 
вони тривалий час мешкали в географічній ізоляції від сусідів, 
наприклад на острові, півострові, за гірськими хребтами чи пус-
телями. Історія знає випадки й самоізоляції окремих народів, 
коли з ідеологічних міркувань шлюбні контакти штучно обмежу-
вала власна популяція. Однак українці, як і переважна більші-
сть європейських сусідів, не належать до числа таких етносів.  

Заглянемо до Біблії, там зазначено як напередодні Все-
ленського потопу каїніти (гіперборейці), які представляють 
«батьківську» (чоловічу) гілку людства, в поколінні Ламеха (він  
з лінії Каїна) і прожив на світі 777 років. Мав дві дружина і трьох 
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синів: Явала, Ювала, Тувал-Каїна. Написав Біблійну поему, в 
якій особливо звеличував винахідливість свого наймолодшого 
сина Тувал-Каїна. (А історик Йосип Флавій стверджує, що у 
Ламеха було 77 синів (див. словник біблійних осіб, племен і 
народів, — К., 1995.—С. 220), які розділилися на три народи і 
кожен з них мав свої ареали розселення. На сході, в районі 
Уралу, жив багаточисельний народ біблійного Явала (старшого 
сина Ламеха). «Він був батьком тих, що сидять по наметах і 
мають череду», тобто родоначальником пастушачих скотарів. 
Цей етнос першим рушив на південь і утворив першу субрасу 
(підрасу) нової «П'ятої корінної раси» людства, тобто заклав 
підвалини степової цивілізації. 

Трохи на захід, переважно у прибалтійському регіоні нав-
коло Білого моря, перед Потопом жила інша арійська спільні-
сть, як народ Ювала (середнього сина Ламеха). Ювал «був 
батьком усім, хто держить у руках гусла й сопілку». І настав 
час, коли цей народ увійшов на територію атлантів, які зай-
мали простір між 20 і 40 градусами північної широти, тобто 
узбережжя Середземномор'я. І тут почалися затяжні, жорстокі 
війни між «синами Посейдона» і «гіперборейцями», про яких 
оповідає Платон у діалозі «Тїмей». Врешті-решт атланти взяли 
перемогу і відтіснили арійський народ на схід, де згодом вони 
заснували античну цивілізацію.  

Наймолодший син Ламеха - Тувал-Каїн, котрий «кував 
всіляку мідь та залізо», (ім'я Тувал у Святому Письмі об'єднане 
з іменем Каїна - засновника землеробства). Цей народ почав 
формуватися близько 20 тисяч років тому в північно-західному 
кутку Європи на території сучасних Ісландії, Скандинавії, Грен-
ландії. Це були фізично міцні, стійкі до різноманітних негараз-
дів, інтелектуально розвинені люди сучасного європейського 
типу (білошкірі, круглоголові, довгоногі, русо і темноволосі, 
блакитно й кароокі). Поняття «арій» у більш строгому смислі 
пов'язане з племенем Тувала-Каїна та його сестри Ноєми. 

Легенди говорять, що народ Тувала-Каїна жив північно-
західніше від народу Ювала, на великому острові серед «мо-
лочного моря». Острів називався Швета Двіпа «світлий, білий 
острів». Гадаємо, це нинішня Гренландія, а можливо, Ісландія. 
Народи Тувала-Каїна несли в собі вищий інтелект і духовність, 
це вони залишили на Землі досить помітний арійський слід. 
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Вставка. В індійських, слов'янських, ірлан-
дських і багатьох інших переказах гово-
риться, що майже всі колишні мешканці 
Землі – (корінні жителі та космічні прибу-
льці були перевертнями). Вони могли пе-
ревтілюватись в різні образи, в тому чи- 
слі і в людину, і нерідко вступали в інтим- 

ні стосунки. У переказах відзначені рядові і династичні шлюби 
між чоловіками фоморами і жінками Племені богині Дану, між 
синами Данави і Нагами, якшамі і ракшасами, між представни-
ками апсар і мавпами або ванарами та між іншими різними 
істотами. Велике змішання перших людиноподібних істот 
почалося  66 млн р до н.е. Пізніших народів від з 25  млн р до 
н.е., ще треба врахувати момент появи на Землі космічних 
«прибульців Дайте і народів Данави» (близько 25-30 млн років 
тому), а може ще раніше. Приводячи у виконання свій задум 
по захвату Землі, «прибульці Дайте» втілювались в різні живі 
земні істоти. Деякі з цих демонічних Дайте навіть вселялись 
в тіла людиноподібних істот. Беручи до уваги величезні роз-
міри корінних жителів Землі перших трьох рас і велике змішу-
вання між живими істотами, ми припусти появу від Дайте 
велетнів і циклопів, титанів і гігантів про які й досі оповіда-
ють перекази часів стародавньої давнини. Гомер зображував 
циклопів як велетнів з єдиним оком посеред лоба. (Сучасні 
вчені знайшли докази існування тих стародавніх циклопів).  

***** 
Всі представники Четвертої корінної раси володіли таєм-

ними знаннями, а коли стали направляти отриманні знання в 
сторону самоти і недоброзичливості, почалася накопичуватись 
негативна енергія розрухи. Розкіш, звірство і варварство поча-
ли домінувати, поки оті звірячі інстинкти не стали діяти безро-
здільно. Паралельно чаклуни і адепти темних сил почали 
широко розповсюджували чорну магію на людей. Накопичилась 
критична маса негативної енергії. 

За падінням моральним, пішло падіння духовне. Егоїзм 
взяв верх, а війни поклали край Золотого віку в Атлантиді. 
Атланти замість того, щоб працювати на загальну користь під 
керівництвом своїх Наставників у співпраці з космічними сила-
ми природи, впали в безумство самознищення. Життя і смерть 
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пішли від великого розуму. Кожний атлант почав тоді боротися 
лише за самого себе, направляти свої знання егоїстичні цілі, 
взяв за основу тезу: «у Всесвіті немає нічого вище ніж атлан-
ти». Вони були для себе «законом і своїм Богом». Атланти 
почали створювати свої зображення в храмах і поклонялися їм. 
Статуї висікалися з виверженої лави, з білого мармуру, з чор-
ного підземного каменю, а також відливалися з срібла і золота. 

Найбільш багаті атланти мали цілий штат священиків, які 
служити йому як культу і піклувалися про його статуї. Їм прино-
силися жертви як Богам. Апофеоз поклоніння самому собі не 
міг бути більшим за Божественний. Королі, князі та більшість 
духовенства почали застосовувати таємні сили, не рахуючись з 
Божими законами, легковажно нехтуючи порадами і вказівками 
Наставників. Зв'язок з ієрархією Вищих сил перервався. Осо-
бисті інтереси, жадоба багатства і влади, руйнування і знищен-
ня ворогів з метою збагачення все більш і більш опановували 
свідомістю нижчих мас. 

Беручи приклад зі своїх господарів, тварини теж кинулися 
терзати один одного. Навіть гарантований мир в період засухи, 
не брався до уваги, пролиття крові йшло в день і в ночі. Атла-
нти почали виводити різні породи кровожерлих собак і котів. 
Прикладом можуть служити породи великих кішок, видресиру-
ваних атлантами і пристосованих ними для полювання, які з 
часом перетворилися на кровожерливих леопардів і ягуарів. 
Появились міфічні, генетично створені напівлюди – напівзвірі, 
наприклад, Жеводанський звір, орки, таотай, гарпії тощо.  

Все більше серед небесних Богів атлантів брали гору ті, 
котрі бажали, щоб жителі Атлантиди та інші земні людиноподі-
бні істоти жили під постійним страхом, перед невідомим, перед 
небесним гнівом чи несподіваним поворотом долі. Страх, поко-
ра і щоденна боротьба за життя, за шматок хліба, за продов-
ження роду – закладались в їхні голови. Людська історія відо-
бражає споконвічну боротьбу світлих і темних сил, добра і зла. 
Звідси і бере свій початок проблема «лівизни» і «правизни», 
яку аналізували Тейяр де Шарден і В.Вернадський. В арійсько-
му русі теж є «ліві» і «праві» напрямки, тож котра із них є «ліні-
єю Каїна», першого братовбивці на Землі, ми не знаємо. До 
глобальних змін на планеті Земля залишалося кілька тисячо-
літь, і почне надходити «П’ята корінна ера» людей-арійців.   
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ОСТАННІ  РУБЕЖІ  АТЛАНТИДИ 
Одного разу старий мудрець Дурвас Муні 
прокляв Богів, внаслідок чого вони почали 
поступово втрачати всі свої сили. Причиною 
стало зневажливе ставлення царя Богів 
Індри до подарунка мудреця Дурваса  нев'я-
нучої гірлянди з квітів лотоса, яку Індра, за-
мість того, щоб надіти на себе як знак виз-
нання його вірності ведичної традиції, надів 
її на свого їздового слона Айравата. Але 
оскільки подарована гірлянда видавала, 
сильний запах, навколо неї  почали роїтися 

бджоли, слону це не сподобалося, він зірвав гірлянду і розто-
птав. Це викликало гнів мудреця і він наклав прокляття. На дру-
гий день «прокляття Дурваса» почало діяти. Головні Боги Індри 
ставали все слабшими і слабшими, вони почали втрачати 
молодість, перетворюючись в старих і немочних, а сила Асурів 
збільшувалася. (До речі: Асури - в індуїзмі божества нижчого 
рангу: це демони, титани і гіганти, напівбоги і антибоги тощо). 

Це не на жарт стурбувало середніх Богів і вони вирушили 
до верховного Бога Вішну просити про допомогу. Той дав їм 
пораду: «Поки демони сильніше вас, не намагайтеся боротися 
з ними. Зробіть їх своїми друзями і попросіть допомогти, напри-
клад, збити «молочний океан». Гора Мандара послужить вам 
мутовкой, а - цар змій Васуки стане вашою мотузкою. Під час 
збивання на поверхні молочного океану виступить смертельна 
отрута, але вам не слід її боятися. Я прийду до вас на допомо-
гу. Потім, коли ви зіб'єте океан молока, з'явиться нектар. Той, 
хто вип'є нектар - Амрит, стане безсмертним. Так ви повернете 
колишню силу і славу, покуштувавши божественний нектар 
Амрит». Таємний сенс «прокляття Дурваса» в Атлантиді був в 
тому, щоб через конфлікт Асуров і Богів привести останніх до  
влади у Всесвіті. 

***** 
Примітка. Давньослов'янський пантеон Богів 
дуже складний за своєю структурою і численні 
за складом. Більшість Богів ототожнювались 
з різними силами природи, хоча були й винятки, 
найяскравішим прикладом яких, є рід Бога-тво- 
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рця. Через схожість функцій і властивостей, деяких Богів 
складно визначити. Весь пантеон можна розділити на два 
великих кола: старші Боги, які правили усіма трьома світами 
в первозданному етапі; друге коло - молоді Боги, які взяли 
кермо влади на новому етапі. При цьому одні старші Боги - 
присутні в новому етапі, а інші зникли (точніше немає описів 
їх діяльності). В слов'янському пантеоні Богів була відсутня 
чітка ієрархія, де сини підпорядковувалися батькові, але бра-
ти були рівні між собою. У слов'ян також не було яскраво 
виражених злих і добрих Богів. Одні божества дарували жит-
тя, інші - забирали, але всі шанувалися в рівній мірі, так як 
слов'яни вірили, що існування одного - без іншого неможливо. 
При цьому добрі за своїми функціями Боги могли карати і 
заподіювати шкоду, а злі - навпаки допомагати і рятувати 
людей. Таким чином, Боги древніх слов'ян були дуже схожі на 
людей не тільки зовні, але і за характером, так як одночасно 
несли в собі і добро і зло. 

***** 
Коли збочення еволюційних законів в Атлантиді досягло 

свого апогею і місто Золотих Воріт стало пеклом за своєю жор-
стокістю, відбулася перша жахлива катастрофа, яка потрясла 
весь континент. Столиця була зметена хвилями океану, міль-
йони людей були знищені. Про цю катастрофу неодноразово 
попереджали наставники Вищої  Ієрархії  священнослужителів. 
Це були найрозвиненіші члени Четвертої корінної раси, які не 
піддалися загальному безумству і знали Закони світу, зберегли 
правильне розуміння відповідальності і контролю за психічними 
силами та дотримувались балансу Світлих і Темних сил. 

► Перша катастрофа, яка сталася близько 800 тис. років 
тому (в епоху міоцену), порушила зв'язок Атлантиди з іншими 
материками та генетичну передачу спадковості, як у людей, та і 
у тварин. Почали створюватись різні мутації, цей процес нази-
вається «мутантна адаптацією». Батьки передавали адаптивні 
генетичні мутації своїм нащадкам, і в кінцевому підсумку ці змі-
ни узагальнювались в популяції (групі організмів того ж виду), 
які мають певне місце й на сьогодні. Існує безліч факторів, які 
можуть сприяти новим змінам, наприклад природні землетруси, 
цунамі, потопи, або часті зміни в навколишньому середовищі 
на певній, окремо взятій території.  
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Додаток. Вимирання - явище в біології та еко-
логії, що полягає в зникненні (смерті) всіх пре-
дставників певного біологічного виду. Ми зна-
ємо шість періодів масового вимирання в істо-
рії Землі: 1). Ордовиксько-силурійське вимиран-
ня (440 млн р. тому) зникло  більше  60%  видів  

морських безхребетних; 2). Девонське вимирання 364 млн 
років тому, чисельність морських організмів скоротилася на 
50%; 3). Пермський вимирання 251,4 млн років тому призвело 
до зникнення понад 95% видів всіх живих істот; 4). Тріасове 
вимирання 199,6 млн років тому в результаті якого вимерла 
половина  відомих  зараз  видів, предки яких жили  на Землі в  
той час; 5). Крейдове вимирання 65,5 млн років тому знищило 
шосту частину всіх видів, в тому числі і динозаврів; 6). Еоцен-
олігоценове вимирання 33,9 млн років тому, воно значно пос-
тупалося в масштабності попереднім, п'яти найсильнішим 
масовим вимиранням в історії Землі. 

***** 
Невеликий приклад, у 1902 році виверження вулкана 

Мон-Пеле на острові Мартініка (Антильські острови) призвело 
до знищення всього живого, але життя на острові швидко від-
новилося. Однак тепер все було гігантським: рослинність і 
собаки, кішки і черепахи, ящірки і комахи - всі стали великими і 
продовжували рости з покоління в покоління. Французька нау-
ково-дослідна станція, встановлена на острові для вивчення 
цього феномена, визначила, що ріст тварин і рослин був викли-
каний радіацією внаслідок виверження вулкана. Керівник стан-
ції Жюль Гравер сам виріс на 6 см, а його помічник доктор 
Руйен, якому було 57 років, - на 5,5 см. Як приклад, 10 см ящір-
ка «лдоруй» перетворилася в 0,5 м вбивцю. Феномен ненорма-
льного росту негайно припинявся, як тільки об'єкт вивозили з 
Мартініки. Після падіння радіації всі чудовиська стали зменшу-
ватися в розмірах. Мабуть цим явищем пояснюється гігантизм 
живого і рослинного світів в минулому. Нещодавно в Антаркти-
ді вчені виявили замерзлого дракона, вони вирішили, що зале-
деніння відбулося в мезозойську еру. Але проведенні дослід-
ження покази вік знахідки 30 тисяч років тому. 

І так, перша катастрофа 800 000 років тому змінила роз-
поділ суші на земній кулі. Великий Атлантичний океан втратив 
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свої полярні області, а середня частина його зменшилася і роз-
дрібнилася. Відбулися значні опускання і підняття материків і в 
інших частинах світу. Утворювались нові земні суші, наприклад, 
з відірваної північно-східної частини Атлантиди утворилася 
величезна площа. Острова Великобританії склали частину 
величезного острова, куди входять Скандинавію, північ Франції 
тощо. Залишки материка Лемурії - ще зменшилися, тоді як май-
бутні території Європи, Америки і Африки значно збільшились.  

Атлантида, що існувала між Європою і Північною Амери-
кою, першою оговталася від цієї катастрофи і поступово поши-
рила свій вплив на всю планету. Але жахливі зовнішні умови, 
що існували після катастрофи, породили жорстоку мораль, яка 
зберіглася навіть після відновлення біосфери та існує до сих 
пір на Землі. Наставники запропонували атлантам будувати 
свої міста під поверхнею Землі. Однак не всі наслідували і 
погоджувались перебратись «під Землю».  

Як приклад, найдене в північній Африці підземне місто, 
відноситься якраз до цієї епохи, оскільки розміри кімнат більше 
підходять для їх росту. Ось як описує систему тунелів під Саха-
рою англійський письменник і мандрівник Джон Уеллард в своїй 
книзі «Загублені світи Африки» М., 1995 р,: «Ця система скла-
дається з безлічі паралельних і пересічних шахт, під назвою  
«фогтарас». Вони зовні вони схожі на іригаційні тунелі в Персії 
(які побудували стародавні народи і які до сих пір використову-
ються сучасним людством), але конструкція африканської сис-
теми інша. Зсередини основні тунелі мають розміри не менше 
4,5 метрів у висоту і 5 метрів завширшки. В обидві сторони від 
основних тунелів відходять бічні шахти, які з'єднують їх з голо-
вною підземної магістраллю. Багато з цих залишків стародавніх 
споруд не досліджені і мають невідомі нам призначення. Ми 
дослідили сотні метрів тунелів, але кінців все ще видно. Додат-
ково виявлені сліди понад 230 тунелів, за нашими підрахунка-
ми загальною протяжністю більше 2 тис км., розходяться вони 
у різні боки під поверхнею землі. Безліч з'єднаних між собою 
тунелів, печер і штучних підземних порожнин є на Близькому 
Сході, в Індії, Китаї, Ірані, Афганістані, Європі, США, Росії, 
України та багатьох інших країнах. 

Атланти розпадалися на безліч народів і цивілізацій. Їм 
нічого не залишалося, як стати в цих умовах завойовниками. 
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Саме в цей час в Атлантиді виникло рабство. Нещадна експлу-
атація природних ресурсів метрополією, яка будувала все нові і 
нові міста, породила масу екологічних проблем, які поступово 
переросли в еколого-кліматичну катастрофу. Підкоривши прак-
тично всі континенти і народи на поверхні Землі, атланти заду-
мали завоювати цивілізації на інших планетах. Наша Сонячна 
планетна система не єдина: Сонце - одна з сотень мільярдів 
зірок нашої Галактики. З цього приводу є парадокс Енріко Фер-
мі за назвою «Велике мовчання Всесвіту». Існують переконан-
ня, що контакти з позаземними істотами відбувалися в минуло-
му, але людство (або забуло про них), або не сприймає їх саме 
як контакт з позаземними цивілізаціями. 

► Друга катастрофа відбулася близько 200 тисяч років 
тому і розбила континент Атлантиди на кілька островів, з яких 
потім утворилися сучасні континенти. Наприклад, більш вели-
кий, північний острів мав назву Рута; південний, менший за наз-
вою Лаїт (Лайн). Острів Скандинавія тоді приєднався до Євро-
пейського материка. Відбулися і деякі зміни і на континенті 
Америки, а ще затопило землі Єгипту. 

***** 
Острови Лайн - архіпелаг, що складається з 11 ост-
ровів Полінезії. Вісім островів належать Кірибаті, 
інші три входять до зовнішніх малих островів США. 
Розташовані вони у центральній частині Тихого 
океану, південніше Гавайських островів. 
***** 

Заселення людьми територій сучасної України 150-200  
років тому мало пульсуючий характер, що зумовлювалося 
наступами й відступами льодовика. Пам'ятки цього часу (понад 
200 місцезнаходжень) концентруються переважно довкола 
родовищ кам'яної сировини. Наприклад, у Криму це Заскель-
ненські стоянки: Сари-Кая, Киїк-Коба, Пролом I і II, Шайтан-
Коба, Кабазі II і V, Старосілля, Вовчий Грот, стоянка ім. Бонч-
Осмоловського. На Закарпатті стоянки: Королеве, Рокосове, 
Малий Раковець. У Подністров'ї стоянки людей: Молодового I і 
Молодового V, Кормань IV, Кетроси, Стінка. На Поділлі Вели-
кий Глибочок, Буглів, Пронятин, Єзупіль. У Надпоріжжі стоянки: 
Орел, Ненаситець, Скубова Балка; в Донбасі - Антонівка I і II, 
Курдюмівка, Званівка та Білокузьминівка. 
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Після другої катастрофи зусилля Світлих сил в Атлантиді, 
що діють під проводом ієрархії, ще деякий час давали добрі 
результати і впливали на утримання врятованого населення 
від занять чорною магією, але так було не довго. Жителі Атлан-
тиди вперто йшли до своєї чергової катастрофи. Щось подібне 
буде відбуватись і з людською П’ятою корінною расою у кінці 
ХХ  і початку ХХІ ст. 

***** 
Нещодавно 31 травня 2019 року в честь 150-річчя з 
дати відкриття періодичного закону Дмитра Мен-
делєєва в Дубні був організований міжнародний сим-
позіум. Його учасниками стали вчені в галузі фізики і 
хімії, представники громадських організацій та спів-
робітники Об'єднаного інституту ядерних дослід-
жень. Вони прийшли до висновку, що історія Землі 
прискорює свій хід у геометричній прогресії. Періоди  

великих вимирань пришвидшуються також у геометричній 
прогресії. Судіть самі: 70 млн років тому відбулося велике 
вимирання (загинули динозаври); 8 млн років тому загинула 
гіпаріонова фауна; 500 тис років тому чергова катастрофа 
знищила південноафриканських слонів; близько 11 тис років 
тому відбувся Всесвітній потоп. Можна з упевненістю ска-
зати, що люди (на початку ХХІ ст.) стали на поріг чергово-
го Великого вимирання. 

***** 
► Після третьої катастрофи, близько 80 тис. років до н.е., 

від Атлантиди залишився тільки острів Посейдоніс, який теж  
затонув біля 11 тис. років до н.е. (Правда деякі рештки острова 
Посейдоніс залишились). Дехто називає цифру знищення ост-
рова Посейдоніса - 9,5 тис років тому, він занурився в море, 
створивши величезну хвилю. Вода затопила майже всі матери-
кові низини і острови, залишивши після себе пам'ять в умах 
людей як про величезний руйнівний «Вселенський потоп». Гре-
ки взнали про ці події від єгиптян. Архіпелаг Полінезії (із 11 
островів Лайн) - майже зовсім зник, від острова Рута зберег-
лися незначні залишки. Перед подібними катастрофами зав-
жди відбувалася еміграція кращого (розумнішого) населення. 
Цими міграціями керували духовні лідери, вони передбачали 
лихо, яке загрожувало Атлантиді і попереджали своїх людей. 
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Вставка. У 1974 р інженер і дослідник Флавіо Барбієрі 
висловив припущення, що зміщення полюсів сталося 
11 тисяч років тому й знайшло своє відображення в 
міфології як загибель Атлантиди, про яку розповів  
Платон, і континенту Му, який нібито перебував в 
Тихому океані. На його думку, причиною цього катак-
лізму було зіткнення Землі з кометою, а зниклу Атла- 

нтиду потрібно шукати під антарктичним крижаним щитом. 
Солідарні з таким ототожненням й інші відомі сучасні дослід-
ники: Ренд і Роза Флем-Ат у книзі «Коли впало небо» і Грем 
Хенкок в книзі «Сліди богів». Зокрема, Г.Хенкок висуває і пере-
конливо аргументує гіпотезу: «Антарктида - це Атлантида, 
яка зникла з лиця землі в 10 450 році до нашої ери. Під потуж-
ним двокілометровим льодовим панциром Антарктиди прихо-
вані руїни міст атлантичної цивілізації, а також збережені до 
наших днів заморожені трупи жителів тих міст. Як і мамонти 
в районах нинішньої вічної мерзлоти, всі жителі Атлантиди 
миттєво замерзли внаслідок третьої катастрофи. Коли 
Атлантида почала тонути, вона «з'їхала» вниз під воду і 
опинилася в районі Південного полюса». 

***** 
Наші опоненти зазначають: - Четверта корінна раса про-

цвітала в Атлантиді приблизно від 5 млн років до н.е. і до 850 
тис років потому, хоча остання її частина (острів Посейдоніс), 
затонула всього лише 11 тисяч років тому. Вони мають кілька 
думок за різними авторами: 

► Перша думка - Атлантида існувала в 9500 р до н.е.; 
► Друга думка - Атлантида існувала в період з 1550 до 

н.е. по 1226 р до н.е. 
► Третя думка - загибель Атлантиди сталася 5 червня 

8499 до н.е. 
► Четверта думка, Атлантида зникла приблизно 12 тисяч 

років тому (приблизно між 9750 і 8570 роками до н.е.), що не 
суперечить думкам Платона. 

► П'ята думка (за Поляковим), Атлантида зародилася 12 
мільйонів років тому, а загинула близько 1 млн років тому. 

За Е.Мулдашевим, приблизно 25-30 тис років тому на 
нашій планеті сталася чергова ядерна катастрофа в результаті 
конфлікту між лемурійцями і атлантами-бореями. Частина 
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лемурійців, які вміли бачити майбутнє, вирішили себе «закон-
сервувати» пішли в печери, де впали в стан «соматі», а інша 
частина відлетіла на космічних кораблях до інших планет. Тим 
часом атланти-бореї за відсутністю сильної конкуренції досягли  
небувалих  висот  розвитку, але також не змогли зберегти свою 
цивілізацію і загинули близько 11-12 тисяч років тому в черговій 
ядерній війні з представниками інших космічних цивілізацій. 

***** 
Вставка. Орієнтовно від 12 до 7 тисячоліття до 
н.е. (в епоху мезоліту), уздовж берегових ліній 
Атлантичного і Тихоокеанського басейнів, а та-
кож басейни Середземного та інших внутрішніх 
морів Євразії, поширюється якась раніше неві-
дома культура (або кілька близьких один до одно-
го культур). Основна смуга її поширення лежить 
в північній  півкулі, між 30 та 60 широтою  Європи  

і Африки та між 10 і 30 широтою в Азії та Америці, грубо пов-
торюючи конфігурацію стародавнього океану Тетіс, який 
існував мільйони років тому. Робоча назва «культура Тетіс».  
Одні вважають, що центром поширення культури Тетіс був 
якийсь архіпелаг в Атлантиці. Одні називають залишки 
Атлантиди, інші вказують на Антарктиду, яка в той час 
була цілком відповідним для життя континентом. Згідно з 
Платоном, Атлантида колонізувала Середземномор'я при-
близно в 10 тисячолітті до н.е. Комплекс доступних куль-
турі Тетіс знань в області математики, механіки, архітек-
тури, астрономії, навігації, мореплавання, хімії та металургії, 
випереджав, приблизно відповідав рівню Західної Європи XVII-
XVIII ст. нашої ери.  

*****  
Дослідники які підтримують «культуру Тетіс»  таємничого 

народу з випереджаючими той час – знаннями, кажуть, нічого 
дивного. Як мінімум, людство тричі відкочувалося назад, в стан 
майже тваринної дикості. Останні «відкати у часі», наша «П’ята 
корінна раса» людей зберегла у своїй генетичній пам’яті. Як 
приклад, у східній півкулі 18 тис років до н. е., відбулося різке 
похолодання. Однак арійці, озброєні ведійською релігією і знан-
нями, витримали ці випробування. Значних клопотів арійським 
народам завдавала раса народів, які прибули з Атлантиди, бо  
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їхня мораль не відповідала вимогам Ведійських Богів.  
Воювали не лише сонцеликі гіперборейці-арійці з агресив-

ними, підступними і жорстокими атлантами, а й їхні Боги. Резу-
льтатом тієї війни стало затоплення залишків кількох островів 
Атлантиди. У відповідь на це Боги атлантів змістили земну вісь, 
зіткнувши планету Земля з астероїдом. Тисячі років тривала 
війна між атлантами і арійцями. На планеті різко змінився клі-
мат, активізувалася діяльність вулканів, страшні повені зали-
вали величезні ділянки суші. І ось Північний полюс змістився з 
північної Якутії на те місце, де він нині знаходиться. Також 
перемістився і Південний полюс із Океанії - в Антарктиду, де 
теж загинула квітуча цивілізація «південних гіперборейців», 
щоправда, частина з них переселилася до Південної Америки, 
створивши там свою цивілізацію, (попередницю Інській цивілі-
зації), а решта арійської людності збудувала підземну цивілі-
зацію під товщею криги, яка ймовірно існує й до сьогодні під 
назвою Антарктида.  

За що ж воювали дві найбільші цивілізації Землі і їх Боги 
в період 13 – 12 тис років до нашої ери? Власне, за те, за що 
воюють і зараз: кому володіти світом, хто очолить Владу на 
планеті і куди, яким шляхом піде теперішнє і майбутнє людст-
во. Арійці-гіперборейці тяжіли до духовного розвитку людства, 
а цивілізація атлантів пропонувала технократичний шлях і пок-
лоніння перед матеріальними втіхами. 

Та війна принесла багато лиха землянам. З часом атла-
нти зникли з поверхні Землі, пішли під воду, під землю, мабуть 
створили паралельні реальні світи або відлетіли на інші плане-
ти. Але й арійці зазнали великих втрат, почали асимілюватися 
з іншими народами і втратили свою ідентичність. Читачі можуть 
запитати: яке відношення до всього цього мають українці? Пря-
ме! Адже саме від часу переселення арійців і асиміляції з інши-
ми народами, розпочинається історія слов’янських, а серед них 
і українських, германських, кельтських , балтських, фракійсь-
ких, дакських, ілірійських та інших народів. 

Варто наголосити, що вціліли арійці (протягом тривалого 
часу), хвиля за хвилею, трьома потоками рухалися на південь. 
Найголовніший шлях арійців проліг через Кольський півострів 
озерами Онега і Ладога, річкою Волхов - до верхів’їв Дніпра і 
далі до Чорного моря.  
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Вставка. До раніше зазначених давніх укра-
їнських племен належали: «доленчани» і 
«черезпеняни», «хижани» і «дошани»,  «не-
летичі» і «стородоряни», «речани» і «спре-
вани», «укри» і «рани», «дошани» і «стодо-
ряни», «нелетичі» і «плоні» та інші, котрі 
пізніше переселились на схід до своїх одно- 

племінників «укрів», які жили на лівому березі Дніпра, Трубежа, 
Супи, Сули, Пели і Ворскли, і дали історичну назву «Україна». 
В кінці ІІІ – поч. ІІ тисячоліття до нашої ери прийшли кельт-
ські племена, частково змішавшись із місцевим неарійським 
населенням. Варто зауважити, що до приходу на територію 
нинішньої України різних племен тут вже мешкали місцеві 
люди «післяльодовикового періоду»: мисливці, рибалки й пас-
тухи, які ще не знали землеробства. Серед них могли бути і 
предки фіно-угорських народів, котрі займали переважно пів-
нічний схід України. Приклад, як медико-генетичний центр 
Російської академії медичних наук, з 2000 по 2006 роки вивчав 
ДНК народів «русскіх», «россіян» та «москвичів» і їхніх сусідів і 
отримали цілковито несподіваний результат. Генетичний 
фонд «русскіх» в Росії на 93% наближений до мордвинів, марі-
йців, удмуртів та комі (практично це споріднені народи), ана-
логічний фінам і татарам, башкирам і чувашам). Деяка близь-
кість 5% москалів належить до слов’янських білорусів і поля-
ків (це йде з історії від в’ятичів і радимичів), 1% наближений 
до словаків, 1 % до чехів, українців та інших народів. Цікавий 
результат про так званих «русскіх» людей які мешкають у 
Брянській, Смоленській і Курській областях,(увага) їхня бли-
зькість до москалів склала 0,3%, бо тут, від VI–III тис. до 
нашої ери мешкали балтські племена: «курші» і «голядь», 
котрих пізніше асимілювали українські племена: «сіверяни», 
«укри» і «древани» (або деревляни). 

***** 
Зауважимо, що палеолітичні витоки геному населення 

Європи не стали підґрунтям для висновку про народження 
французів, іспанців, ірландців чи німців у палеоліті. Корінне 
населення Старого світу впродовж тривалої історії набувало 
різних етнічних форм, зберігаючи свої палеолітичні гени. Нап-
риклад, іберійські племена на Піренейському півострові та 
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галли у Франції під асиміляційним тиском «імперського Риму» 
трансформувалися в іспанців, португальців і французів. Фра-
кійці Трансильванії внаслідок латинізації стали романомовними 
волхвами-румунами. Причому ці та багато інших етнічних тран-
сформацій відбувалися з мінімальними змінами генного коду, 
що переконливо доводить вторинність останнього в етнічній 
диференціації європейців (і не тільки). 

***** 
Вставка. При розгляді зв’язку расогенезу і гене-
тики, в основу типологічної концепції людських 
рас заклали гіпотезу спадкування расових ознак, 
відповідно до якої вони передаються від поколін-
ня - до покоління цілим комплексом, (позначимо 
їх як перша група вчених). Опоненти, як друга 
група вчених почали заперечувати та стверд- 
жувати  про   незалежне   спадкування   расових   

ознак кожним окремим індивідуумом. А вже популяція і раса (як 
група популяцій) являють собою не суму, а сукупність  індиві-
дуумів із своєю мінливістю. Третя група вчених наполягала 
на тому, що кожна раса складається з окремих історично 
організованих елементів, але це не індивідууми, а популяції. 
Де мозаїка расової мінливості складається з мозаїки популя-
ційної мінливості. Обидві вони в сукупності і створюють усе 
багатство мінливості людського виду. Є ще декілька проти-
лежних думок, тож залишаємо право висновку за читачем. 

Від нас зазначимо: - Серед факторів расогенезу найбіль-
ша роль належить природньому добору, (особливо на ранніх 
стадіях расоутворення), змішування генів і популяцій, а ще в 
расогенезі важлива ізоляція народів. Українська нація є резуль-
татом європейського цивілізаційного процесу, бо через наші 
території пройшла велика кількість різнопланових народів, 
які створювали майбутню Європу. Це доказує нашу націона-
льну самосвідомість і самоідентичність. Отже, українці – це 
генетичні європейці. (Якщо не брати до уваги, що в Європу 
три тисячі років до нашої ери прийшли кочівники із Межиріч-
чя, Волги і Дона). Сьогоднішні вчені кажуть: - Існують три 
великих раси, які у свою чергу розпадаються на 35-40 дрібних 
рас, які відрізняються між собою 30-40 елементами: волосся, 
колір шкіри, очі, ріст, ніс і так далі. 
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АРІЇ – ЯК  ПРЕДКИ  СУЧАСНИХ  ЛЮДЕЙ 
Нашу «П'яту» за рахунком Корінну расу, 
Е.Мулдашев називає арійською. Її зарод-
ження відбулося приблизно 12 тисяч років 
тому, незадовго до загибелі Атлантиди. У 
перших предків сучасних людей вже не 
було третього ока та ряду інших телепатич- 

них здібностей, внаслідок чого розвивається наша цивілізація 
досить повільно. Про п’яту корінну расу ми розповідати довго 
не будемо, по тій причині, що є багато цікавої інформації у 
інших авторів. Спочатку ми дамо невелику інформацію про 
початок «П’ятої корінної раси» і перейдемо до формування 
перших племен і народів які прийшли та жили на теренах 
великого Євразійського степу, в період «Великого перемішу-
вання народів», від земель Угорщини - до земель східного 
Китаю (а це більше 7000 км). Найбільшу увагу приділимо Пон-
тійсько-каспійському степу, (стара назва: «Понт Евксінський») 
який тягнеться від північного узбережжя Чорного моря на 
Заході - до північного узбережжя Каспійського моря на Сході.  

Західна частина великого Євразійського степу від гирла 
Дунаю до гирла Волги. Охоплює територію сучасних Молдови, 
України (український степ), Росії (Південь і Поволжя) та Захід 
Казахстану (казахський степ). Поділяється на Причорноморсь-
кий (у межах Причорноморської низовини), Приазовський та 
Прикаспійські степи. В різні часи відомий під назвами Велика 
Скіфія, Сарматія, Половецька земля, Дике поле, Південноро-
сійські степи, Українські степи тощо. Понто-Каспійські моря є 
залишками Тургайського моря, басейну Паратетісу який поши-
рювався на південь і на схід від Уралу, й охоплював більшу 
частину сьогоднішньої Західно-Сибірської рівнини в мезозої і 
кайнозої. На жаль, історія часто була немилосердна до наро-
дів, які населяли ті землі в часи «сивої» давнини. Але чим біль-
ше досвіду і знань попередників освоєно, тим краще ми знаємо 
свою історію. 

Читач: «ви вже раніше згадували про ці землі». Так, але 
зараз подивимось на предмет наших досліджень з іншої точки 
зору, відповідно теми нашої серії книг під загальною назвою 
«Відголоски родинної пам’яті». Про «П'яту корінну расу» (суча-
сних людей) ви знаєте досить багато, вона зародилася близько 
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1,5 млн років до н.е. І традиційно включає в себе 7 періодів 
(підрас), з яких в наявності маємо п'ять: 1) індійці (світлошкірі 
племена), 2) молодші семіти (ассірійці, араби), 3) іранці, 4) 
кельти (греки, римляни), 5) тевтонці (германці і слов'яни). Ма-
буть інші на підході. За джерелами цивілізації Майя, наша «5-я 
Корінна раса», бере початок 13.08.4111 року до н. е., умовний 
кінець 23.12.2012 р. і далі - перехід до «Шостої корінної раси». 

Дослідники кажуть: Початок зародження «П’ятої корінної 
раси» відбувався в Центральній Азії біля 1,5 млн років тому. Її 
основу склали «живі істоти» останнього періоду «Четвертої 
корінної раси», які вцілілі після декількох катастроф. (Культура і 
цивілізація «П'ятої корінної раси» базувалися на основі досяг-
нень пізніх атлантів). Перші люди поширилися по Азії, по Євро-
пі і далі розійшлися світом. Наприклад, індійці-арійці, єгиптяни і 
арійці з праукраїнських земель, це три найдавніші народи «П'я-
тої корінної раси». До різних періодів (підрас» «П'ятої корінної 
раси» належать більш пізні народи. Наприклад, індійці, греки, 
римляни, євреї, араби, пізні європейці, американці та інші. 

***** 
Антропологи кажуть, на Американському конти-
ненті людина з'явилася не раніше 12 тис. р. тому. 
Найсміливіші з них допускали цифру 30 тис. років. 
Але вченим відомі інші факти, вік стоянки старо-
давньої людини в Калико Хілз (Каліфорнія, США) оці-
нюється в 500 тис років. У Флагстаффі (Арізона) 
від 100  до 170 тис років. У Мішн Валлеї (Сан-Дієго) - 
близько 100 тис років та інші цікаві знахідки. 
***** 

Сьогодні людство знаходиться в стадії переходу з однієї 
Корінної раси в іншу. І ви бачите, як планеті одночасно живуть 
представники декількох підрас (періодів) «П'ятої корінної раси». 
І всі представники людства, створювали сім'ї за своїми вподо-
баннями. Дивина в тому, що люди «сильнішого генотипу» інтуї-
тивно вибирали пару з носіїв «слабкого генотипу», не замислю-
ючись над цим питанням. У «5-тій корінній расі» колір аури лю-
дей із світло-жовтого, замінюється на світло-голубий (індиго) 
колір і це є основою для будівництва «Шостої корінної раси». 
Уже сьогодні ми маємо протиріччя в світогляді, духовності і 
моралі між представниками «П’ятої» та «Шостої» корінних рас. 
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Між ними немає генетичних протиріч, вони можуть мати спіль-
не потомство. Протиріччя у них зовсім «духовного характеру». 
Представники П’ятої і Шостої корінних рас насилу знаходять 
спільну мову. Сьогодні це особливо помітно, як «прояв загост-
рення конфлікту поколінь». Діти і батьки погано розуміють один 
одного. Ми думаємо, що саме батьки повинні йти назустріч 
своїм дітям, а не «ламати їх», підлаштовуючи під застарілі сте-
реотипи світогляду пізнього періоду «П’ятої раси». Діти і батьки 
можуть стати справжніми друзями і однодумцями, якщо вияв-
лять бажання і попрацюють у напрямку порозуміння. 

***** 
Антропологам добре відомий один приміт-
ний факт - статеві відносини європейських 
колонізаторів і тасманських жінок в масо-
вому порядку приводили до безпліддя. Чарлз 
Дарвін знав про це і не зміг пояснити. При-
чина ж феномена полягала в  тому, що Тас- 

манське племя було побічної гілкою антропологічної еволюції, 
напівлюдських видів від часів «сивої» давнини. Сучасний біоло-
гічний закон не дозволяє представникам різних біологічних ви-
дів отримувати потомство від схрещування між собою. Цей 
факт суперечить тезі, що люди - нащадки від мавп. 

***** 
Звідкіля пішла назва людей «П’ятої корінної раси»: арії, 

арійці? Ми думаємо, від самоназви «Арій» (благородний, 
світлоносний), яка зустрічається в найдавніших індійських та 
іранських джерелах. Арії протиставляються «нешляхетним» 
чужинцям, наприклад, «турам», «дхасам» тощо. Тому назву 
«Арії» почали використовувати всі народи індоєвропейської 
мовної родини, згодом – історичні та мовознавчі науки від ХІХ 
ст. Працями кількох поколінь учених, «коло пошуків» першої 
прабатьківщини «аріїв» звузилось: від Індії до Скандинавії, а 
згодом до низин Дніпра. Заслуга в цьому належить дослідни-
кам: німцю К.Ріттеру, англійцю Г.Чайльду, австрійцю П.Креч-
меру, болгарину В.Георгієву, американцю М.Гімбутас, українцю 
В.М.Даниленку та багатьом іншим. 

Спочатку вам розповідали, перші паростки «П'ятої корін-
ної раси» з'явилися на світ, ще в часи Атлантиди, вони мали 
підвищену духовністю разом з розвинений розумом. Завдяки 



    132 

цьому поєднанню перші люди-арійці були високо релігійним 
народом. Релігія керувала всіма справами повсякденному жит-
ті. Чисті думки і доброзичливий характер робили цих людей 
невразливими до фізичних хвороб. Середня тривалість життя 
набагато перевершувала сьогоднішній європейський стандарт і 
сягала від 500 і більше років. Колір шкіри перших людей-арійців 
був чисто білим з легким «золотавим відтінком». Культура на 
початку «П’ятої корінної раси» мали високий розвиток. Прой-
шли тисячоліття і все почало мінятись. Люди змінили світ. 

Людина без чеснот почала ненавидити не тільки навколи- 
шній світ, а й своє існування, вона почала діяти за «законами 
смерті». А це самий наймерзенніший тип людей. Для них немає  
нічого святого: «Гроші і влада понад усе». Пам’ятаєте, як оста-
нні представники «Третьої корінної раси» лемурійці-велетні 
воювали з першими атлантами «Четвертої корінної раси»? Теж 
саме було між представниками «Четвертої» і «П’ятої» корінних 
рас (війна не життя, а на смерть). Причини майже однакові. 

Частина пізніх атлантів стали як «злі тварини». Жадібні, 
самовпевнені, хижі мисливці до влади матеріальних здобутків.  
Знищуючи собі подібних, вони нанесли «важкі рани» планеті, 
Земля як живий організм почала себе захищати, близько 13 тис 
років тому відбувся несподівано потужний спалах вулканізму і 
геологічної активності. А ще різке охолодження планети. Сього-
дні ми гадаємо, що розбудило той вулканізм та різке охолод-
ження? Може якесь космічне втручання, або земні події, викли-
кані людським фактором (наприклад – Всесвітній потоп).  

Ми знаємо, що пізні атланти «Четвертої корінної раси» 
були дуже розвиненою цивілізацією. В епосі «Махабхарата» 
міститься 230 рядків, які докладно і вельми реально описують 
конструкцій ракет, літаків, а також інших апаратів і пристроїв, 
включаючи те, що ми сьогодні називаємо безпілотними апара-
тами і бойовими роботами. Не виключено що і лемурійці мали 
подібні «вимани» і літали на них бомбити Атлантиду атомними 
бомбами. На це побічно вказує «Махабхарата», де після атом-
ного вибуху солдати кидалися в воду, щоб змити попіл. Тобто, 
не «люди», не громадянське населення, а «солдати». 

Що ж виходить, людиноподібні істоти, починаючи із Тре-
тьої, далі Четверта і П’ята корінні раси повторюють одні і ті самі 
помилки, які приводять людство до самознищення.  
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На території сучасного Афганістану в горах 
ланцюга Гіндукуш між Кабулом і Балом існує 
долина, в якій розташований невеликий насе-
лений пункт Бамьям. У його околицях на схи-
лах гір висічені величезні людські статуї, які 
сучасні таліби в 2001 р розстрілювали з тан-
ків. Ці статуї - пам'ятники-символи еволюції 
людських Рас - були створені сотні тис років 
тому в «Четвертій корінній расі». Археологи 

помиляються, розцінюючи їх як породження буддійської куль-
тури. Буддійські «бхікшу» з'явилися в околицях Гіндукушу не 
раніше 2 тис років тому і їм було не під силу за допомогою 
примітивних знарядь висікти в монолітній скелі такі фігури: 
перша (умовно як Перша корінна раса) - близько 60 метрів; 
друга (умовно як Друга корінна раса) - близько 40 метрів; тр-
етя (як символ Третьої корінної раси) - близько 20 метрів; 
четверта (символ Четвертої корінної раси) 5-6 метрів; п'ята 
(символ П'ятої корінної раси) – біля 2 метрів.  

***** 
Потрібно сказати про основну причину затоплення Атла-

нтиди – Великий потоп. Згідно Платона, потоп викликала війна 
між жителями Атлантиди і Гіперборейцями, які могли належати 
до кіммерійських племен із великого Євразійського степу (пра-
вда ця місцевість мала іншу назву). З наукової точки зору, під-
няття рівня води в озері Меотида (антична назва Азовського 
моря) могло спровокувати «місцевий потоп», називаємо його  
причини: 

1) - внаслідок землетрусу на Кримському півострові;  
2) - внаслідок опущення морського дна через землетрус в 

районі протоки Дарданелли (територія сучасної Туреччини);  
3) - внаслідок «глобального потепління», яке спричинило 

підняття рівня води в Середземному морі і прориву морської 
води через утворену протоку Дарданелли в акваторію Чорного 
моря. При подібних діях, обов’язково піднімається рівень води 
Чорного моря, тож у будь якому випадку, морська вода повинна 
через Керченську протоку хлинути в Меотійське озеро. 

Тепер подивимось на етнічний склад войовничого насе-
лення кінця «Четвертої» і початку «П’ятої корінних рас»:  
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1) населення Атлантиди в кінці «Четвертої корінної раси» 
– прототроянські (майбутні ілірійські) племена - загальна назва 
широкого гурту індоєвропейських племен, що займали у дав-
нину північний захід Балканського півострову від середньої 
течії Дунаю - до Адріатичного моря (до часу 700-400 р. до н. е);  

2) - населення Гіпербореї початку «П’ятої корінної раси» – 
протокіммерійські племена, катакомбної археологічної культу-
ри. В майбутньому із цих племен утворяться арії і всі інші євро-
пейські і азійські народи. (Населення Гіпербореї – це племена 
«за Бореєм», «за північним вітром» з острова, який  знаходився 
у Північному Льодовитому океані, маючи на увазі Антарктиду). 

3) – багато дослідників визначає розташування Гіпербореї 
на території сучасної України. На користь цієї версії виступають 
наступні факти: «Гіперборея» фактично перекладається, як «за 
Бореєм», стародавні греки вважали місцем перебування Борея 
древню Фракію, за Фракією знаходиться територія сучасної 
України. Давньоримський учений Пліній Старший у своїй «При-
родній історії» визначав розташування Гіпербореї за ріфейсь-
кими горами, по той бік Аквілона. Більшість дослідників вва-
жають Ріфейськими горами Карпати. Геракл приніс оливу від 
гіпербореїв біля витоків Істра в Олімпію. Істр - давньогрецька 
назва Дуная. Корінь Бор також зберігається у стародавній назві 
Дніпра - Борисфен. За Ференіком, племена Гіпорборейців 
виросли з крові стародавніх титанів. Гіпербореїв згадує Алкей у 
гімні Аполлону. Про них ішла мова в поемі Симія Родоського 
«Аполлон». За Мнасеєм вони називаються плем’ям  «дельфа-
мів». Гіпербореї того часу могли жити на землі по тисячу років, 
коли хтось утомлювався від життя, він міг самостійно його вко-
ротити, кидаючись зі скелі - в море. 

Якщо людей не існувало в «Третій» і сьомій підрасі «Чет-
вертій корінних расах», звідкіля люди знають події того часу? 
Відповідь одна, у вугільному і мезозойському періоді (коли були 
велетні), людиноподібні істоти вже були. Вони з'явилася пара-
лельно (або в однаковий період), і були тих самих, гігантських 
розмірів. (Повторюємо, в глибинах стародавньої історії існува-
ли об'єктивні підстави для легенд про людей-велетнів). Ось 
чому найрізноманітніші стародавні народи зберегли дивно схо-
жі перекази і легенди про велетнів? В Індії - про Данавів і Даіть-
яхів. На Цейлоні - про Ракшаса. У Греції - про титанів. У Єгипті - 
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про Колосів-велетнів. У Халдеї - про Іздубарахів. В Іудеїв - про 
Анаків, Голіафа і т.д. Ще Геродот, Діодор, Гомер, Пліній, Плу-
тарх, Філострат писали про знайдені величезні скелети старо-
давніх людей у різних кінцях світу.  

Тепер для прикладу відзначимо деякі цікаві факти, які 
узгоджуються з розглянутої нами концепцією антропогенезу, 
виступають прямими або непрямими свідченнями на користь 
неї. Як могли бути побудовані древною людиною такі циклопі-
чні споруди, як Стоухендж, Карнак і інші? Ця проблема легко 
вирішується, якщо ми визнаємо, що стародавня людина була 
фізично набагато більшою і сильнішою нашого сучасника, а 
також володіла великими таємними знаннями. Делі, Аллаха-
бад, Флоренція і деякі інші міста мають під собою багатопо-
верхові найдавніші культурні пласти - сліди епох стародавньої 
давнини, про які в сучасній історії говорити не прийнято, бо 
зламається вся концепція придуманої світобудови. 

Нерідко запитують, якщо людина в минулому була велет-
нем, де ж палеонтологічні свідоцтва цих фактів, їх повинно 
бути безліч? На це питання існує дві відповіді:  

По-перше, палеонтологічні свідоцтва є, але про них дов-
гий час було не прийнято говорити, бо вони не вписувалися в 
«обґрунтовані старі теорії» походження людства.  

По-друге, сучасна наука дуже мало знає не тільки про 
стародавню людину, але і про інші біологічні види. Для прик-
ладу, дослідники Д. Рауп (Чиказький музей природознавства, 
США) і С. Стенлі (Університет Джона Хопкінса, США) провели 
розрахунки, згідно з якими виявилося, що в музеях світу збері-
гаються викопні рештки 130 тис різних видів тварин. У тепері-
шній же час на Землі живе 1,5 млн видів. За оцінками цих вче-
них, від Кембрійського періоду - до наших днів на Землі могли 
існувати до 1 мільярда видів тварин. В такому випадку, наука 
має відомості лише про 1% тваринних видів. Залишки 99% 
видів або не збереглися, або не доступні з геологічних причин. 

***** 
Ми пояснюємо схожість пірамід та елементів ку-
льтури давніх єгиптян, майя та ацтеків, які існу-
вали по різні боки Атлантичного океану тим, що 
вони мали єдиний вихідний корінь, архідавню куль-
туру і цивілізацію атлантів «Четвертої раси».  
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Як у людини є мати, батько, дід, прадід, так і у народів є 
пращури, які тією чи іншою мірою долучилися до формування 
їхніх етнокультур та геномів. Однак біографія особистості 
починається не з її народження, а не з прадідового, дідового чи 
батькового життєпису. Буття народу має конкретний початок, 
який помилково відносили до часів народження пращурів. В 
етнокультурі українців є елементи, що прийшли від племен 
«сивої» давнини (про які ми ще будемо писати в нашій книзі). 
Від початку зародження перших людиноподібних істот, від 
лемурійців і велетнів, від гігантів і атлантів, а ще від балтів, 
германців, скіфів, сарматів, трипільців і багатьох інших народів, 
що мешкали в давнину на території великого Євразійського 
степу і загалом в Понтійсько-каспійському степу. 

Однак український етнос народився не тоді, коли з’явили-
ся на світ трипільська культура (хата-мазанка, культ небесного 
змія чи бика), чи скіфська культура (згадайте різні божества), а 
коли вони злилися в єдину й неповторну українську національ-
ну культуру. Кожен з попередніх українських етносів мав свій 
етнонім, серед яких найвідомішими є Арії, Самари, Пелазги, 
Галли-Кіммери, Сколоти, Сармати, Анти, Руси, Козаки. Всі вони 
пов’язані між собою як дід, батько, син, внук, правнук, тобто 
належать до того ж самого роду. 

Виникає питання, чому український рід аріїв намагалися 
поз-бавити генетичної пам’яті, зробити рабами і нав’язати «ген 
страху». Чому століттями викорінювали історію українців? То-
му, що людям без знання багато тисячолітнього досвіду своєї 
держави неможливо зрозуміти сучасне, передбачити сьогоден-
ня та успішно будувати майбутнє.  

***** 
Вставка. Будь-яка нація, переживши терор 
проти себе, на багато років та поколінь 
залишає в мозку страшну пам'ять про стра-
хіття того життя. Представники таких 
націй втрачають на багато років здатність 
протистояти і боротись,  а  діти  дивлячись  

на своїх батьків та бабусь, вбирають у себе весь цей  страх.  
Ні одній державі світу непотрібна сильна і незламна Україна в 
центрі Європи, яка має в своїй пам’яті величний дух аріїв. Во-
ни знають, що це від наших предків пішли інші народи світу. 
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ПІД  ІНШИМ  КУТОМ  ЗОРУ 
Дивно, але мало хто замислюється над тим, 
чому людям випав шанс народитися саме 
такими, які вони є зараз. Найбільше досяг-
нення  в  житті будь-якої людини – це факт її 
народження. Ви навіть не уявляєте, наскільки 
нам повезло з вашим народженням, імовірні-
сть «створення» життя (народження), стано-
вить 1 до 40 квадрильйонів. (Саме вчений, 
випускник Гарварда Алі Байназі прийшов до 
цієї цифри 1 до 400 000 000 000 000 000). Ви 
навіть не уявляєте собі цю цифру. Щодня  на-
роджується й умирає велика кількість людей 
в цьому світі, а ми спокійно живемо своїм 
життям і навіть не замислюємося, що могли 
не народитися при такій нікчемній імовірності.  

Коли у вас буде вільна година, проведіть власне дослідження і  
підрахуйте всі шанси, а саме: імовірність зустрічі двох людей 
(ваших батьків), процентну можливість виникнення між ними 
почуттів любові, спільного бажання народження й виховання 
дитини й, нарешті, запліднення яйцеклітини. Цікаво, яка вийде 
у вас цифра? 

Чи є є інші теорії із створення людини? У релігійній Книзі 
Буття про створення Адама, Ліліт і Єви написано дуже багато. 
Місцеперебування Богів та створених перших людських істот, 
визначено територію Едем, яка омивається двома річками: 
Тигром і Євфратом. Оскільки «земний рай» знаходився там, де 
ріки змішували свої води - на побережжі Перської затоки, віро-
гіднішою видається гіпотеза, що Едем знаходився на Півночі, а 
не на Півдні межиріччя. Шумерська назва «Дім богів» звучить, 
як «Е.ДИН», а божественний титул звучить, як «ДИН.ГІР» і тут 
же уточнюють: «справедливі правителі із Космосу». Далі Біблія 
називає цих творців у шумерів – «ніфілім», а у літописах маємо 
назву «аннунаки». (Аннунаки або аннуни - група шумерських, 
аккадських, ассирійських та вавилонських божеств. Анунаки 
могли виступати посередниками між Богами й людьми).  

Вважають, що «нефілім» уперше навідались на Землю 
майже півмільйона років тому. Їх мета прагматична: на Землі їм 
потрібні булі різні корисні копалини. 
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У шумерських текстах батьком аннунаків є Бог неба 
«Ану», який наказує їм одночасно народжуватись на 
землі й на небі. Пізніше їх творцем назвуть  вавилон-
ського бога Мардук. Греки ототожнювали Мардука із 
Зевсом, римляни з Юпітером. Ще анунаки згадують-
ся в епосі про Гільгамеша, коли Утнапіштім оповідає 
історію про Великий потоп. Американський  письмен-
ник Захарія Сітчин  у  своїй книзі «Дванадцята плане- 

та», назвав їх прибульцями на землю з планети Нібіру і вва-
жав, що саме аннунаки створили «розумних людей» як робочу 
силу для видобування золота, необхідного для їхніх потреб. 
Навчили їх багатьом наукам, ремеслам та основам суспільної 
організації. «Бог Енкі» створював людей з глини і додав ДНК 
аннунаків, щоб позбавити своїх земляків тяжкої роботи. Пер-
шого чоловіка в шумеро-аккадському міфі звали «Адапа». 

***** 
Пройде небагато часу і аннунаки в реальності збудують у 

Месопотамії велетенський «космопорт». До цього вони привод-
нювалися на воду в герметичних капсулах, як зображено на 
численних артефактах. У шумерських текстах візитери вихо-
дять із космічних кораблів, як із небесних лодок, а пасажири 
описуються, як люди-риби, що вийшли із небесних субмарин. 

Вибір місця приводнення видається оптимальним ще й 
тим, що Месопотамія володіла одразу двома  водними  просто- 
рами для  маневру - Індійським океаном  на півдні, і Перською 
 затокою на заході. Приводнившись на поверхню Індійського 
океану, перші нефілім (аннунаки) направились у Месопотамію, 
де заснували поселення «ЕРІ.ДУ» - «дім, зведений далеко». 
Саме звідти нефілім (аннунаки) дивилися на нашу планету 
Земля, і чомусь дали їй № 7 у Сонячній системі. Мабуть вони 
Всесвіт знали краще за нас, бо люди вважають, що Земля по 
відношенню до Сонця повинна мати № 3, (не будемо спереча-
тись нефілім-аннунаками).  

З шумерського літопису у нас є змога ознайомитися із 
списком правителів нефілім, які правили на Землі. Зараз буде 
– цікаво, бо як належить їхнім історичним хронологам, подаю-
ться роки правління того чи іншого владики у десятки тисяч 
років. Обмеження правління каденцій у нефілім-аннунаків не 
було, правили стільки – скільки могли.   
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Подивіться на вражаючі цифри нав-
проти імен їхніх правителів правивших 
у шумерський період, вражаючі цифри:  
Алалум - 28 000 років; 
Алалгур - 36 000 років; 
Енменлуанна - 43 000 років; 
Думузі - 36 000 років;  
Убартуту - 18 000 років. 
Поняття правлячої каденції у владі 
вони  називали словом «шар» і дорів- 

нював 3600 рокам. Полічіть вищенаведені терміни, і ви отри-
маєте відповідно 8,10,12,10, 5 шарів. Звичайно, від такої полі-
тичної математики у читача піде голова кругом. Мовляв, ви цю 
міфологічну фантасмагорію видаєте за історичну фактологію? 
Не ми видаємо, а розповідаємо про те, як зазначено у текстах  
шумерських літописів. Не довіряти їм, ми не маємо права. 

Нікчемної роботи не буває, бувають лише нікчемні люди, 
які ставляться до праці недбало. Шумери стверджували, що  
Сонячна система має 12 світил і що двадцята планета - є 
батьківщиною їхніх розумних творців-богів (нефілім-аннунаків). 
Коли Господь звертався до уродженця шумерського міста Ура - 
Аврама, ведучи мову про майбутні покоління на Землі, то ска-
зав: «Подивися на небо і порахуй планети». У Біблії, і не тільки 
у ній, ця цифра сакральна. Наприклад, Йосиф порівнював себе 
і своїх братів із 12-а небесними світилами, а патріарх Яків бла-
гословляє своїх наслідників, порівнюючи їх із 12 зодіакальними 
сузір'ями. А божественні пантеони хетів, греків, хурритів тощо, 
налічують 12 богів. І хоча людство вже привчилося до класич-
ної одиниці виміру - 10, в стародавній історії фігурує числове 
порівняння 12: наприклад, 12 грецьких титанів, 12 племен Ізра-
їлю, 12 апостолів Ісуса Христа, у китайській філософії є глибин-
ний смисл обертального циклу 12 і інше. 

Та поринемо знову в Небо, чому ми донині не відкрили 12 
планету? Чи є вона на Небі? І тут ми повертаємося до знамен-
ного числа - 36 000. Це період обертання планети Нібіру (бать-
ківщини нефілім), навколо Сонця, її орбіта - у 3600 разів довша. 
І ми можемо побачити її один раз на 36 000 років, коли вона 
опиняється на мінімальній відстані від Землі. Але нам краще її 
не бачити, бо при її наближенні Землею почне трясти так, що  
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можливий черговий Потоп. 
Саме із вторгненням Нібіру у Сонячну систему пов'язую-

ться не тільки створення життя людини на Землі, а й усі галак-
тичні події в нашій Вселеній: «Тінь 12 планети бродить по Гала-
ктиці». При цьому багато сучасних вчених на весь голос заяв-
ляють, що ніякої планети Нібіру – немає. З історії ми вже поді-
бне проходили, зовсім «недавно» (по космічним міркам), нам 
розповідали, що Земля плоска і стоїть на місці, а всі планети (і 
Сонце теж) крутяться навколо неї.  

Не часто буває в науці, щоб два незалежних учених, пла-
нетолог Д. Мурреєм і фізик Д. Матес, в один голос заявили, що 
виявили нову планету, яка запеленгована десь за орбітою Плу-
тона. Планета (поки без назви) значно переважає масу Юпіте-
ра, і є найбільшою у нашій Сонячній системі, і її радіус у декі-
лька разів перевищує радіус Землі, а маса дорівнює 318 масам 
нашої планети. (Для порівняння, загальна маса Юпітера удвічі 
більша, ніж усі інші планети, разом узяті). 

Наскільки ми зрозуміли із викладок вищеназваних астро-
номів, нову планету вони візуально не бачили, але математи-
чно – вирахували. Через деякий час третій вчений Джозеф 
Брейді зазначив шлях руху планети Нібіру. Вона знаходилась 
від Сонця на відстані 63 астрономічні одиниці. За даними 
НАСА, в Космосі з’явилась планета-невидимка за 80 мільярдів 
кілометрів від Землі, із масою, у 80 разів більшою, ніж наша 
Земля. (Можливо це Нібіру, час покаже, а ми повертаємось до 
нашої розповіді).  

За шумерськими текстами та опираючись на Біблію, 
нефіліми - це назва божеств із планети Нібіру (ті, що зійшли із 
небес). Точніше не можна зробити переклад. Далі з’ясували, 
що перша група Богів-нефілімів, на чолі з Верховним богом 
Енкі перебувала на планеті Земля вісім шарів (або 28800 тис. 
років). За цей період Верховного бога Енкі змінив новий «нача-
льник земної бази» на ім’я Енліль. Беремо в руки Старий Завіт і 
маємо дуже чітку вказівку, що людина не відноситься до Богів 
(вона не спустилася з неба), а була штучно створена на пла-
неті Земля. В Біблії нове людське створіння отримало ім'я – 
«Адам», що означає «порох земний», (потім жінки Ліліт і Єва). З 
часом Адам (і наступні істоти) стали перекладатися як «земля-
ни». А ті, що прилетіли з неба – «аннунаки», або «нефіліми». 



    141 

І тут ми підходимо до кульмінації, як була 
створена людина, бо одного рядка із Біблії 
нам не те що для віри, а й для розуміння - 
замало. Потрібне, як до статей Закону чи 
Конституції - відповідне тлумачення. З цьо-
го приводу давайте послухаємо думки гро-
мадського діяча Кіровоградського регіону 
Олени Горбенко (на фото): -Зовсім недав-
но у місті Олдхеме на північному сході 
Англії появилася на світ Луїза Браун. Це 
була  перша  дитина  із  пробірки  (штучно  

запліднена) за методикою Патріка Стептоу та Роберта Едвард-
сома. За 9 місяців до народження дитини, вони використали 
спеціальний інструмент, щоб вилучити дозрілу яйцеклітину із 
яєчника місіс Браун. Помістивши яйцеклітину у спеціальний 
розчин, вчені «змішали» (саме так висловився Р. Едвардс),  
запліднили яйцеклітину спермою чоловіка місіс Браун. Після 
успішного запліднення, яйцеклітина була поміщена у чашку з 
іншими поживними речовинами, де клітина почала ділитися.  

Пройшло 50 годин і клітин вже стало вісім, саме на цьому 
етапі ембріон був імплантований у матку місіс Браун. Під спо-
стереженням лікарів, ембріон успішно розвився, і врешті-решт 
вагітність Браун завершилася «кесаревим розтином», лікар 
вигукнула: «У нас є дівчинка, вона просто чудова» і підняла 
дитину вверх. Дивина полягала в тому, що таке саме «штучне 
створення людини», робили ануннаки (нефіліми) багато тисяч 
років потому. І тим першим процесом правив бог Енкі з Нібіру. 

І знову повертаємось до релігійної Книги Буття (вірш 26-
27): «І сказав Бог: створимо людину по образу Нашому. По 
подобою Нашому. І створив Господь Бог людину із праху зем-
ного (глини), і вклав у нього дихання життя, і стала людина 
живою». Для створення «по образу і подобою» живої істоти, 
яка вже існує, необхідно, щоб новостворювана істота володіла 
набором генів свого батька. Є така штука, як хромосоми, які є 
всередині кожної живої клітини і визначають певні ознаки і 
характеристики потомства. Це називається продовженням 
роду, продукуванням потомства «по образу і подобою». 

Новостворену Богами першу людину, шумери чомусь 
називали «ЛУ» (перекладається як «приручений»). На глиняних 
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таблицях з Месопотамії зображено безліч образотворчих ілю-
страцій, як це робилося. Справа у тому, що мова не йде про 
«стопудовий креатив», створення живої істоти – людини з нуля, 
на порожньому місці – це одне. А «приручення» новоствореної 
істоти «із нічого», це вже інше. Бо перед тим як приручити, тре-
ба щось або когось створити. Розберемося по порядку. 

Коли середній Бог Енкі доповідав Верховному володарю 
Нібіру (Богу 12-ї планети) про свій план «створення» живої істо-
ти «людини на планеті Земля», то він зазначив: - Є думка, ство-
рити «новий вид людиноподібної істоти» не з нуля, а викорис-
тати існуючих на землі гомінід (мавп), додати інших генів і шля-
хом вдосконалення створити нову істоту «по образу і подобою 
нашому». І далі Енкі детально описав технологію. Мова йшла 
про «божественний елемент», який описується як субстанція 
«із Нібіру» і «земний елемент», який назвали «земна глина».  

У перекладі на наукову мову, технологія полягала в змі-
шуванні «божественних генів» ануннаків із земними генами 
приматів, (шляхом штучного запліднення яйцеклітини мавпячої 
самки). Отака була ідея ануннаків штучного запліднення у про-
бірці. За цією інформацією виходить, що «Адам став першою 
людиною із пробірки». Штучне запліднення - штука для людини 
початку XXI ст., не дивна, дивина в тому, що подібний процес 
відбувся багато тисяч років тому, і цим процесом керував «бог 
Енкі». За першоджерелами Біблії і шумерськими історичними 
хроніками, «Енкі» звелів богині Нінгу (за сумісництвом його дру-
жині) намішати «земної глини» приматів і додати «божествен-
ний елемент» аннунаків. 

Нінту діяла строго за інструкцією Енкі. Вона отримати 2-а 
екстракти від ануннака, (для цього нею був підібраний молодий 
Бог у якого взяли сперму «ширу» і кров). І за допомогою очи-
щаючих ванн отримала «божественну есенцію» за назвою 
«ТЕ.Е.Ма», перекладається як «те, що скріплює пам'ять». По 
сучасному так називається «ген». Другий елемент, отриманий 
із молодого ануннака, - «шира» (чоловіча сперма), Нінту рете-
льно перемішала із «ТЕ.Е.МА» і отримала суміш за назвою 
«ЛУЛУ» (переклад – змішаний). Ось чому першу людську істоту 
з часом  почали називати «ЛУЛУ», але спочатку вийшов не 
дуже вдалий гібрид. Тож вони почали все повторювати. 

Для слідуючого експерименту взяли яйцеклітину самки  
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мавпоподібної істоти, довго очищали у виключно стерильних 
ваннах, і помістили у спеціальну посуду - форму. Там мавпяча 
яйцеклітина була визначений термін, аж поки її не змішали із 
«широю» (спермою) божественних елементів ануннаків. 

Наступний етап - запліднену і відформатовану нову яйце-
клітину необхідно було за всіма правилами генетики закласти у 
матку самки мавпоподібної істоти. Уявіть собі тільки на 1 хв., 
який це був відповідальний момент, створити на планеті Земля 
– «першу людину», розумну і приручити її. Тут навіть у Богів 
голова може піти обертом. Задумано – зроблено, яйцеклітину 
заклали в спецпосуд і почався процес «створення людини». 

Дев’ять місяців йшов процес створювання  «роду богопо-
дібних» (або перших людських істот).  Бог Енкі і його дружина 
Нінту усвідомлювала, якщо експеримент буде вдалим, то вони 
прославляться у віках, бо започатковується новий людський рід 
на планеті Земля! Започаткується жива порода «богоподібних 
істот», яких ще не було на інших планетах і немає навколо Со-
нця за мільярди і мільярдів кілометрів, а може й за довгі світові 
роки. Ми звичайно далі нашої планетарної системи розписува-
тись не будемо. Бо навряд чи ми одні – єдині у Всесвіті, але 
«перший процес створення людської істоти» - відбувся.   

Літопис «Анахарсіса» описує глибокі ду-
шевні переживання божественного под-
ружжя Енкі  і  Нінту. Це був перший про-
ект генної інженерії зі створення істоти 
мудрої, і впевненості у кінцевому резу-
льтаті не було навіть у таких «надмудрих 
істот», як нефілім.  (Примітка: Анахарсіс 
легендарний скіфський мудрець середи-
ни VI ст. до н. е.) За деякими античними 

авторами, один з канонічної групи «Семи мудреців». Його бать-
ко скіфський цар Гнур (син Ліка), а мати еллінка. Він подорожу-
вав Елладою, де здобув «славу мудреця»). 

Поки плід визрівав у самки мавпоподібної істити, Енкі 
перед своїми однопланетниками оголосив, що головну місію 
взяла на себе  його божественна дружина Нінту, яка новому 
створінню «буде давати ім’я від народження» і «долю йому 
призначить сама» і таким чином рід людський був створений за 
нашою подобою. Зібралася Велика рада посланців Нібіру на 
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Землі і прийняли рішення. Виділити для подальшого роботи 
богині Нінту 14 жінок нефілім-аннунаків, яким належало стати 
наступними «людськими матерями» в подібних експериментах. 
У раніше викладений спосіб було приготовлено достатню кіль-
кість  «земної глини» і «божественної крові», щоб одночасно 
могли завагітніти 14 жінок нефілім, але вже від сперми земних 
самців мавпячих істот. Зараз експеримент робився навпаки.  

«Богиня Нінту» відломила 14 кавалків глини: Сім вона 
поклала направо, сім - поклала наліво, а здорову глиняну цег-
лину - посередині між ними. Чому такий поділ? Задум полягав в 
тому, що треба окремо створити особи чоловічої і жіночої статі. 
Засобами все тієї ж генної інженерії вийшло так:    

Зібралися в мудрості і пізнанні 
Жінки ніфілім два рази по сім їх було.  
Почали процес запліднення. 
Сім мужів та сім жінок вони створили,  
Долю людей накреслила їм Нінту. 
Яка згодом отримала ім’я «МАМІ». 

І ось зібрались богині народжувати. 
Сіла між ними Нінту, підраховуючи час. 
Долю визначала на дев'ятий місяць. 
І коли прийшов дев'ятий місяць, 
У призначений час «відкрила лоно». 
І утворився «новий людський рід». 

Всі 14 жінок нефілім лежали і дивились, як першу люди-
ноподібну істоту, Нінту підняла над головою – показуючи всім. 
Через багато віків перший рід людський наречуть на всіх кон-
тинентах «послідовниками Богів». Нінту сказала: - Нарікаю пат-
ріарха роду людського - Адамом, це я сотворила живу істоту, 
це мої руки виплекали його! І з тих пір Нінту почали називати 
«МАМІ». Мабуть це правильно, бо від тих часів людські діти 
кажуть перше слово – мама. Мама для всіх нас, «богоподібних 
істот» за сотні тисяч літ, звучить приємно! Мама, так само зву-
чить і українською мовою, мама - так само звучить й на інших 
мовах світу! Бо всі ми походимо від неї, від першої богині Нінту 
– «Мами» як дарительки життя! 

А тепер надаємо інформацію від самого Бога Енкі про 
ДНК. Пройшло багато часу і люди Землі взнали, що людський 
геном складається з 23 пар хромосом, які знаходяться в ядрі 
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мітохондріальної ДНК  як макромолекули (там ще є дві інші - 
РНК і білки). Всі разом містять приблизно 3,1 млрд пар основ. 
Ці хромосоми забезпечують зберігання, передачу з покоління в 
покоління і реалізацію генетичної програми розвитку і функціо-
нування живих організмів.  

І хоча аннунаки використовували людиноподібних істот в 
якості рабів, в людей була закладена ДНК прибульців. Таким 
чином Енкі та Нінті втрутились в роботу Бога при формуванні 
фізичної ДНК людини, що не повинні були робити. Великий 
експеримент - мав такий успіх, що люди в Четвертій корінній 
расі перевершили навіть аннунаків і згодом почали створю-
вати нові життя. У людини П’ятої корінної раси є 36 систем груп 
крові, серед яких найважливішими є система AB0 та система 
Rh (RhD). Вже зараз багато людських представників за групою 
крові, знаходяться в різних світах. На планеті Земля у ХХ ст. 
існувало 39 різних видів людських істот із ДНК прибульців сис-
теми Оріон, Сіріус та Плеядє. Відбулося змішування ДНК і всі 
вони мають своїх нащадків на нашій планеті. На Землі резус-
позитивними є 85%, решта 15% резус-негативні люди. Групові 
властивості крові (змішування ДНК) передаються у спадок згід-
но класичних законів генетики.  

1). Ті, які мають групу крові, "O" - Перша група крові, резус 
фактор позитивний і негативний є вихідцями з Сіріуса. До неї 
належать 33,5% населення Землі 

2). Ті, хто має групу крові "A" Другу групу крові із сузір'я 
Оріона, (приблизно 41% населення світу). В Україні – 40%.  

3). Ті, хто має Третю групу крові "B" - негативний резус, 
фактор вихідці з Плеяд. А ті у кого Третя група крові "B" 
позитивний резус фактор, вихідці з області Оріона - зірка 
(Бетельгейзе). Вся Третя група людей - приблизно 20,5%.   

4). Є ще Четверта група крові (АВ) її мають 5% населення 
і вона резервна (таку кров мав Ісус Христос).  На початку ХХІ ст 
4-у групу «призначили підстраховувати» 2 групу крові вихідців 
із сузір'я Оріона (особливість: у їх плазмі відсутні антитіла).  

Наявність у людей різних груп крові зумовлена генетич-
ними чинниками, які містяться у «довгому плечі» 9-ї хромосоми. 
Якщо у батька і у матері 1 група крові, то і у дитини може бути 
тільки 1 група. Якщо у батька і у матері 2 група крові, то в дити-
ни буде 1 або 2. Якщо ж у батька і у матері 3 група крові, то у 
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дитини може бути тільки 1 або 3 група крові, але не друга і не 
четверта. Тож створення людства на планеті Земля - було 
великим експериментом прибульців із іншої планети.  

****** 
Як стверджують останні дослідження закордонних 
вчених, у геномі людини присутню близько 35 000 
генів. Але тільки 232 з них не зустрічаються біль-
ше в жодної живої істоти на Землі, останні 34768 
генів можуть зустрічатися. Під час експерименту, 
що проводили фахівці з Національного інституту  

дослідження генома людини (США), людську ДНК порівнювали 
по черзі  із ДНК шимпанзе, бабуїна, кота, собаки, корови, сви-
ні, пацюка, миші, курки й трьох видів японських екзотичних 
риб. Результат експерименту поставив учених «у кут». Вия-
вилося, що по генетиці ми ближче відносимось до гризунів, 
(пацюків) у яких «запозичили» 70 відсотків своїх генів! Ось 
чому всі нові медичні препарати випробовують саме на пацю-
ках, а не на мавпах, собаках або кішках?   Ви  скажете: «А як 
же зовнішність»? На це питання поки немає відповіді. Є вер-
сія, відповідно довгих досліджень, всі живородні ссавці, вклю-
чаючи людину, утворилися від найдавніших гризунів, що жили 
на Землі більше 160 мільйонів років тому, у юрський період, 
одночасно з динозаврами. Цим звіркам дали ім'я – «Jигаmаіа 
SіпепSі». Недавно їхні окам'янілі рештки були знайдені в кита-
йській провінції Ляонін. Причому пацюки при житті мали одну 
цікаву особливість - вони відмінно лазили по деревах! Так що 
ми не виключаємо, можливо в «тій» давнині наші предки були 
пацюками. 

*****   
Шановні читачі, хто хоче більше дізнатись про 
аннунаків і їх роль в становленні людської раси, 
ми рекомендуємо на цю тему прочитати книги  
інших авторів. Там описують аннунаків з плане-
ти Нібіру - як  гігантських  гуманоїдів, і згадують 
під різними іменами, а їхню планету ще назива-
ють: «12-та планета», «Мардук», «Джерело гір-
коти», «Планета Х». Якусь незнайому планету 
НАСА відкрила в 1993 р. Аннунаки були на 50% 
більше людей, їх рідна планета щільніша і маси- 
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вніша, тож гравітація на її поверхні набагато сильніша.  
У нас на Землі аннунаки самі перебували на підпоряд-

кованому становищі іншої загадкової позаземної цивілізації 
«Ігігов» (Игиги) і добували на Землі потрібні їм мінерали і 
метали (імовірно золото). Шумери називали «Ігігов» «нун-
галене» (тобто «великі князі») підкреслюючи їхню перевагу. 
Найбільш згадують Ігігов в акадській «Оповіді про Атрахасис». 

Аннунаками не надто подобалася займатися важкою 
роботою, вони нарікали і погрожували підняти повстання. Тому 
Ігіги створили перших «Lulu Amelu» - примітивних робітників 
для роботи в шахтах, але це виявилась тупикова гілка людст-
ва. Тоді Ігіги дали дозвіл аннунакам на створення нового виду 
людиноподібних істот (про яких ми розповідали). З часом анну-
наки все ж підняли повстання проти Ігігов, відбулася ядерна 
війна між ними і як наслідок – Великий потоп. 

Так з'явилися предки людей, яких до закінчення експери-
ментів Ігіги помістили в подобу райського саду Едем. Фунда-
ментальна помилка багатьох дослідників полягає у припущенні, 
що створення Адама було першим створенням людини. Він аж 
ніяк не був першою людиною. Те ж саме було сказано Богом 
самому Адаму, дивись книгу Буття 1:27-28. Те ж саме було ска-
зано Ною, дивись книгу Буття  9:1. Коментарі в книзі Буття 4:14 
безперечно показують те, що на планеті до них існували ще й 
інші людиноподібні істоти. Якщо Августин не помилився в під-
рахунках, то Каїн убив одного з «інших людей», що до нього 
існували на планеті. Сиф на той час ще не народився. Каїн не 
боявся батька і своїх сестер, він боявся «інших істот» на ім’я 
нефіліми. Іншого пояснення немає і бути не може. Для прикла-
ду, з народності Кове Свамп дехто вважає нефілів, як «мами» 
від дуже старих часів, і були вони одними з представників тих, 
хто жив до появи  Адама. Вони мали голови довгастої форми. 
Згодом ті нефіліми зникли з поверхні землі, мабуть поверну-
лись на свою планету.  

***** 
Подаємо на розгляд Акватичну теорію - як аль-
тернатива походження людини. Будь-яка суча-
сна жінка без підготовки може народити дитину 
у воді. Більше  того, роди у воді є легші і новона- 

роджене дитя цілком пристосовано до виживання під водою. 
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Ми чомусь вперто не хочемо вивчити періоди історії люд-
ства, які пов’язані з водною або акватичною фазами форму-
вання людини. Де передбачається, що протягом  певного часу 
прямі предки людини проводили більшу частину свого життя у 
воді, у неглибоких водоймах і ріках, а може, просто селилися 
по берегах рік, їхнє існування виявлялося тісно пов'язане з 
водою. У насиченій киснем воді вміст не перевищує 10 мл/л, 
що у 21 раз менше, ніж в атмосфері. Сьогодні водне середо-
вище нашої планети досліджено на 5-6%, ми про Космос зна-
ємо більше, чим про підводний світ Землі. 

Приводом до дослідження акватичних теорій людства 
(навіть однієї гілки) може слугувати «гідрогенні» особливості 
людини, наприклад, наявність реліктових перетинок між паль-
цями рук, (відсутніх у мавп), здатність до плавання, що також 
недоступно для переважної більшості мавп. Людина може 
народжувати своїх дітей у воді - немовля при цьому не робить 
відразу перший вдих і тому не захлинається. Це, як приклад 
генетичної пам'яті про ті стародавні часи, коли людина част-
ково жила у воді. 

«Водна теорія» на перший погляд пояснює дуже багато 
чого. Насамперед  - розвиток прямоходіння,  уповільнення 
частоти серцевого ритму (брадикардія). Справа в тому, що 
серцевий ритм у мавп значно вище, ніж у людей, і саме водна 
стадія розвитку людини сповільнила його серцебиття. Життя у 
воді могло б пояснити ще одну загадку будови людини - його 
унікальну гортань. Справа в тому, що жодний  земний ссавець 
не має такий тип гортані, яким володіє людина. Завдяки особ-
ливій будові цього органу, людина здатна, зокрема говорити і 
видавати звуки одночасно. За рахунок складного механізму 
людина здатна «перекривати» стравохід або трахею. А от тва-
рина просто задихнеться в цьому випадку, оскільки їжа відразу 
ж буде надходити в трахею. Подібним типом гортані володіють 
тільки водоплавні ссавці (тюлені, кити, морські леви) тощо.  

Ми повинні погодитися з тим, що з найдавніших часів на 
нашій планеті поруч із земним видом людей, існувала й підво-
дна цивілізація. У шумерських легендах зустрічається опис 
раси чудовиськ: «напівриби - напівлюдини», які під охороною 
могутнього «Оанка» виходили з моря й навчали людей пись-
менності, різним наукам, великому будівництву тощо. 
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У Японії здавна ходять легенди про «очеретяних людей», 
які здатні жити під водою. На японській гравюрі VІІІ століття, що 
зображує одного з «очеретяних людей», на його руках і ногах 
чітко видні перетинки з пазурами. У Японії вірять у загадкових 
морських істот «нинге», схожих на людей. Вважається, що вони 
безсмертні. Людина, з’ївши м'ясо «нинге», може прожити дуже 
довге життя, до тисячі років. Популярна легенда розповідає про 
дівчинку Яао-химэ, якій батько дав спробувати м'ясо «морської 
людини». Вона прожила після цього 800 років, зберігши вигляд 
15-літньої дівчинки. На її честь в Японії побудований храм. 

***** 
Наприкінці березня 2003 р. азербайджанські   
рибалки повідомили про появу в Каспійському 
морі дивної істоти. Довгий час вона пливла 
неподалік судна, ідучи  паралельним курсом. 
Слова капітана судна Гафара Гасанова: «Спо-
чатку ми думали, - велика риба. Але потім 
помітили на голові у цієї істоти є волосся, а 
передні плавці зовсім - як людські руки».  
***** 

Є інші описи морських людиноподібних істот: трохи нижче 
середнього росту, 165-168 см., щільної статури, з опуклим гре-
бневидним животом, ластоногими ступнями, чотирма пальцями 
з перетинками на руках. Шкіра місячного кольору. Тверді чорно 
-зелені (імовірно від водоростей) волосся на голові. Руки й ноги 
трохи коротші й товщі, чим у звичайної людини. Нігті ростуть не 
тільки на пальцях, але й на кінчику горбовидного носа, схоже 
щось з дельфінячим дзьобом. Вух не видно. Очі великі, округлі. 
Рот досить великий, з виступаючою верхньою щелепою, із 
плавним переходом в шию (без підборіддя), а нижня губа - 
зменшена на зразок акулячої пащі. 

Давайте припустимо, що русалки й водяники - наші пре-
дки? Раніше «русалок й водяних» (численні очевидці) зустрі-
чали не тільки в прісноводних водоймах, але й у солоних мо-
рях й океанах! Виходить, у морських глибинах жила і живе ще 
одна тупикова галузь людства, що пішла за давністю років - під 
воду? Численні вчені у зв'язку із цим згадують легендарних 
атлантів, які володіли супер технологіями, а потім у силу до-
сить трагічних обставин переселилися під воду, (до подібної  
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теми ми повернемося пізніше). 
Припустимо, що на Землі був дуже стародавній період, 

який можна сміливо назвати «Планета дивних людей», нехай 
не настільки густо заселена, як сьогодні, але вони (ті люди) 
були. Можливо оті мешканці землі були більш різноманітніші, 
ніж сучасні жителі і в силу певних обставин пішли жити під 
воду, або в паралельні світи. А ще вони були більш успішними, 
оскільки зуміли зберегти свою цивілізацію протягом декількох  
мільйонів років. 

Послухаємо дослідницю із міста Кропивницький Горбенко 
Тетяну Сергіївну (на фото) магістра, закінчила Кіровоградський 
державний педагогічний університет імені В.Винниченка, докто-
ра філософії в галузі психології, (Ph.D.) В співавторстві написа-
ла шість науково-пізнавальних книг для студентів Вишів. 

***** 
Дуже цікавою є теорія походження людини 
під назвою «матриця». Дослідники припус-
кають, що наш світ несправжній. Вся існу-
юча фізична реальність, включаючи наше 
тіло, - лише своєрідний «майданчик для 
ігор», створений Творцем для отримання 
додаткового життєвого досвіду і навичок. 
Насправді ж ми живимо у матриці, як все-
світній експеримент на планеті Земля. 
***** 

Далі Тетяна Горбенко додає декілька слів про «Створен-
ня світу», не всі богослови, вчені або історики різних часів і 
народів згодні з думкою праотця Авраама про вказану в Біблії  
дату «Створення світу». Вже у перші століття християнства 
робилися спроби спів віднести сучасність і події, описані в Біб-
лії. Проповідник де-Віньоль, що жив в XVIII ст., після 40 років 
вивчення біблійних хронологів, (в результаті проведених під-
рахунків), нарахував близько 200 різних варіантів ери «від ство-
рення світу», або «від Адама». Відповідно де-Віньолю, період 
часу «від створення світу» - до Різдва Христового складав від 
3483 до 6984 років. 

Найбільш поширені історичні ери «створення світу»: 
► Олександрійська ера Анніана - (вихідна точка – 5501 

рік до н.е., (фактично маємо 25 березня 5493 рік до н. е.). А 
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також слід звернути увагу на 5472 рік до н. е. та 5624 рік до н. 
е.). Колишня основна хронологія у Візантійської імперії до IX 
століття. (Примітка. Тит Анніан Фаліск II ст. н. е. - визначний 
давньоримський поет часів правління імператорів Траяна та 
Адріана). 

► Антіохійська ера - (1 вересня 5969 р. до н. е.). За Фео-
філом, створена в 180 р. н. е. (Примітка. Другий візантійсь-
кий імператор Феофіл (813-842 р) з аморійської династії). 

► Візантійська ера (константинопольська) - (перше виз-
начення 21 березня 5508, а згодом 1 вересня 5509 року до н. 
е.). Починаючи з VII ст. ця ера поступово стала хронологічною 
системою в Візантійській імперії, а згодом в усьому православ-
ному світі. Згідно Септуагінте (грецький переклад Старого Заві-
ту) були визначені дати інших біблійних подій. Однак католиць-
кий Рим цих розрахунків не визнав. Ера була також введена в 
Сербії, Болгарії та в Росії. (Петро І скасував її у 1700 році).  

► Ватиканська ера істотно коротше візантійської, в Вуль-
гате (латинський переклад Старого Завіту) там тривалість 
життя стародавніх патріархів, правління царів тощо, наведені 
згідно з масоретським текстом (який менший, ніж в грецькому 
перекладі). 

► Іудейська ера починається 6/7 жовтня 3761 року до н.е. 
Це літочислення є частиною єврейського календаря, і в даний 
час офіційно використовується в Державі Ізраїль поряд з 
григоріанським календарем. 

Інші датування початку «створення світу»: 
3491 рік до н. е. - датування по Ієроніму; 
4004 рік до н. е. (23 жовтня) - по Джеймсу Ашшер; 
4700 рік до н. е. – самарійське датування; 
5199 рік до н. е. - датування по Евсевію Кесарійському; 
5500 рік до н. е. - датування по Іполиту і Сексту Юлію 

Африканському; 
5515 рік до н. е., а також 5507 рік до н. е. - по Феофілу; 
5551 рік до н. е. - датування по Блаженному Августину; 
5872 рік до н. е. - датування 70 тлумачів або сімдесяти 

старців, збірник перекладів Старого Завіту на давньогрецьку 
мову, виконаних в III-II століттях до н. е.. в Олександрії. 

► Сучасні інтерпретації «створення світу»: походження 
Всесвіту 13 млрд років, життя з’явилось 3,8 млрд років тому. 
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КОРОТКИЙ  РОДОВІД  ВІД  АДАМА - ДО  НОЯ 
Є «Книга родоводу» від Адама до Ноя, ми з неї  
викладемо тільки перші 32 позиції. За цією кни-
гою та хронологією старозавітних  подій по датам 
можна простежити за «створенням світу». До та-
кого способу датування, раніше за нас приступав  
креаціоніст Кент Ховінд (1953 р. н.). Він часто 
виступав з темою «Молода Земля» в школах, 
церквах, на радіо та телебаченні. За К.Ховіндом, 
у «допотопної історії роду людського» простежу- 

ється дві гілки: діти Каїна і діти Шета (або Мета). Лінія нащадків 
Каїна обривається з настанням Всесвітнього потопу, після яко-
го виживають тільки Ной з дружиною і їхні сини. Дружина Ноя, 
(приходилась йому племінницею) і за різними авторами, мала 
декілька імен: Ноема, Наама, Ханна, Емзарат, Евга та інші. 

За часів Адама і його декількох наступних поколінь люд-
ське життя на Землі тривало до 1000 років. Пройдуть роки і Бог 
побачить свою помилку, почне вкорочувати їхній вік існування: 

1). І сотворив Бог людину, за подобою Божою. 
2). Сотворив він їх – чоловіка й жінку, і благословив їх, і 

дав їм ім’я «людина» тоді, коли сотворив їх.  
3). Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на 

його подобу й на його образ, і дав він йому ім’я Сет.  
4). Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 

800 років, і породив він інших синів і дочок.  
5). Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер.  
6). Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос.  
7). А породивши його, жив Сет ще 807 років і породив 

синів та дочок.  
8). Всього Сет прожив 912 років аж тоді помер. 
9). Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинан.  
10). А породивши його, жив Енос ще 815 років і породив 

інших синів і дочок.  
11). Усього прожив Енос 905 років і по тому помер.  
12). Як Кинанові було 70 років, породив він Магалалієла. 
13). А породивши його, жив Кинан ще 840 років і зродив 

синів та дочок.  
14). Всього прожив Кинан 910 років і по тому помер.  
15). Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда. 



    154 

16). А породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і 
породив інших синів та дочок.  

17). Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер.  
18). Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха.  
19). А породивши його, жив Яред ще 800 років і породив 

інших синів та дочок.  
20). Усього прожив Яред 962 роки й по тому помер.  
21). Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. 
22). Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив 

іще 300 років і породив інших синів та дочок.  
23). Усього прожив Енох 365 років.  
24). Енох ходив з Богом, згодом Бог узяв його.  
25). Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха. 
26). А породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і поро-

див інших синів та дочок.  
27). Усього прожив Матусаїл 969 років і по тому помер.  
28). Як Ламехові було 182 роки, він породив сина.  
29). І дав йому ім’я Ной, кажучи: Цей порадує нас у нашій 

праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, прокля-
тої Богом.  

30). А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народи-
лись у нього інші сини та дочки.  

31). Всього прожив Ламех 777 років і тоді помер.  
32). Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та 

Яфета (про яких додаткова розповідь буде попереду). 
А тепер уважно придивіться до цифр. Візьмем родовід від 

Адама до народження Ноя. Вирахуємо роки від створення світу 
(додаємо вік батька - на момент народження сина) і маємо: 

1. Адам - жив 930 років, в 130 років породив Сифа; 
2. Сиф - жив 912 років, в 105 років породив Еноса; 
3. Енош - жив 905 років, в 90 років породив Кенана; 
4. Кинан - жив 910 років, в 70 років породив Магалал'їла; 
5. Магалал'їл - жив 895 років, в 65 років породив Яреда; 
6. Яред - жив 962 роки, в 162 роки породив Еноха; 
7. Енох - жив 365 років, в 65 років породив Матусаїла; 
8. Матусаїл - жив 969 років, в 187 років породив Ламеха; 
9. Ламех - жив 777 років, в 182 роки породив Ноя. 

Всесвітній потоп стався, коли Ноєві було 600 років, отже це від- 
булось у 1656 році від створення світу. Зараз порахуємо родо- 
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від Ноя до народження Авраама, він тривав 922 роки.  
10. Ной - жив 950 років, породив Сима у 502 роки; 
11. Сим - жив 600 років, у 100 років породив Арпахшада; 
12. Арпахшад - жив 438 років, у 35 років породив Шелаха; 
13. Шелах - жив 433 роки, в 30 років породив Евера; 
14. Евер - жив 464 роки, в 34 роки породив Пелега; 
15. Пелег - жив 239 років, в 30 років породив Реу; 
16. Реу - жив 239 років, в 32 роки породив Серуга; 
17. Серуг - жив 230 років, в 30 років породив Нахора; 
18. Нахор - жив 148 років, в 29 років породив Тераха; 
19. Терах - жив 205 років, в 70 років породив Авраама. 
Далі розглядаємо родовід від Авраама до Давида: 
20. Авраам - жив 175 років [Буття 25:7], у 100 років він 

породив Ісаака [Буття 21:5]  
21. [Ісаак (син Авраама)] - жив 180 років [Буття 35:28], 

породив Якова в 60 років [Буття 25:26]. 
Чомусь цифри не сходяться. Виникає питання, скільки 

часу існує людство за Біблією від створення світу і до 2020 р? 
Давайте разом порахуємо за тривалістю періодів:  

1. Від Адама до Ноя - 1056 років. 
2. Від Ноя до Авраама - 890 років. 
3. Патріархи: від народження Авраама до смерті Якова. 

290 років. 
4. Ізраїльтяни в Єгипті - 430 років. 
5. Період від виходу ізраїльтян з Єгипту до початку будів-

ництва першого Храму - 480 років. 
6. Правління царів іудейських від 4-го року царювання 

Соломона (початок будівництва Храму) - до Седекії. 425 років. 
7. Завоювання Іудеї і Вавилонський полон - 70 років. 
8. Період від повернення ізраїльтян з вавилонського 

полону до Ісуса Христа (розп'яття і воскресіння) - 483 року. 
9. Наша ера від розп'яття і воскресіння Христа, і візьмемо  

до шумерської дати 21 грудня  2012 року, маємо 1979 років. 
10. Відрізок часу від грудня 2012 до грудня 2020 маємо 8 

років. Складемо разом «П-9» і «П-10» і маємо 1986 років. 
Щоб там не казали, але ми маємо проблеми в старозавіт-

ній хронології. На сьогоднішній день, існує кілька дат «створен-
ня людини», запропонованих: Юлієм Африканом, свт. Іполитом 
Римським, Климентом Олександрійським та іншими. Ці дати 



    156 

мають цифри 3761, 35509, 54903, 5508 р. до н. е. та інші дати. 
Нині більшість екзегетів вважає, що Біблія містить не наукову, а 
«символічну хронологію». Якщо це так, то тоді і ми будемо ста-
витись до Біблійської хронології - «символічно». Тим паче, «па-
леоархеологія» відносить появу перших людей до 40 тисячо-
ліття до н. е., а перших протоміст - до 10 тисячоліття до н. е. 

Є проблеми і в новозавітної хронології. У загальних рисах 
хронологія подій, описаних в Євангеліях і Діяннях та відображе-
них у Посланнях, вказує на те, що земне життя Христа Спаси-
теля припадає на початок 1-го ст. н.е. Проповідь апостолів 
Петра і Павла та поява Церков у країнах Середземномор'я (від 
Єрусалиму до Риму), припадає на 30 та 60 роки 1-го ст. н.е. Що 
ж стосується окремих подій, то в їхньому датуванні залишає-
ться низка спірних питань, існують певні відмінності у періоди-
зації «Біблійної хронології» між християнством та традиційним 
юдаїзмом, особливо стосовно «після Христового» періоду. 

***** 
Додаток. Біблія не знає єдиної ери, від котрої б 
вівся обрахунок років. Найчастіше такого роду 
ерами були найважливіші події минулого (напри-
клад, вихід з Єгипту), а також роки правління 
ізраїльських, або іноземних царів. Дати правлін-
ня іноземних царів можна уточнювати за поза-
біблійними джерелами, враховуючи при цьому, 
що єгиптяни вважали 1-м роком царювання час 
від «воцаріння до наступного новоліття», а ва- 

вилоняни - тільки від новоліття (період до Нового року нази-
вався «початком царювання»). 

***** 
Виходить, що всю нашу «історію людства» Господь подав 

нам у Своєму Писанні і вся вона налічує зараз не млрд(и) років, 
і не млн(и) років, а десь 6000 років. Значить до Потопу було 
1600 років, а від Потопу - до народження Ісуса Христа близько 
2490 років, плюс 2020 років нової ери. Знову щось не сходиться 
в Біблії. Маємо вік Землі 4,6 млрд. років, чому Біблія мовчить 
про відрізок часу більше 4 млрд років? Що в цей період ніяких 
людиноподібних істот не існувало? Якщо Біблія – це «історія 
людства», то не знаючи істинної правди «зародження людс-
тва», прийти до віри і до спасіння Божого - неможливо. 
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ВІДСТУПАЮЧИ  ПЕРЕД  СТИХІЄЮ 
Блакитна вода річки «Івля» в Приінгуллі виблискує 
на сонці світлими плямами. Маленькі хвилі припли-
вають до берега і розбиваються, знову і знову. По 
річці плавають дикі качки. Вони перегукуються між 
собою. Над водою літають різні пташки, які на се-
кунду спускаються до води, хапають проворними 
дзьобиками якусь комашку чи черв’ячка і піднімаю-
ться  в  небо. З іншого боку річки, в  білому тумані,  

ледь видно силуети дерев, вони спокійно стоять і насолоджую-
ться чудовим літнім ранком. Від найменшого подиху вітру їхні 
гілочки починають коливатись і тоді листя ведуть між собою 
тиху і неквапливу розмову: - Дивіться, сонце починає вставати, 
а люди із сторожового поселення «Онгол» ще не виходили із 
своїх глиняних хатин. Тільки один старий вождь онгольців 
Сверкер стоїть біля води і вдивляється вдалечінь. Сусідні лис-
точки мрійливо загомоніли: - А наскільки ж чудове тут небо! 
Воно таке мінливе и незалежне. Спочатку здавалось нам 
блакитним, але потім ми розгледіла білі хмаринки. Вони були 
схожі на різні фігурки. Одна хмаринка схожа на коника, друга - 
на квіточку, а третя - на дику грушу.  

Схід сонця влітку завжди ранній. Від дотику перших соня-
чних променів прокидається природа: весело щебечуть птахи, 
радісно пурхають яскраві метелики, починають роботу мура-
шки і жучки. Плоди покриваються рум'янцем від зіткнення з 
теплими і ласкавими променями сонця. І трави, харчуючись 
земними соками, набирають силу, піднімаються до неба. У ран-
ковій тиші було чути справжні весняні звуки живої природи, са-
ме до яких дослухався старий Сверкер. Йому не заважало ве-
селе цвірінькання таких рідних і звичних горобчиків, а також 
нові «пісеньки» ластівок, які робили обльоти водних просторів 
річки «Івлі», вишукуючи комахів для свого потомства, яке чека-
ло на них в гніздах. Інші птахи метушилися в кронах дерев, 
ремонтуючи свої старі житла або будуючи нові. Життя йшло 
своєю чергою і Сверкер попрямував до річки. 

Приємно зустрічати літній ранок. Він починається з того, 
що мимоволі звертаєш увагу на ніжні листочки, які злегка 
ворушяться на вітерці. Оригінально й зворушливо виглядають 
сережки білих беріз і ліщини. А он біля річкового схила притих-
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ли яблуньки, поруч приємний і ніжний аромат виділяють квітучі 
сливи, груші й вишні. Від їхніх пахощів може закрутитись голо-
ва, а за цвітінням плодових дерев – не видно листочків. Під 
деревами яскраво виглядають геофіти, (або ефемероїди), а он 
далі розпустилися гіацинти, за ними амарилісовик (нарциси).  

***** 
(Примітка. «Геофіти» або ефемероїди – сучасна на-
зва тюльпанів. Квітка «гіацинт» отримала назву 
від імені красивого юнака Гіацинта з давньогрецької 
міфології, якого кохав Аполлон. Коли Аполлон нав-
чав його метати диск, закоханий в Гіацинта бог 
вітру Зефір (або Борей) з ревнощів спрямував кину-
тий Аполлоном  диск  в  голову Гіацинта.  Юнак  по- 

мер і тоді Аполлон із його крові створив квітку «гіанцит». А 
стара назва квітки «амарилісовик» – це сучасні нарциси. Вро-
дливого юнака, сина річкового бога Кефісса й німфи Ліріопи, 
звали Нарцис. Він нехтував усіма дівчатами, які в нього зако-
хувалися. Богиня Немезида, щоб покарати Нарциса за пиху, 
зробила так, що якось на полюванні він побачив у джерельній 
воді своє відображення і так закохався в нього, що з цієї любо-
ві помер. На могилі хлопця Нарциса виросли квіти «нарциси». 

***** 
До вечора жара спаде, думав Сверкер, сонечко втомить- 

ся і піде на відпочинок, поступиться місцем ранньому місяцю. Їх 
якийсь час буде видно на небі одночасно. Потім до місяця пос-
тупово приєднуються перші зірки, небо стане темнішим і глиб-
шим. На зміну птахам вилетять нічні метелики і комарі. А зра-
нку слідуючого дня легкий вітерець знову заколише листя і все 
почнеться спочатку. 

Сивобородий Сверкер дивився на води річки «Івля», які 
текли в південному напрямку і думав, що пройде багато років і 
в 17 ст. на правому березі люди збудують велику фортецю під 
дивною назвою Свята Єлисавета, (а поки такої святої немає). А 
от там – буде велике місто із нещасливою назвою, (її будуть 
міняти декілька разів, у ХХІ ст. назвуть Кропивницький, але й 
цю назву змінять). Ще далі річкою збудують водосховища, одне 
із них назвуть Софіївським і там буде Свято-Михайлівський 
жіночий монастир, більше відомий як Пелагіїва церква Погля-
даючи на водну поверхню, де в глибині жили невибагливі риби 
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- лин, карась, в'юн. А у нижній течії мешкають щука, тарань, 
лящ, товстолоб, головень, короп, а також піскар, окунь, вівся-
нка та верховодка. Старий Сверкер поринув у свої думи:  

► Молодого Чегодая разом з командою треба послати 
вниз річки на ловлю риби; 

► Досвідченого Магра разом із Тавризою треба відправи-
ти у плавні на полювання качок; 

► Молодих мисливців під проводом Карпа треба відпра-
вити в степ, у напряму Чорного лісу на полювання та ведення 
дозору, бо щось підозріле робиться у тих краях; 

► Жінок відправлю на збирання лікувальних трав, а доро-
слу молодь – в'язати очерет.   

***** 
Загибель двох материків - Атлантиди і Паци-
фіди-Му - підняли води світового океану більше 
ніж на 150 метрів. Цього виявилося достат-
ньо, щоб потонули шельфи і рівнинні регіони 
північних островів. Але  це  буде  пізніше, після  

інтенсивної сейсмічної активності, яка виникне через рух 
тектонічних плит. В Тихому океані загине континент Му, 
прабатьківщина людей білої раси, предки яких мільйони років 
тому прийшли  на  ці  землі з далекого Ора. Назва затонулого 
континента «Материк Му» - в Тихому океані, був введений 
абатом Брассер де Бурбур через помилкову інтерпретацію 
рукописи майя. У його розумінні так позначались землі на 
Заході (в Атлантичному океані). Потім назву «Му» запози-
чать окультні письменники Огюст Ле-Плонжон і Джеймс 
Черчвард. В їхніх працях «материк Му» позначається як гіган-
тський але вже тихоокеанський континент – «праматір всіх 
світових культур». А вже потім народився цикл переказів про 
Великий потоп. Зрозуміло, що в той грізний час землю стря-
сали виверження вулканів, потужні цунамі і жахливої сили 
тайфуни. Все це відбилося в міфології, але наука ніяк не може 
відповісти на питання: чому 12-13 тисяч років тому на Землі 
загинуло відразу три континенти? А відповідь дуже проста: 
виною того, що сталося, виявилися самі люди. Обидві воюючі 
сторони того періоду застосували один проти одного надпо-
тужну, небувалої сили зброю, сліди якої у вигляді численних 
воронок видно по всій планеті. Удар по Атлантиді був такий, 
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що сили, які утримували континент на «плаву», не вистояли. 
Різке опускання на дно океану гігантської суші породило сей-
смічний удар такої сили, що Пацифіда-Му розкололася і стала 
занурюватися в мантію планети. На її місці залишилися на 
«плаву» тільки численні острови та спогади про Велику пра-
батьківщину Білої раси.  

***** 
Для вождя онгольців Сверкера, який належав до «старої 

когорти  людей», чий рід йшов від лемурійців і їхнє життя тяг-
нулось по 320-350 років: сьогодення і майбутнє, ніколи не відо-
кремлювалось від минулого. Він пам’ятає слова покійного муд-
рого волхва Балтазара, сказані 250 років тому, які той чув від 
носія релігійних знань волхва Мельхіора і вже в сьогоднішньо-
му часі Сверкер планував отими старослов’янськими словами 
повчати жителів племені «Онгол». (Сверкер, на свій маневр 
називає волхва Балтазаром, без м’якого знаку (БалЬтазар).  

***** 
Вставка. Волхвів - в давньоруській традиції пока-
зували: жерцями і звіздарями, відунами і провісни-
ками, які допомагали людям. Праслов'янське сло-
во «чара» (чарівник) означає вода, виходить, жре-
ці та волхви ворожили на воді, а ще вони керува-
ли дощовими хмарами. В час народження Христа,  

саме волхви Мельхіор, Каспар і Бальтазар принесли малому 
Ісусу дари на Різдво осінню 2-го року до н. е. як «поклоніння від 
волхвів». (Помер Ісус в 33 році н.е.). Благочестя і любов волх-
вів до Ісуса (як «Богодитини») викликають найвищу повагу в 
суспільстві (зазначено в святом Євангелія). Нам відомо, що 
волхви Мельхіор, Каспар і Бальтазар були нащадками Сифа, 
третього сина Адама і жили вони по 320-350 років. На час 
відвідування малого Ісуса, старшому Мельхіору вже було 330 
р., середньому Каспару – 310 р., а найменшому Бальтазару 
290 років, (тож їхній вік життя добігав до свого кінця). З ча-
сом  псевдо історики перекрутять події «поклоніння волх-
вів», наприклад, демонологія ХХ ст. буде розглядати Баль-
тазара - як одного з найсильніших демонів, але то неправда. 
За переказами, мощі цих трьох волхвів були знайдені імпера-
трицею Оленою Августою, матір’ю римського імператора 
Константина I (250-330 р. н.е.), і вона наказала покласти їх в 
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Константинополі (320 р). В IV ст. прах трьох волхвів, святий 
Євсторгій переніс в Медиолан (Мілан – Італія), а в 1164 році 
(за бажанням Фрідріха Барбаросса), в третій раз прах волхвів 
перенесуть в Кельн (Німеччина), де для їх розміщення була 
споруджена «рака (релікварій) трьох волхвів», а вже саму раку 
помістили в римо-католицький  Кельнський собор в м. Кельн.  

Ранні середньовічні джерела: 1) – за царя  Василя II (976-
1025 р) на день свята Різдва Христа згадають в позитиві 
про подію «поклоніння волхвів» Мельхіором, Каспаром і чомусь 
записано Валтазаром, замість Бальтазар; 2) – у «Повісті 
временних літ» (початок 12 ст.) волхвів вже описують як 
антихристів і сатиністів, чаклунів і негативних персон, що 
шкодить людям та спілкуються із антисвітом. Пізні серед-
ньовічні джерела (Стоглав 1551 р)  продовжують звинувачу-
вати їх в бісівських діях, ворожінні та вимагають зречення 
книг («Волховник», «Велесова книга», «Звездочтец», «Трепе-
тник» тощо, як найдавніших літературно-історичних пам’я-
тків прадавніх українців, заборонених до читання християн-
ською церквою). У більш пізніших книжкових легендах (Мазу-
рінський літопис, кінець ХVII ст.) волхвів показують крайнє 
негативно, як бісоугодників і чарівників, лютих звірів і чомусь 
крокодилами. Є маловідомий історичний рукопис «Одкровення 
волхвів» зроблений в VIII ст., як копія з ранньої оповідки ІІІ ст. 
(менш ніж через 100 років після написання Євангелія від Мат-
вія), ось там всі події «поклоніння волхвів» описані більш-менш 
правдиво. Тому пропонуємо для розгляду саме цей рукопис. 

***** 
Коли Сверкер був ще молодим юнаком, (а це було багато 

років тому) Балтазар наприкінці свого життя казав: - Запам’я-
тай і перекажи нащадкам, що в дуже старі часи майже вся 
земля, (він мав на увазі Західну Європу), окрім південного 
краю, була вкрита льодовиком, а Скіфського моря (інша назва 
Понт Аксінський або Чорне море) ще не існувало – на його 
місці було мале прісноводне Понтійське озеро. На північ від 
нього були зручні для проживання території, які й стали «расо-
творчим казаном Білої раси». Там проживали племена борій-
ців, які прийшли з далеких країв. (У ХХ ст. на цьому місці знай-
шли більше  800 стоянок борійців (кроманьйонців), незрівнянно 
більша їхня кількість поховано під водами Чорного та Азовсь-
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кого морів. Саме від етносу бореїв пішли Арта-Артанія, Кіме-
рія, Скуфія, Сарматія, Антський союз, Київська Русь, Козацька 
держава, Україна - яка від ХІІІ ст. буде в занепаді. 

  ***** 
Примітка. Під Чорним морем вважають басейн, що 
залишився після колишнього середньоєвразійсько-
го моря Тетіди (Тетіс). Сьогоднішня назва - Чорне 
море, це внутрішнє континентальне море Атлан-
тичного океану (пов'язане з ним через протоку 
Босфор, Мармурове море, протоку Дарданелли, 
Егейське та Середземне  море), знаходиться  між  

масивом Східної Європи на півночі, Малою Азією на півдні, Кав-
казом на сході і Балканським півостровом на заході. Чорне мо-
ре омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії і 
Румунії. Колись Чорне море називали: Скіфське; Понт Аксін-
ське та Понтом Евксинське морями. У Київському літописі 
записано як Понтійське (або Понетське) море. В арабських 
джерелах, це море маємо назву Руське море.  

***** 
Далі піде переказ від старого Сверкера з нашими приміт-

ками: -  В результаті взаємодії народу Бореї з прийшлими пле-
менами, розвитку в умовах обмеженої території і перехідного 
клімату (від полярного - до помірного) в Північному Надчорно-
мор’ї виникла нова Біла підраса (її назвуть «європеоїдна суб-
раса», окремі дослідники будуть називати «індоєвропейська»). 
З часом виникне інша назва «Арії» (як сонячні, сильні та життє-
спроможні), у II тис. до н.е. вони почнуть поєднувати передові 
світогляди, практику духовної та фізичної сили «ярь» та розро-
бляти передові землеробські технології. Оранка землі була 
перетворена на священнодійство, на працю-молитву до вер-
ховного сонячного Бога Яра-Ора.  

Північне Надчорномор’я - це особлива територія в історії 
людського роду, оскільки тут народились дві підраси (дехто 
пише субраси) в П’ятій корінній расі: бореальна і арійська (саме 
друга вийшла з надр першої). Біла європеоїдна підраса (субра-
са) сформувалася в процесі подолання глобальної кліматично-
екологічної кризи, викликаної зміщенням літосфери. Дослідники 
розбивають європеоїдний тип людей на дрібніші кваліфікаційні 
категорії з розподілом: колір шкіри і волосся, зріст і статура, 
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форма обличчя і черепа і таке інше. Станом на кінець ХХ ст. ми 
знаємо 21 класифікаційний варіант, наприклад: 

1. Класифікація С. Мортона 
2. Класифікація В. Флауера 
3. Класифікація Ж. Ляпужа 
4. Класифікація Ю. Кольмана 
5. Класифікація Т. Гекслі 
6. Класифікація К. Штраца 
7. Інші. (Всього 21 автор). 

Як би там  класифікували людей, гени аріїв носять в собі 
більше 50% українців. У кожному п’ятнадцятому українцю 
вчені-генетики виявили хромосому, яка ріднить сучасне насе-
лення країни з ірландцями, англійцями і шотландцями. А це 
означає, що кожен шостий тестований був нащадком кельтів. 
Далі, (знову) кожен шостий українець носить в собі спеціальну 
хромосому скандинавських або фінських народів. У даному 
випадку мова йде, насамперед, про тих, кого за часів Київської 
Русі називали «варягами». Вікінги перебували на українських 
землях в якості військової еліти - як дружинники для особистої 
гвардії князів. Їх було небагато, проте, закони історії свідчать, 
що навіть невелика жменька чужинців, що потрапила у вищі 
прошарки держави і мала статевий зв'язок з місцевими жінка-
ми, назавжди залишала слід не тільки в звичаях і культурі, але 
й в генетичному фонді цілого народу. 

Наступний кожний п’ятий українець містить в собі трипіль-
ське коріння. Вчені характеризують трипільців, як неймовірно 
розвинений народ для свого часу. Внаслідок «змішування на-
родів» в українцях поєднаються гени інших народів, бо жінки 
завжди обирали собі чоловіків «на перекір суспільній думці», і 
далі «змішані» батьківські гени йшли у спадок своїм нащадкам. 

***** 
Вставка. Після переселення із Гіпербореї 
більшість слов’янських, у тому числі й 
українських племен, усі кельтські, герман-
ські і більшість балтських племен осели-
лися на території нинішньої України. А 
серед  них  дві  третини  були  «укри», (або  

«украйни»), які осіли в межах сучасної східної Київщини, півден-
ної Сумщини, всієї Полтавщини, частини Кіровоградщини, 
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західної Харківщини й північної Дніпропетровщини, подекуди в 
суміші з балтськими, а пізніше й готськими племенами. Про 
інші українські племена ми будемо розповідати трохи пізніше. 

Найімовірніше, першою державою чи союзом племен на 
території сучасної України стала Україна-Арата, яка в IX–VIII 
тисячоліттях до нашої ери охоплювала територію по обох 
берегах Дніпра, Інгулу, верхнього і середнього Дністра, Пів-
денного Бугу, аж до нижнього і середнього Дону. Це державне 
багатонаціональне утворення із арійських народів мало арій-
ську (ведійську) віру і розмовляли вони на той час близькими, і  
зрозумілими один для одного мовами. Арійці вважали себе рів-
ними Богам, бо були їхніми дітьми та злиті з навколишньою 
природою, а «душу» (або дух) вони вважали вічними. 

***** 
Найпершими землі Гіпербореї покинули предки нинішніх 

слов’ян кельтів, за ними пішли германські племена, а вже потім 
предки майбутніх вікінгів і летто-литовські племена. Декілька 
тисяч аріян залишилися на архіпелазі, заховавшись у підземні 
міста, сподіваючись все-таки пересидіти природні катаклізми. 
На превеликий жаль, їх було поховано наступаючими крижа-
ними брилами, що сунули з північного сходу. (Можливо від них 
потім утворилися «підземні народи», про них розповідь піде піз-
ніше). Квітучі міста і села аріян, поля, гаї, ліси, річки, озера спо-
чатку присипав кількаметровий шар снігу, а потім все зім’яв 
двохкілометрової товщини - шар льоду.  

Люди-втікачі (переселенці) рухалися трьома головними 
потоками (є кілька версій за різними авторами):  

► Перший - через нинішні Землю Франца-Йосифа, Шпіц-
берген у напрямку Скандинавії. На той час Балтійське море 
було великим прісним озером про ми вже писали, тому сьогод-
нішній півострів Ютландія разом із островами напряму сполу-
чався зі Скандинавією. Саме цім «мостом» давні аріяни і пере-
бралися до Європи. 

► Другий – дещо менший потік переселенців-арійців – це 
переважно давні слов’янські племена, за винятком деяких 
полабських племен, а також давні кельти, всі давньо-литовські 
племена і давні германці. Вони рухалися на південь через Кол-
мський півострів до Онезького і Ладозького озер, річкою Волхов 
до її виток і далі по воді верхнього і середнього Дніпра. Там між 
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Карпатами, Дніпром, аж до Дону і берегів Чорного моря – тим-
часово осіли, перепочити. Одна частина залишилась жити на 
цих землях, друга частина вирушила далі в дорогу «за кращею 
долею». Третя частина, так звані давньо-арійські племена про-
трималися тут до наступу великих холодів із півночі, а вже нап-
рикінці Х-го і початку IX-го тисячоліть до нашої ери поступово 
переселилися до нинішнього Західного Ірану, Палестини, 
Месопотамії (Шумерії), Єгипту та Північної Індії, звідки, хоч і не 
всі, знову повернулися до Північного Причорномор’я, себто до  
України-Аріяни (батьківщини арійців). 

► Третій - значно менший потік людей прямував на пів-
день через острів Нова Земля, далі Уральськими горами на 
південь, звідти – на південний схід до Алтаю, частина зупи-
нилась на берегах озера Байкал, інші спорудилии великі човни, 
поплили на схід по притокам Амура. Цей похід тривав декілька 
десятків років. На своєму шляху аріяни зустрічали різні племе-
на неандертальського типу, і це нерідко закінчувалося кривави-
ми сутичками. Мирні хлібороби, які до цього не знали війн, 
мусили пристосовуватися до нових умов і обставин. Вони нав-
чились воювати і стали вправними воїнами. 

Менша частина із цього потоку людей продовжувала впе-
рто шукати «спокійні місця» для житла біля води. Спочатку 
вони вибрали для проживання о. Сахалін, який на той час був 
півостровом. Але з незрозумілих для нас причин, раптово пере-
бралися по суходолу на тепліший острів Хокайдо і далі розпо-
чали розселялися на нинішніх Японських островах, отримавши 
місцеву назву «айри». З часом арійців-айрів, частково  винищи-
ли корейці, а частково - асимілювались в місцевих жителів. На 
кінець ХХ ст. на о. Хокайдо залишилося біля 50 тисяч айрів, 
(світловолосих, синьооких, білошкірих і з пишними довгими 
вусами на козацький манер).  

► Четвертий - історія заселення аріями північної Амерки 
не розгадана й донині, чи була одна міграційна хвиля, чи їх 
було кілька, а також як ішли мандрівники: вздовж берега чи 
через «замерзлий коридор», ми поки не можемо сказати. Одні 
дослідники кажуть: - заселення Америки відбулося приблизно 
15000 років, другі – називають 24 тис., а треті - 130 тисяч років. 
ДНК-порівняння довело, що сучасні жителі Аляски та Північної 
Канади, то нащадки пізніших аріан. 
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Додаток. Треба згадати й ще одну україно-арій-
ську державу чи тимчасове племінне об’єднання 
на Південному Уралі. Її створили ті арійські пле-
мена, які рухалися з Гіпербореї на південь вздовж 
Уральських гір. Очевидно столиця цього утво-
рення знаходилася десь у районі сучасного Орен-
бурга. Проіснувала південно-уральська  держава  

недовго: 150–200 років і на межі X–VII тисячоліття до нашої 
ери ті арійські племена розділилися навпіл. Одна половина 
рушила на схід і через кількасот років досягла Далекого Схо-
ду, про острови Сахалін і Хокайдо ми вже писали. Друга час-
тина просувалася на південний схід в Середню Азію, сучасну 
Уйгурію, Південну Монголію і Північний Китай. 

***** 
На основі вищесказаного, випливає цікаве спостереження 

в наших дослідженнях. Про «сотворення світу» в історії «вип-
ливає» дата 5969 р. до н.е., як народження нового людського 
етносу під назвою «Україна-Русь» (на сучасний лад). А оскільки 
ця дата збігається не лише з початком «нової епохи», але й по-
чатком «нового циклу» (або нового світу), то зміна тогочасних 
етносів, водночас була і зміною людських Корінних рас. Мабуть 
треба вважати (і вас закликаємо підтримати) історичні події у 
5969 році до н.е. під назвою «сотворення світу» - народженням 
нової, арійської раси. Далі (поки умовно) будемо позначати  
5969 рік до н.е., «роком народження арійської раси від людсь-
ких етносів з Гіперборейського расо творчого казана». Коли 
наше нововведення приживиться, плануємо змінити цю назву 
на «український період етно творчого казана». 

Чому пропонуємо зміну назви? На нашу думку назва 
«арії» означає гармонійне поєднання високої духовності і пере-
дових землеробських технологій саме на українських теренах. 
Завдяки жрецям Шу-нун  (дивись «Древнее святилище Камен-
ная Могила», «Таємниці золотої пекторалі», «Закон володар-
ки», «Джерела», «Початок цивілізації», «Україна давня» тощо), 
саме тоді оранка землі була перетворена на священнодійство, 
на працю-молитву до верховного сонячного бога Ора (Ра). Са-
ме на цій землі, царі вершили свій суд на основі норм звичає-
вого права. Саме тут зародилася світова цивілізація, держав-
ність, писемність і право! Мова знайдених (знаків) письмен 



    167 

«Кам'яної могили» набагато давніший, ніж клинопис табличок 
Вавилона. Якщо перші шумерські тексти належать до ІV тис. до 
нашої ери, то одна з безперечно встановлених дат у «Кам'яній 
могилі», 6200 рік до н. е. Якщо з цією датою історики з «вели-
кими потугами»  змирилися, то інший напис «Кам'яної могили» 
датований 11582  роком до нашої ери, вчені категорично відки-
дають, бо на їхню думку «в ті допотопні часи» ніякого письма 
«не було і бути не могло»! Щось подібне ми проходили ще за 
часів СРСР, переживемо й ці пережитки. Час нас розсудить. 

Найбільше археологічних знахідок матеріальної культури 
припадає на гіперборейську периферію – Подунав’я. Вірогідно, 
що саме в цьому районі знаходився своєрідний центр ділової 
активності арійської Сонцеподібної Арати (держави першого 
арійського етносу). Тому цей район називають «Подунайською 
Аратою». Ймовірно, цей священний центр і арійське святилище 
подніпровського Шу-нуна (Кам’яна Могила біля Мелітополя) 
мали тісні зв’язки. Саме в Шу-нуні вперше наводяться імена і 
діяння багатьох божеств, патріархів та Богів-героїв, які пізніше 
утвердилися в культурі сумерів (шумерів) та інших європейців. 

Є думки, що делегації сумерських (шумерських) жерців  
періодично приходили до Шу-нуна і залишали тут записи про 
найважливіші події, як приклад, останній запис датовано 2530 
роком до н.е. Вірогідно, що задовго перед цим функцію голов-
ного арійського святилища вже виконував новий духовний 
центр, зміщений на північ. Археологія свідчить, що пізніше 
активність аріїв почала зміщуватися з Подунав’я - на північ, де 
виникла Нова Гіперборея – «Придніпровська Арата» (за іншою 
назвою «Трипільська археологічна культура»).  

За львівським вченим Я.Погоральським, перший етнос 
«Сонцеподібної Арати» (5969-5434 р. до н.е.) став перехідною 
ланкою між «статичним старим» і «динамічним новим» світом. 
Це був своєрідний «експериментальний зразок» як предтеча, 
нової соціальної організації. Річ у тім, що в період 5969-5434 
років до н.е. – «ново арійська раса» ще живилась традиціями 
попередньої «бореальної цивілізації». Проте настав час роз- 
почати самостійне існування. Нею стало Дніпро-Дністровське 
межиріччя, як новий етап розвитку арійської спільноти. Дехто 
каже Буго-дністровська культура доби неоліту VII-VI тис. до н. 
е. (близько 6500 - 5300 років до н. е.). 
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Примітка. Початок кожного 532-річного періоду 
збігався з народженням нового українського 
етносу. Важливо, що через кожні 532 роки абсо-
лютно повторюється комбінація таких чинни-
ків, як фаза місяця, день тижня, число місяця, 
порядок богослужінь літургійного дня, дата 
Пасхи тощо. У цей час новий етнос виростав з 
попереднього «материнського етносу» і водно-  

час суттєво відрізнявся від нього – як дитина відрізняється 
від матері. Особливо значні відмінності між етносами виника-
ють при переході до нової 1596-річної епохи, а найбільші – при 
переході до нового 7980-річного циклу. Згідно з християнсь-
кою традицією «час від творення світу і до кінця світу» ста-
новить 7980 років і складається з 15-ти «Великих миротвор-
чих кругів» по 532 роки кожний. Цикл 7980 років унікальний 
тим, що в ньому, починаючи з будь-якої умовної дати,  повто-
рюються всі особливості руху Сонця і Місяця. З цієї причини 
цей цикл використовувався християнами для розрахунку 
пасхалій, через що й називався «Великий пасхальний» цикл. 

***** 
Згідно з наявною інформацією, саме в 5508 році до н.е. 

відбулося заснування (або освячення) в Києві нового духовного 
центру (замість ранішнього гіперборейського Шу-нуна) і зачаття 
нового арійського етносу у Придніпров’ї, який майже через сто-
ліття (у 5434 році до н.е.) – народився як «системо-утворюючий 
етнос Трипільської Арати» (або Трипільської археологічної 
культури), яку ми з вами назвемо «Нова Гіперборея». На цей 
раз в ролі батьківського етносу виступила частина людності 
«Сонцеподібної Арати», яка пішла на північ після демографіч-
ного вибуху в Нижньому Подунав’ї і Нижньому Подніпров’ї. 
Зрозуміло, що це була найактивніша частина населення, пере-
дусім молодь, схильна до подорожей, пошуку пригод і слави. 

А ми поки що спробуємо з'ясувати, хто ж представляв оті 
«запліднені аріями» народи. Адже люди Півночі (гіперборейці-
арії) переселялися на південь і південний схід в ареали, котрі 
вже були заселені так званими материнськими народами ще з 
«допотопних» часів. Опираючись на Біблію та етнічну строкаті-
сть людства, дослідники виокремлюють сім основних рас (де- 
хто пише субрас): атлантичну, нордичну (арійську), семітську, 
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хамітську, яфетичну, монголоїдну (китайську), індійську. Чіткі 
межі між расами в дуже старі часи були відсутні. Саме тоді 
існувало Велике «змішування» народів, котрі й самі не знали, 
до якої раси вони належать, наприклад, древні народи Аме-
рики, Океанії, Південно-Східної Азії та інші. 

Імперія атлантів простягнулася від Південної Америки - 
до Східного Середземномор'я. Атлантична раса включала в 
себе кілька народів (про них багато написано в СМІ). Безпосе-
редньо перед Великим потопом панівне становище в ній посів 
народ толтеків.  

Толтеки-атланти  були  смаглявими,  включаючи  
і  правлячу касту, (згадайте гігантів Патагонії, 
яких бачили моряки експедиції Магеллана). Це 
були звіроподібні істоти,  правда серед них були і 
особливі «світлі атланти», які належали до вищої 
касти (жерці) і визнавали лише владу гіпербореїв  

з північного острова Туле. Нижчі ж верстви суспільства стано-
вили раби-кроманьйонці, яких навіть не вважали за людей. На-
род толтеків почне імігрувати та саме із активних «біженців»-
толтеків, (із загиблої Атлантида) в цих районах пізніше виник-
нуть великі імперії майя, інків, ацтеків. Останні взагалі вважали 
себе вихідцями з країни Ацтлан (Атлантида). Звідси і походить 
їхня назва. 

► Майя - одна з цивілізацій Месоамерики, що відома 
своєю розвиненою писемністю, вражаючими досягненнями в 
мистецтві, астрономії та архітектурі (1999 до н. е. - 250 н. е.). У 
І-му та ІІ-му ст. н. е. майя проживали: сучасні південні штати 
Мексики (Табаско, Чіапас, Кампече, Юкатан і Кінтана-Роо), 
нинішні країни Беліз і Гватемалу та західні райони Сальвадору 
і Гондурасу. 

► І́нки - панівний рід народу кечуа («Сини Сонця»), що 
мешкав на території сучасного Перу та деяких інших країн і 
створив велику централізовану імперію зі столицею у місті 
Куско в Андах, але існували короткий час - з 1438 до 1533 року. 
У 1533 році останнього правителя інків Атуальпу задушили 
іспанські загарбники. 

► Ацте́ки (або мешіка) - найбільший народ американсь-
ких індіанців Мексики з VІ по ХV ст. У 1521 році їх завоювали 
іспанці на чолі з Ернаном Кортесом  
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ЗМІШУВАННЯ  НАРОДІВ  
Призупинимось і внесемо свої пояс-
нення до раніше  викладеної фрази: - 
«Люди-втікачі рухалися чотирма голо-
вними потоками», всі ці потоки є пред-
метами жвавих досліджень. Існує «Та-
блиця народів» після Великого потопу 
яку очолив Ной (на малюнку внизу йо-
му 600 років) та його дружина Ноема 
(малюнок поруч їй 500 років) та його  
сімейство, три сина: Сим, Хам  і  Яфет 

з дружинами, саме вони уособлюють три основні людські раси, 
які розійшлися трьома напрямками-потоками і утворили власні 
народи. Упереджені історики твердять, що біблійні пророки ці 
сюжети просто списали з більш давніх, наприклад, шумерських 
текстів і додали свої (реконструйовані) малюнки. Зовнішній збіг 
справді є, але тільки зовнішній. Давайте разом розберемся: 
перший син Сим (або Абашим) - від шумерського слова  «олив-
ковий» (смаглявий) мав за дружину Шаламу (Керину);  другий 
Хам (або Абахан) - від слова «темний» («обпалений») мав за 
дружину Югу (Айша); третій Яфет (або Абафет, Іафет, Япет) - 
від слова «білий», (світлий) мав за дружину Асію (Неелатамек 
або Мериболу), (дивимось нижній малюнок)  
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У шумерів увага акцентувалася на кольорі шкіри та інших 
расових особливостях. А в Біблії про це ні слова не має, хоча 
заперечувати, що основні раси людства мають різний колір шкі-
ри, ніхто не збирається. У нас є питання до читачів: якщо Єгова 
(як Потоп) нещадно потопив всіх людей, то де сини і онуки Ноя 
і Ноеми (Ханни) взяли собі жінок?  До речі: приниження жінок в 
Біблії закладене навіть в родинних обрядах того періоду. Жін-
ка, яка народила дитя жіночої статі, вважається нечистою 66 
днів, а при народжені хлопчика – 33 дні. Чому саме народжен-
ня дитини Біблія вважає справою нечистою і забороняє поро-
діллі (молодій матері) входити в релігійні установи (церкви), 
спілкуватися з іншими людьми тощо. 

Чому дуже довго поруч з синами і онуками Ноя не вказу- 
вали  їхніх  дружин?   І тільки з часом зустрічаємо імена трьох  
жінок: Їски, Мілки і Сарри (ім’я пишеться з двома «рр»). Ці три 
жінки народилися майже через 250 років після Потопу в деся-
тій родині Ноя. При цьому імена жінок  Мілки і Сарри наочно 
викривають методи формування біблійних сімей, які розмно-
жувалися способом, неприйнятним для української традиції: 
єдналися із рідними та двоюрідними сестрами. (Нехай Бог буде 
їм суддею, є такі  слова: Загальна  дегенерація, ідиоадаптація 
інволюція, арогенез та ароморфоз, всі вони означають приб-
лизно одне: - напрямки еволюції, при яких виникають різні змі-
ни, психічні розлади та спотворення генетичної спадковості).   

Повернемося до напрямків і потоків спрямування людей 
за іменами трьох синів Ноя, які розійшлися світом:  

► Люди «семіти» пішли до Аравійського півострова і до 
Месопотамії і там утворили свої народи;  

► Люди «хаміти» пішли до Палестини, Північної Африки, 
нинішньої Сахари, що до Потопу була родючим краєм із прек-
расним кліматом і там утворили свої народи;  

► Люди «яфетіди» пішли північніше (по відношенню до 
Ізраїлю і Єгипту), далі на Егейські і Понтійські землі, а з часом 
на Балкани, Кавказ і Прикаспій і там утворили свої народи. 

Книга Тора говорить, що від дітей і онуків Ноя і Ноеми 
(Ханни) відбулися цілих 70 народів: 14 - від Йефет (Яфета), 30 
- від Хама і 26 - від Сима (Шема). Вищеназвані території і люди, 
на той час не були колоніями Атлантиди. Саме в той час вели-
ка частина земель нинішньої України була вкрита льодом. Ве-
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личезні блакитні брили льодовика сягали Карпат. Народи від 
синів Ноя доходили до краю льодовиків і тут «контактували» з 
гіперборейцями. І знову місцеві жінки (майбутні українки) «про-
явили» свою ініціативу в так званій «етнореволюції по зміцнен-
ню потомства» (вони почали самі вибирати собі чоловіків із 
пришлих народів). Тому розпочалася багатовікова війна між 
атлантами і народами яфетів, семітів, хамітів, толтеків тощо, 
котрі з'являлися з південного заходу та із інших напрямків. Зло 
атлантів не бажало йти в небуття і проявляло свою агресію.  
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Із Біблії нам відомо що Ной всього прожив 950 років, із 
них після Великого потопу він прожив 350 років. За 
цей період родовід Ноя пішов за напрямками трьох 
його синів: Сима, Хама і Яфета. Після Потопу у них 
народилися свої діти, і теж від них утворювались інші 
народи. Рід Сима в Біблії розписаний детально і його 
лінію можна простежити аж до появи Ісуса. До наро-
дів «семітів», насамперед, відносять  євреїв, арабів  і  

ассірійців. До Хама відносять всіх чорношкірих людей і час-
тину азіатів і американських індіанців. Яфет породив євро-
пейські і частину азійських народів. 

***** 
Коротко про синів і онуків Ноя та наступні народи:  

1). П’ять синів Сима (або Абашима): Елам, Ассур, Арфаксад 
(або Арпакшат), Луд, Арам (Буття 10:22).  

     
1.1). Елам - це давня назва Персії, яка сама є 
древньою назвою Ірану. До часів правління 
царя Кіра народ, що жив тут, називався еламі-
тами, вони навіть кілька разів згадуються під 
такою назвою в Новому Завіті. У книзі Дії 2:9, 
Євреї з Персії, які були присутні в День П'яти-
десятниці. До речі, термін «перські євреї» по- 
чали вживати від 1930-х років для позначення 
частини єврейської громади Ірану). Можливо 
перси є нащадками, як Елама, сина Сима, так і  

Мадая - сина Яфета.  Від  Елама йдуть  еламіти  та  вавилонці. 
Цікаво відзначити, що слово «арієць», яке так зачаровувало 
Адольфа Гітлера, є формою слова «Іран». Гітлер хотів створи-
ти чисту арійську «расу, що складається з супер людей. Але 
сам термін «арієць» позначає змішана лінія семітів і яфетів! 
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1.2). Ассур - це давньоєврейське слово позначає Ассирія. 
Ассирія була однією з великих стародавніх імперій. Ассур був 
одним з перших людей, кого возвели в ранг Богів і кому покло-
нялися власні народи. Вони промовляли: «Протягом всього 
існування Ассирії, тобто до 612 року до Р.Х., зведення битв, 
дипломатичних та зовнішніх відносин зачитували вголос, звер-
таючись до зображення Ассура; всі ассірійські царі вважали, 
що носять корону тільки з божественного дозволу духу Ассура.  

1.3). Арфаксад був прабатьком халдеїв. Цей факт «підт-
верджується хурритськими (Нузі) скрижалями, де його ім'я 
написано як Аріпхурра - засновник халдеї». Його наступний 
нащадок Евер, передав своє ім'я Єврейському народу через 
лінію Евер-Фалек-Реу-Серух-Нахор-Фарра-Аврам. У іншого 
сина Евера на ім’я Йоктан - було 13 синів (Буття 10: 26-30), всі 
вони оселилися в Аравії.  

1.4). Луд був предком лідійців. Лідія перебувала там, де 
сьогодні розташована Західна Туреччина. Давньою столицею 
Лідії було місто Сардис. Одна з семи церков Азії була розта-
шована в Сардах.  

1.5). Арам - давньоєврейське назва Сирії. Щоразу, як в 
Старому Завіті зустрічається слово Сирія, знайте, це слово 
пов’язане із Арам. Сирійці називають себе арамейцями, але їх 
мова називається сирійською. До часів поширення Грецької 
імперії, арамейська мова була міжнародною мовою.  

2). Чотири сини Хама (або Абахана): Куш (або Хуш), 
Міцраїм (або Мицар), Фут (або Пут), Ханаан (або Ханах). 
Нащадки Хама заселяли південно-західну частину Азії та 
Африки. Від них пішли народи: лівійці, нубійці, кушити, ефіопи, 
ханаани, фінікійці, філістимляни, кафторіти тощо. 
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2.1). Ім'я Ноєвого онука Хуша (або Куша, 
Хуса) як давньоєврейське слово, позначає 
давню Ефіопію. Йосип Флавій називав 
Ефіопію – «Хус», писав: «навіть у наші дні 
самі ефіопи називають себе «Хусейна», а 
жителі Азії звуть їх «хусейцами».  
2.2). Наступний – Міцраїм (або Мицар). 
Міцраїм - це давньоєврейське назва Єги-
пту, ця назва сотні разів зустрічається в 
Старому  Завіті. Наприклад, в  місці  похо- 

вання Якова ханаанеяни побачили плач єгиптян і назвали це 
місце Абель Міцраїм, що означає плач єгиптян. 

2.3). Третій син Фут - давньоєврейська назва Лівії і тричі 
зустрічається в Старому Завіті. Стародавня річка Фут, теж  
перебувала в Лівії. Йосип Флавій говорить: «Фут населив Лівію 
і назвав по собі жителів країни Футійцамі». В історичний час 
Лівія асоціюється з територією під контролем інших держав: 
Фінікія, Карфаген, Стародавня Греція, Стародавній Рим, Ван-
дали у V ст. н. е., Візантія у VI—VII ст. У 642-643 р. була заво-
йована арабами і включена до складу Арабського халіфату. 

2.4). Четвертий син Ханаан – в дуже старі часи так нази-
вали на давньоєврейській мові території, які пізніше були наз-
вані римлянами Палестина (тобто сучасна територія Ізраїлю та 
Йордану). Варто наголосити на назві «Сидон», засновника ста-
родавнього міста, названого на його честь, і «Хетт» – родона-
чальника стародавньої Хетської імперії. Також про Ханаана 
йдеться в книзі Буття, як про прабатька «ієвусеїв» (Євуса - це 
давня назва Єрусалиму). А ще були стародавні народи, які 
населяли землю Ханаан: амореяни і гергесеї, арвадеї і евеї, 
арці і цемареї, хімафіти та інші. Найбільш відомим нащадком 
Хама був Німрод, засновник Вавилона, а також Ерех, Аккада і 
Калне в землі «Сеннаар» (або Вавилон). 

  ***** 
Історії великих імперій минулого: Єгипет, Асси-
рія, Вавилон і Персія - міцно пов'язана з біблійними 
персонажами і мають пряме відношення до синів 
Ноя. Походження більшості племен і народів мож-
на простежити до і після синів Ноя - і це легко 
перевірити, дослідивши історичні документи. 
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3). У третього сина Ноя – Яфета (або Абафет, Іафет, 
Япет) було сім власних синів: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Ту-
вал, Мешех і Тирас. Згідно «Повісті временних літ» (поч XII ст), 
до яфетів відносяться такі народи і племена: сім, югра,  русь, 
чудь, перми, печера, литва, корси, зімеголи, ліби, ляхи, пруси, 
варяги, свеи, готи, англяни, галичани, волохи, німці, римляни, 
венеди, фряги тощо. За другими (більш ранішніми літописними 
даними), народи і їхні назви трохи змінені.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чому так багато відгалужень народів і пле-
мен по лінії Яфета (Абафета)? – запиту-
ють нас читачі. Третій син Яфет одружив-
ся на жінці Асія і мали вони 7 синів і 9 до-
чок. Про жіночі лінії ми поки нічого не пи-
шемо, дай Бог здоров’я нашим читачам, 
щоб вони розібрались із синами Ноя та 
народами і племенами які пішли від них. 
Розглядаючи далі лінію синів Яфета, ми 
зазначаємо: Перший син Гомер мав  влас- 

них синів: Ашканаза, Ріфата і Тогарма. Єзекіїль (єврейський, 
старозавітній біблійний пророк  в 500-тих роках до Р.Х.)  писав, 
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що нащадки Гомера, а також нащадки Тоґарма (третій син 
Гомера), проживали в північних межах (Єз. 38: 6). У сучасній 
Туреччині є область, яка за часів Нового Завіту називалася 
Галатея. Єврейський історик Йосип Флавій писав, що люди, які 
в його час (93 рік н.е.) на землі Галатеї, називалися галлами, а 
попередня їхня назва – Гомеріти. 

Саме вони переселилися на захід в область Галатеї, яка 
тепер називається Францією та Іспанією. Протягом багатьох 
століть Францію раніше називали Галлією, а Північно-західну 
Іспанія і донині називають Галісією в память нащадків Гомера. 
Деякі представники народів гомеритів переселилися далі, в 
область, яку тепер називають Уельсом. Історик Дейвіс повідом-
ляє про традиційні уельські вірування в те, що нащадки Гомера 
«прибули до землі Британського острова з Франції, приблизно 
через 300 років після Потопу». Дейвіс пише, що уельська мова 
називається «мовою Гомера» (як пам’ять в їхнього Гомера). 

Інші члени кланів гомеритів осідали в областях по шляху 
свого розселення, включаючи Вірменію. Британська енцикло-
педія каже, що Вірмени традиційно вважають себе нащадками 
сина Гомера - Ашкеназа і третього сина – Тогарми.  Межі древ-
ньої Вірменії простягалися на територію Туреччини. Назва 
Туреччини, ймовірно, походить від імені Тогарма. Інша частина 
народу переселилися до Німеччини. Ашкеназ – саме так нази-
вається Німеччина на івриті. 

Перейдемо до таємничого (другого) сина Яфета на ім’я 
Магог. Про цю людину ми запитали у ректора Київської духов-
ної академії єпископа Сильвестра (Стоїч), свої думки він виклав 
так: - У біблійних текстах згадують слова: «Коли ж скінчиться 1 
тис років, сатана буде випущений із своєї в'язниці і почне зво-
дити народи із 4-х країв землі на війну, число їхнє як морський 
пісок». І приймуть участь в цих діях Гог і Магог, (далі в словах 
Сильвестра немає ясності відносно подальших дій сатани і як 
пов’язується з Магогом).  

Зі слів пророка Єзекіїля (Єз. 38: 2) можна зробити висно-
вок, що Гог - це ватажок, глава, вождь народів, які бажали 
завоювати Єрусалим, а Магог - найменування його володінь 
(землі). Давайте зробимо припущення, що Гог - найменування 
народу, а Магог - назва землі, де цей народ проживав, тим 
паче в старих текстах є посилання на «землю массагетів». Де-
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які дослідники, наприклад У.Тарн, вважають, що народи маса-
гети жили на території від Каспійських степів - до Карпат. (За 
У.Тарном) - Гог і Магог, в авраамічній есхатології, це назви 
народів, які через тисячу років підуть війною на «народ Божий», 
але будуть спалені вогнем з неба (невідомим народом, або 
невідомою силою). Хто такий «народ Божий»? 

***** 
Саме питання слід уточнити: «хто входить 
в народ Божий»? Якщо  задати  питання ще 
більш точно, то  прозвучить  так: «кого ми 
можемо  (або  повинні) віднести  до  «народу 
Божого» в контексті XXI ст. з  урахуванням 
страшних уроків XX століття»? Це означає,  

в кожному  столітті (якщо не  в кожному поколінні), повинно 
знову і знову  ставиться  питання: Хто  сьогодні  входить  в 
«народ Божий»? Минуле XX ст. залишило по собі пам'ять «як 
століття великих і жахливих трагедій для багатьох  і  бага-
тьох  народів:  українців,  євреїв, калмиків,  циган,  кримських 
татар тощо. А ще війни і голодомори та різні геноциди. То-
му багато з тих народів опинилися на межі повного знищен-
ня. Мабуть, це так було задумано тими, хто приймав рішен-
ня і розробляв технічний проект реалізації «знищення  конк-
ретних народів». 

1). Біблія вважає, що «народ Божий», це таке співтова-
риство людей, які вірять і довіряють у своєму житті Єдино-
му Богу і вважають Його своїм Господом. 

2). Народи які зазначені: в Книгах Завітів Бога, (Завіту з 
Ісусом) та Завіту через пророка Авраама. 

3). У цю сім'ю входять люди, які живуть за Завітом Ноя. 
По великому рахунку, - частина людство, незалежно від різно-
манітних поділів, можуть увійти  до складу «народу Божого». 

Від себе добавимо, до цього складу може входити вели-
чезна кількість людей, багато з яких навіть не підозрюють 
про існування тих, чи інших Завітів, але неухильно викону-
ють їхні вимоги. Уявіть собі картину, у центрі - як стрижень 
стоїть духовний центр, а навколо - люди, що входять в Хри-
стову церкву. А рядом - монотеїсти, мусульмани та інші, які 
живуть по Заповіту, умовно назвемо їх усіх «народ Божий». 
Виходить свого роду «система концентричних кіл». Ми усві- 
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домлюємо, що виділених нами ознак, недостатньо. І  у  Госпо-
да своє уявлення - хто увійде в «народ Божий». І сперечатися 
з ним, то нерозумна справа. 

***** 
Тож перейдемо до сина Мадая, від нього пішли іраномо-

вні племена: мідійці (мадії), іранці, частина персів, сармати то-
що. Основна частина мадайців проживали в Індії. Згідно з апок-
рифічною «Книгою юбилеїв» (10:35-36), Мадай був одружений 
на 14-річній дочці Сима – двоюрідній сестрі Еламії, вона наро-
дила йому 12 дітей. Із них було 7 синів: Марад, Адалай, Алел, 
Амид, Валид, Адел (Мадел), Адай (Мадай) та 6 дочок: Веха, 
Мадева, Мамида, Малида і Мадажа. Через 5 років після народ-
ження останньої дитини, Мадай «розводиться» з Еламією (про-
мовляє в голос): «З завтрашнього дня, я розлучуюсь з тобою і 
йду до іншої жінки». На другий день Мадай бере собі іншу дів-
чину «за дружину» - свою молодшу сестру 16-річну Фасію. Від 
неї у Мадая було 2 дочки: Мада і Адема та один син – Мадас. 
На запитання: «Хто реєстрував шлюб синів Ноя та хто платив 
аліменти на покинутих дітей»?, ми поки відповісти не можемо. 

***** 
Вставка. Існує теорія, що на своєму історичному 
розвитку шлюб пройшов кілька етапів. Спочатку, як 
за період синів Ноя, так і за первіснообщинного ладу 
– офіційного шлюбу не було. Двоє (або декілька пар) 
приймали рішення і починали «шлюбні відносини». 
Згодом з екзогамії й групового шлюбу поступово 
виникають: спочатку парний шлюб, що об'єднує  ли- 

ше одну подружню пару, а потім патріархальна сім'я і з нею 
моногамний шлюб, який стає економічним осередком суспіль-
ства. У антагоністичних класових формаціях шлюб часто є 
майновою угодою. Окремі дослідники відзначали, що буржуа-
зна сім'я ґрунтується на суто грошових відносинах. Мабуть в 
період синів Ноя, шлюб «реєстрував» сам Ной спільно із сво-
єю дружиною Ноемою (інші пишуть Ханна). Відповідно до 
сплати аліментів за часів синів Ноя, ми поки не досліджували 
це питання. Можливо допомогу робив Ной з Ноемою, а пізніше 
саме громада племені (поселення) брала на себе піклування 
над родиною, яка залишилась без годувальника.  
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Слідуючий син - Явал (Іаван) – від нього пішли давньо-
єврейські народи Греції (іонійці, іаванці, елліни, тірсени, тір-
рени, етруски, пеласги тощо з VII ст. до н. е.). Синів Явана 
звали: Елі (Еліш), Фарсис (Таршиш), Кіттім та Доданій. За 
розповідями греків, якийсь Іон був праотцем Іонічного племені. 
Це ім'я існує ще й тепер в назвах: «Іонічне море», «Іонічні 
острова». Так, Середземне море називається в ассирійському 
клинописі «Тіхамтів іавнай» (грецьке море) і острів Кіпр, де 
ассірійці в перший раз зустріли греків і дали їм назву «Іавнан» 
або «Іуна». 

У IV ст. до н. е. на основі аттичного діалекту виникла дав-
ньогрецька мова – «койне». Одночасно з цим греки (в зв'язку з 
розвалом Перської імперії), шляхом колонізації заселили Фра-
кію, Епір, Вифінію, Лідію, Понт, Каппадокію, асимілювали місце-
ве населення цих територій. «Койне» став офіційною мовою 
християнської церкви поряд з латинською та офіційною мовою 
грецьких іудеїв (єврейсько-грецький діалект). 

Від п’ятого сина Тувала підуть фесалійські народи, ібери, 
тубали, тобеліти, іспанці та італійці. На території Малої Азії бу-
де заснована хетська держава «Таба». У ассірійських написах 
XII і IX ст. до н. е. згадується «земля Таба», що межує з Мушки 
(Мешех), в південно-східній частині Малої Азії, на захід від 
Ассирії. Колишня країна Іберія (це сьогоднішня Грузія), колись 
Тбілісі називали Тубала. Звідси, перейшовши через Кавказькі 
гори, народ рушив далі на північний схід, назвавши річку Тобол 
ім'ям їх племені, потім там збудували місто Тобольськ. 

Звернемося до Біблії, ім'я Тувал у Святому Письмі об'єд-
нане з іменем Каїна - засновником землеробства. Цей народ 
почав формуватися близько 20 тисяч років тому в північно-
західному кутку Європи на території сучасних Ісландії, Скан-
динавії, Гренландії. Це були фізично міцні, стійкі до різнома-
нітних негараздів, інтелектуально розвинені люди сучасного 
європейського типу (білошкірі, круглоголові, довгоногі, русо- і 
темноволосі, блакитні й кароокі). Санскрит - мова саме цього 
народу. Та й поняття «арій» у більш строгому смислі пов'язане 
з племенем Тувала-Каїна та його сестри Ноєми. Саме вони під 
проводом Рами, прийшли на землі Припонтиди, залишили тут 
досить помітний арійський слід. Прижилися засновані ними 
культи Сонячного світла, Матері-Берегині, Івана Купала тощо. 



    181 

Згодом нащадки Яфета, пройняті арійським духом, 
розселяться на неозорих просторах Європи і Азії, від 
Карпат і Каспійського моря до Зауралля, Китаю, Індії, 
Тихого океану. До них можна віднесимо: древніх євро-
пеоїдів, етноси Уралу, Сибіру, Далекого Сходу, фінів, 
угрів, туранців, алтайців, монголоїдів, китайців доли-
ни Янцзи-Хуанхе, тибетців, автохтонів Індії тощо. 
Це був досить  складний  конгломерат родів, племен,  

народностей різного рівня культури, духовності, інтелекту, 
різного ступеня дикості й азійщини. 

***** 
Від 6-го сина Мешеха пішли народи: фрігійці, ассірійці, 

іллірійці та інші, які оселились в районі Анатолії (сучасної Тур-
ції). За московськими викладками Татищева, Ломоносова та 
Тредиаковського, є версія, що московіти утворилися від наща-
дків Мешеха. Один з географічних районів Москви, до сьогод-
нішнього дня називається Мещерська низовина. Ми не будемо 
сперечатись, бо лінія Мешеха потребує грунтовного вивчення. 

Цікаво, що ця версія була прописана в «Синопсис, або 
Короткий опис про початок російського народу», який був вида-
ний в 1674 році. Дивно, що московити «забули» як у ІХ-ХІІ ст. 
територію України, а також Білорусії називали «Руссю». А зго-
дом у ХІІІ- XV ст. вже чітко роз’єднували три етноніми: «родомъ 
Москвитянинъ», «родомъ Русинъ», «родомъ Грекъ». У XVІ ст. 
чітке розмежування застосовували в літературі, як приклад, у 
творі «Багата вина» (1621 р), митрополитів Іларіона і Клементія 
називали русинами на противагу до московита - ченця Пімена. 
А у XVI–XVIII ст. більшість народів вже чітко мали свою іденти-
фікацію, наприклад, своїх північно-східних сусідів українці нази-
вали «москалями», а їх країну «Москвою», «Московщиною», 
«Московією». Та й теперішню Росію на початку ХХІ ст. нази-
вають Московією.  

Звертаємось до Біблії. У книзі Буття (10:2) зазначено, що 
від Мосоха (Мешеха) пішли народи генети (венеди) племена 
фракійського походження, які жили в Малій Азії (сучасна Ту-
реччина). На противагу московській теорії нам треба пригадати 
концепцію Бєльського, бо там він Мосоха (Мешеха) називає 
Рифат: «Був другий син Гомерів - Рифат. Од сього Рифата 
народились пафлагони, енети, генети, венеди, венединці, 
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анти, алани, роксани, роксолани, од яких начебто пішла Русь 
і алани, ляхи, слов’яни, болгари і серби. Сі всі одного суть 
народу і язика, а саме слов’янського». 

Сьомий син – Тирас (Фирас, Тарас) заклав основу фракій-
цям та іншим народам локалізованим на південно-західному 
узбережжі Чорного моря. Раніше нащадків Тираса називали 
тирянами. Греки змінили їхню назву на фракійців: «Це жорст-
кий і войовничий народ». А ще треба згадати Фираса (Тирас), і 
його нащадків тирсенів (тиррени), одно з пелагських племен, 
котрі вчиняли розбійні напади в Егейському морі. Тоді Фракія 
тягнулася від Македонії на півдні і до річки Дунай на півночі, а 
далі до Чорного моря на сході. Нащадки Фираса поклонялися 
божеству на ім'я «Турас» або «Тору» - богу грому. Слово «тур» 
є варіацією більш давнього слова «тувар», бо в давні часи 
казали: «Ці (чи інші) народи утворенні від Тираса-Фираса (Та-
раса) він же Троян, він же Перун, він же Атирас, що означає 
«Божий Тур». Нас зацікавила теорія походження перших укра-
їнців (тому трохи нижче, ми повернемося до Тираса, як Тараса 
у розділі «Загублені факти»). 

***** 
Примітка. А зараз послухайте, як на нашій українсь-
кій землі на теренах Північної Припонтиди, (нинішня 
Кубань та Кавказ) побував та «сексуально наслі-
див» сам Геракл. А вже потім він пішов на південь 
Іспанії до Геркулесових стовпів. Саме донька Борис-
фена Aпі із Припонтиди залишила Геракла в себе на  

довгий час, як вона потім скаже: «для парування і міцного ро-
ду». І народилося в них троє синів: Гелон, Агатирс і Скіф. Ось 
звідки пішли наші українські прабатьки! За Геродотом: «укра-
йни утворилися від 3-х синів бога Папая (маючи на увазі Гера-
кла) із берегів Борисфена  (Дніпра), які  мали владу  в  Скіфії». 
Важливо не лише де, у якому регіоні відбувалися «оті події», а 
й те, що вони собою являли і хто в них брав участь. По суті, 
це події арійської історії. Називаємо синів Папая (Геракла), 
котрі стали скіфськими царями: Ліпоксай, Арпоксай і Колак-
сай. Слова «сай» - цар, Геродот пише арій-сай, замість тер-
міну «скіфи». Так довільно перекладали слово «арії», бо саме 
скіфи-арії змогли в легенді «натягнути Гераклів лук» та 
одержати в нагороду плуг і ярмо із золота. 
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ЗАГУБЛЕНІ  ФАКТИ 
Досліджуючи зародження українців, ми 
вирішили подати своє бачення, яке має 
інший кут зору і «замішане на приблизній 
інформації у 80% відомих і 20% невідомих 
фактів». Зараз, ми займемося розглядом 
походження людства (в плані зародження 
українського народу), з  протилежного  від 

наукових стандартів – боку, (тому треба набратися терпіння, бо 
буде повторення деяких фактів). Біблія, перед Всесвітнім пото-
пом звертає нашу увагу на етнічну строкатість людства, і саме 
там дослідники виокремили 7-м основних Корінних рас люд-
ства: атлантичну, нордичну (арійську), семітську, хамітську, 
яфетичну, монголоїдну (китайську), індійську. Чіткої межі між 
расами не було, бо існувало багато «змішаних» народів, котрі й 
самі не знали, до якої раси вони належать. Чимало було й 
залишків зниклих попередніх Корінних рас та древніх народів, 
наприклад, Америки, Океанії, Південно-Східної Азії та інші. 

На той період, імперія атлантів простягнулася від Півден-
ної Америки до Східного Середземномор'я. У Північній Африці, 
в районі Єгипту, розташовувалися Східні колонії атлантів. А 
далі на Схід і Північний схід жили так звані «Ноєві народи». Ви 
вже знаєте, що «Таблицю народів» очолює Ной, сімейство кот-
рого стало важливою сполучною ланкою між допотопним і піс-
ля потопним людством. У християнській традиції Ной розгляда-
ється, передусім, як праобраз людини, врятованої у Христі. Від-
повідно до тлумачення Церкви, сам Потоп розглядається як 
праобраз хрещення, а ковчег - праобраз Церкви, який пливе 
через бурхливі води, безодні гріха і рятує жагучих до порятунку 
(невелику купку) людей і тварин.  

Дещо про відомі факти. Ной (Но́ах) у Біблії (Буття 5:29) 
витлумачено як «заспокійливий», він є останній (десятий) з 
допотопних старозавітних патріархів, що походять за прямою 
лінією від Адама. Син Ламеха (Лемеха), онук Мафусаїла, бать-
ко Сима (Шема\Абашима), Хама (Абахама) і Яфета (Абафета).  

Згідно Біблії, разом із Ноєм до Потопу проживали на пла-
неті Земля різні народи, які по тій, чи іншій причині ворогували 
між собою. І саме Ной був праведником серед них, за що був 
врятований Богом під час Всесвітнього потопу і саме Ной і його 
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потомство стали продовжувачами людського роду на Землі. З 
цією метою Бог наказав Ною побудувати Ковчег і взяти туди 
членів своєї родини і по парі тварин кожного виду (згідно книги 
Буття 7:2 «чистих» тварин). Давайте підкреслимо: 

1). На момент народження Ноя, на Землі жили різні люди, 
які складали народи і нації, цивілізації і Корінні раси.   

2). Чому в Біблії (Буття 7:2) написано додатково взяти в 
ковчег «чистих» тварин по парі? Чому по парі і чому «чистих 
тварин»?  

Відповідь проста. Ной повинен був в взяти ковчег не «ко-
жної тварини по парі», а саме «по сім пар тварин» щоб був за-
пас для жертвоприношень Богу. Сказано – зроблено. Із семи 
пар тварин, шість пар в період Потопу було вбито і викинуто за 
борт у воду. Що це за дивний Бог, якому потрібні кров і м'ясо?  

***** 
Вставка. (На мал. Ной). Коли Господь поба-
чив, що всі думки і вчинки людей в допотоп-
ний період спрямовані тільки на зло, він пош-
кодував про те, що створив людство. І ска-
зав Господь: «І вигублю з землі всіх людей, а з 
ними разом знищу всіх звірів польових і всіх  
птахів небесних. Я розкаявся, що створив їх». 
Один тільки Ной був угодний  Богу, так як він 

був чоловік праведний і невинний. Бог сказав Ною: «Прийшов 
кінець усьому живому, бо наповнилась земля насильством і 
злочинами. І ось, Я знищу все живе на землі. І зробиш собі ве-
ликий ковчег і обсмоли його із середини та із надвору. І зроби 
отвір в ковчегу вгорі, а збоку устрій вхід і прикрий його міц-
ними дверима. Коли Я наведу на землю потоп, щоб винищити 
кожну живу тварину, увійди в ковчег зі своєю дружиною, твої-
ми синами і з дружинами твоїх синів. І впровадиш до ковчегу 
по двоє із всіх видів звірів, щоб вони залишилися з тобою в 
живих. І з птахів візьми по парі, з будь-якого роду їх, і з усіх 
плазунів на землі нехай увійдуть від кожного роду - по парі. 
Візьми собі з кожної їжі, який зазвичай харчуються, і буде вона 
їжею для тебе і для них». Ной зробив усе так, як звелів йому 
Бог, але взяв в ковчег «по сім пар із всіх видів звірів». Чи були 
там додаткові види птахів, плазунів та інших живих істот 
для жертвоприношення, ми не досліджували. 
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Після закінчення Потопу ковчег прибило до Араратських 
гір (Буття 8:4), де Ной знову приніс «жертви Богові» (не відомо 
кого він вбив), і Бог благословив його і потомство, уклавши з 
ним Завіт (Буття 9:1-17). На підставі того, що назва Арарат рів-
нозначна Урарту, місцевості і державі на північ від Ассирії, вва-
жається, що Араратські гори перебували в Урарту, в якій знахо-
диться і гора Арарат. Дивина в тому, що згідно Біблійної енцик-
лопедії Брокгауза, ніщо не вказує на те, що ковчег пристав са-
ме до сучасної гори Арарат. Дослідники й досі шукають місце 
«паркування» ковчега.  

Дещо із прихованих Біблійних фактів. Батько Ноя, 
Ламех (Леміш), за переказами, взяв дружину Асуму (Ашму) в 
рік смерті Адама для продовження свого роду. І коли народив-
ся Ной, батько Ламеха (дід Ноя), Мафусаїл (Метушелах), буду-
чи людиною прозорливою, захотів передбачити майбутню до-
лю свого онука Ноя. Єврейський переказ приписує Мафусаїлу 
наступні слова: «Чи народиться у твого сина - син, і нащадками 
його буде населений весь світ, тому стережись і не клич сина 
свого справжнім ім'ям, щоб не вбили його за допомогою чак-
лунства. І назвав Лемех сина свого Менахем (замість Ноя), 
кажучи: «Цей нас потішить», приховав справжнє ім'я за пора-
дою Метушелаха, батька свого. А сам Метушелах же назвав 
новонародженого хлопчика Ноахом (Ноєм), щоб не винищили 
Ноаха-Ноя чаклунством, дізнавшись перше ім'я (Менехем), 
яким нарік його Лемех». Далі переказ зауважує: «Метушелах 
був мудрець великий і знав, що для чаклунства необхідно 
знати справжнє ім'я людини». Однак за достовірність цього 
останнього зауваження ми не ручаємося. І тільки з часом хлоп-
чик Ноахом – стане Ноєм. І народить він у 500 років свого пер-
шого сина Сима (Абашима), а потім Хама (Абахама) і Яфета 
(Абафета). 

***** 
Додаток. У давньоруському апокрифу, диявол 
змусив дружину Ноя - Ноєму обманом дізнати-
ся у про будівництво ковчега, а потім спробу-
вав перешкодити. При посадці в ковчег, диявол 
сховався під подолом сукні Ноєми і разом з нею 
пройшов на ковчег, перетворившись в мишу, 
спробував прогризти дно ковчега, але марно. 
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Згідно єврейських переказів, будівництво ковчега зай-
няло у Ноя 120 років (за однією з версій, дерева для ковчега 
також були посаджені Ноєм), хоча Всевишній міг врятувати Ноя 
одним Своїм словом, або прискорити його роботу чудесним 
чином. Це пояснюється тим, що Господь хотів дати людям 
можливість покаятися в гріхах і виправити свою поведінку. Його 
сусіди та інші сучасники Ноя мали можливість спостерігати за 
будівництвом. Коли його запитували, чим він зайнятий, Ной 
пояснював: - Бог виніс вирок щодо знищення людства, і якщо 
люди не схаменуться, через 120 років вони будуть знищені у 
водах Всесвітнього потопу. Але всі сміялися над Ноєм, крутячі 
пальцем біля скроні (мов не сповна розуму). 

За «Книгою Ювілеїв»: Ной зробив 
ковчег (як наказав йому Господь, в 
27 ювілей, в п'ятий рік - п'ятої сед-
миці від Мiробитія, тобто 1333 р. У 
шостий рік цієї ж седмиці (1334 р.) 
Ной увійшов до ковчегу - на небі 
був молодий Місяць. До 16 дня 
другого місяця Ной і тварини вхо-
дили до ковчегу, а в 17-й день уве-
чері Господь закрив ковчег зовні 
(?).  40 днів  і  40 ночей від 17  дня  

(другого) місяця лилася вода з небесних джерел. І вода стояла 
над поверхнею Землі 5-ть місяців, або 150 днів. B четвертий 
місяць всі джерела великої безодні перестали лити воду.  

► Є питання: - Назвіть конкретно рік народження Ноя? 
Нащадок Адама в 10-му поколінні Ной народився у 1056 році 
від створення світу. Його батькові Лемеху (Лемішу) було 182 
роки. Ной й досі під ім'ям «Нух» шанується як пророк в ісламі. 

► Скільки реального часу зайняло спорудження ковчега? 
Біблія конкретно не повідомляє, але ми знаємо, Ной уперше 
згадується в Буття 5:32, коли його вік становив 500 років. Далі, 
у віці 600 років він увійшов до ковчегу. Час, затрачений на спо-
рудження ковчега, залежить від періоду між Буття 5:32 і момен-
том, коли Бог наказав Ноєві збудувати ковчег (Буття 6:14-21). 
600 – 500 = 100 років, але Біблія вказує максимальний термін 
будівництва ковчега 120 років. 

► Скільки людей було в ковчегу Ноя? Згідно з 6-8 розді- 
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лами книги Буття, в ковчегу були: Ной, його дружина, три їхні 
сини (Сим, Хам та Яфет), а також їхні дружини – разом 8 осіб. 
Існує легенда, що Ной взяв на ковчег не тільки живих істот - на 
судно перенесли кістки Адама, які пізніше його син Сим (Аба-
шим) поховав в Єрусалимі. 

► Скільки тварин кожного виду Ной узяв у ковчег? По 7-м 
пар з кожного виду «чистих» тварин для жертвопринесення, 
залишились по 1-й парі з кожного виду тварин для розмножен-
ня (книга Буття  6:19-20; 7:2-3). 

► Скільки часу Ной перебував у ковчегу? Беручи за осно-
ву місячний календар із 360 днів, ми встановити, що Ной пере-
бував у ковчегу протягом приблизно 370 днів. Але Біблія вказує 
«вода стояла над поверхнею Земля 5 місяців, або 150 днів». 

► Де похований Ной? У християнських легендах і перека-
зах, у Араратській долині, зразу після Потопу було збудовано  
місто Нахічевань (нині територія Азербайджану), це місце вва-
жається - останнім спочинком Ноя. Про це згадує літописець 
XIII ст. Вардан Аревелці в праці «Ашхарацуйц», присвяченій 
географії Вірменії та сусідніх країн. Недалеко, у Маранду він 
поміщає гробницю дружини Ноя - Ноєми (Ханни), яку називає 
Ноемзар. Могила Ноя з напівзруйнованим куполом, восьми-
кутна всередині, діаметром в 10-12 м. Станом на кінець ХХ ст. 
збереглася одна сторона. Багато людей вважають, що не тіль-
ки Ной, а й його сини поховані в Нахічевані. 

► Назвіть перші екранізації кінофільмів про Ноя? Однією 
з перших спроб перенести стародавні біблійні легенди на 
екрани стала кінокартина «Біблія» у другій половині ХХ ст. 
Фільм вий-шов в прокат у 1966 році і складався з трьох частин: 
1) історія Адама і Єви; 2) біографія Авраама; 3) будівництво 
ковчега. Роль Ноя зіграв актор Джон Х'юстон. 

Згідно з календарем майя Потоп стався в 3113 році до 
Р.Х. Народ майя мав один з найточніших календарів за всю 
історію людства. В Чичен-Ітсі (Мехіко) знаходяться руїни гігант-
ської обсерваторії, коридори якої зорієнтовані по Сонцю, зорям 
і Місяцю. З допомогою обсерваторії майя могли точно передба-
чати сонячні і місячні затемнення, навіть вираховувати синоди-
чний цикл Венери. Майя вірили в концепцію циклічності часу. А 
Всесвітній потом вони розглядали як «кінець попередньої епо-
хи людства і початок наступної». Вони знали, що водна катас-
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трофа, зруйнує світ попередніх Чотирьох корінних рас людства 
і дасть початок наступній П’ятій корінній расі людства, але їхня 
цивілізація відійде в паралельний світ.  

Дати, які подали майя, практично співпадають з датами 
початку нинішнього періоду «Юга», який подавала давня кос-
мографічна індуїстська традиція. Згідно з цією традицією, зараз 
йде «шосте тисячоліття періоду Каліюги», яке почалося в пере-
рахунку на наше літочислення опівночі з 17 на 18 лютого 3102 
року до Р.Х (різниця в 11 років для таких давніх подій є мізер-
ною). Правителем цього періоду вважається Ману Вайвасват, 
творець «Законів Ману», тобто наш Біблійний Ной. 

***** 
Вставка. Бог сказав Ною: «Вийди з ковчега, і 
нехай вийдуть з тобою жінка твоя, сини твої і 
дружини синів твоїх. Виведи всіх тварин, які 
були з тобою, - нехай розійдуться вони по зем-
лі». Ной зробив усе, як звелів йому Бог. Зійшов-
ши на землю, він влаштував жертовник і при-
ніс на ньому жертву. (Уточнення: Ной не міг 
робити  жертвоприношення, бо  був  в  ковчегу  

поранений левом. Замість нього, це зробив його син Сим 
(Абашим), за що отримав від Богів – жрецький дар (священне 
або царське первородство). Бог взяв жертву (зарізаного 
ягнятка) і сказав: - Не буду більше проклинати Землю та 
людство, і не буду вражати всього живого, як то Я вчинив 
зараз. Надалі, по всі дні на Землі будуть: сівба і жнива, холод і 
спека, літо і зима, день і ніч не припиняться ніколи. 

*****       
Істина говорить: «За кожним великим чоловіком стоїть 

велика жінка». Однак мало хто може собі уявити, що значить 
жити з людиною, яка є предметом насмішок з боку оточуючих 
його людей. Тільки задумайтеся про те, як було Ною і його 
рідним, витримувати глузування від людей, з якими ти маєш 
добропорядні стосунки. Ноя підтримувала його дружина.   

Для того, щоб народжувалось людське потомство, чолові-
кам треба мати жінку. Дивина в тому, що Біблія зовсім не приді-
ляє увагу жінкам, немов дітей народжують чоловіки. Наприк-
лад, сьогоднішня молодь набудь не знає імені дружини Ноя. 
Люди не знають, ні де вона народилася, ні де жила, ні де і коли 
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померла. Відомо тільки те, що вона жила в період Всесвітніх 
лих і нещасть, всіляко підтримувала свого чоловіка Ноя і стала 
жінкою, від якої по праву пішло людство. І це не Єва. Ця жінка 
жила, щонайменше, на десять поколінь пізніше Єви. В Біблії 
про неї йдеться лише як про «дружину Ноя». Через нестачу 
інформації доведеться  нам поділитись своїми фактами. 

Знайомтесь, на малюнку дружина Ноя – Ноє-
ма (Ханна), матір всіх живих людей на землі, 
яка має ще декілька раніше зазначених імен. 
Вона є  дочкою Ракіела, внучкою Мафусаїла і 
Адіни, (була за переказами сестрою Тувал-
Каїна, першого коваля «Береш рабба»). У 
«Книзі ювілеїв» її назвуть Емзараг, вона була 
дочкою сестри Ноя, тобто Ною вона прихо-
дилась племінницею. 

Існує цікавий давньоруський переказ про дружину Ноя, але то 
вже тема іншої книги. Зараз мета нашої теми, щоб Бог «підка-
зав» нам стежку-доріжку, яка виведе нас до абсолютно досто-
вірної інформації про початок Всесвіту і першої основи зарод-
ження людства. Ми не «ліземо» в духовний світ, тому що там 
можна» заблукати». Ми вивчаємо тільки матеріальний світ на 
основі різних історичних документів. 

Зовсім недавно закінчився один з етапів проведення Між-
народної програми «Геном людини». Генетики відтворили виг-
ляд першої жінки на планеті, (порівняли гени представників 
людства всіх рас і періодів (підрас) і чомусь подумали, що це 
Єва. За основу досліджень було взято шматок ДНК – «кільцева 
молекула», яка знаходиться в мітохондріях - енергетичних клі-
тин. Бо саме вони передають гени по материнській лінії і зручні 
для вивчення. Але ми маємо сумнів: можливо вчені допустили 
помилку, генетичний матеріал належить не Єві, а дружині Ноя 
– Ноємі (Ханна). Але як би там не було, зайвий раз було підт-
верджено, що всі ми люди: - європейці, азіати, африканці та 
інші, є «родичами» на планеті Земля. 

Не захищаючи Ноя, Ноєму (Ханну) та їхніх дітей і онуків, 
ми повинні звертати увагу на факти. Нащадки одних батьків - 
брати і сестри, племінники і племінниці і т. д. - в умовах обме-
женого вибору подружжя для шлюбу і сім’ї, змушені були, для 
того щоб продовжити свій рід, вступати в шлюб один з одним, 



    190 

роблячи тим самим ненавмисний інцест. В результаті цього у їх 
нащадків могли виявитися ознаки виродження, успадковані по-
тім усіма членами популяції і стали згодом відмінними расови-
ми ознаками. Але навіть якщо цього і не сталося, індивідуальні 
типологічні риси предків, що переважають в тих чи інших попу-
ляціях, лягли в основу того чи іншого расового типу. Можливо, 
що негроїдна, азіатська і європейська Корінні раси походять 
незалежно від своїх далеких предків. Причина: вільне схрещу-
вання один з одним (змішування народів) і попередня належ-
ність до одного людського виду. Прикладом може слугувати 
Ной – Ноєма і їхні потомки. 

І раптом чуємо голос із залу. Стійте, скажіть, що було пер-
винне Курка чи яйце? На це (провокаційне) питання відповів 
Сергій Чеботарьов: - Давайте ваше питання розділимо на дві 
частини, бо є 2 протилежні точки зору. Одна група дослідників 
відстоює тезу, що первинна курка, тобто живий організм і далі 
все починається з яйця. Первинне було яйце, воно розвивало-
ся, і з нього вилупилася курка. Друга група дослідників наполя-
гають на своїй концепції, яка трактує різноманіття форм орга-
нічного світу - як результат створення їх Богом. Пригадайте 
трактовку створення «Першої корінної раси» людиноподібних 
істот під назвою «самозародженні». Або створення Богом пер-
шої людини – Адама «із глини». Уже від Адама і Єви в резуль-
таті їх гріхопадіння стали народжуватися діти. У нашому залі 
ставало все веселіше, люди жваво реагували на всі слова. 

В цей час, Валентин Карпов попросив слова і включився в 
дебати: - Шановні присутні, я прошу вашої допомоги. Скажіть 
будь ласка: Чи був у Адама пупок, як з’єднувальний канал з 
матір’ю? Зал притих і задумався. Карпов В.Є. далі: - Дискусія 
відповідно цього питання йде від середньовічних часів, церква 
після багаторічних консультацій зробила висновок, що у Адама 
пупка не було, точно так же, як і не було самої пуповини, який 
повинен зв'язувати ембріон Адама з організмом його матері. 
Втім, матері у Адама теж не було. Він був створений Богом «із 
глини» (дорослим) «в усій красі і могутність». А от потомки від 
Адама і Єви (їхні діти) вже мали, як і належить народженому: 
пуповину  і пуп.  

До речі, є третя група дослідників:  вони заявляють, що 
раніше всіх істот з'явився Брахма - перша жива істота із яйця 
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Брахми, в якому до певного терміну часу - розвивався. Звідкіль 
взялося саме яйце у Брахми, вони поки не мають відповіді. За 
їхніми словами, весь світ являє собою «яйце Брахми»: зірки - 
це його купол, твердь під ногами - земля. Живі істоти є його 
дітьми. Термін життя Брахми відміряний у дуже довгому часі, 
потім йде переродження. Він продовжує жити в своїх нащадках. 
При умові катастрофи, Брахма переходить в ефірний стан, все 
з'єднається в єдину істоту, і вже від неї почне йти «новий виток 
розвитку людства» через певний проміжок часу. 

Існує, як не дивно, і 4-та точка зору, яку більшою мірою  
висловлюють вчені, які сповідують атеїзм. Ця точка зору відпо-
відає словам Сергія Чеботарьова, свідчить, спочатку не було ні 
людини - Адама, ні яйця Брахми, а цей світ «самозароджений» 
і спонтанно розвивається, як ми вже раніше розповідали. Тому 
ми пропонуємо обходити гострі кути в питанні, що первинне: 
курка чи яйце? Треба задавати уточнений запит: - Опираючись 
на ваше питання, просимо уточнити, що вважати яйцем, а що 
куркою?  Наприклад, у мікроорганізмах яйця взагалі немає. 

Для іншого прикладу, умовно позначимо людину – як 
яйце, і спробуємо визначити, навіщо людина вирішила з'яви-
тися на світ і як їй вдається з'являтися на Землі знову і знову. 
Сучасна біологія розвитку вже багато десятиліть б'ється в 
спробах відповісти на болюче питання: чому на світ народ-
жується від людини – людина, а не інша істота? По всій види-
мості, пояснення запропоновані Геккелем, здаються сучасним 
біологам не в повній мірі переконливими, їх не влаштовують 
посилання на повторення генетичних стадій розвитку предків. 
Однак зрушень у вирішенні цього головного питання практично 
немає. Як розвивається людина, ми вже знаємо. Ембріологи 
постадійно і щохвилини розписали перетворення, що і як  від-
буваються з ембріоном, від найперших миттєвостей заплід-
нення і до появи новонародженого. Є надія, що, осмисливши 
всі перетворення ембріона в утробі матері, ми зможемо відпо-
вісти на масу запитань. Чому розвиток людини протікає саме 
так, а не інакше? Поки ми достеменно не знаємо, як виглядали 
наші предки. Зрозумілим є одне: мавпами вони ніколи не були. 

Тож будемо закінчувати нашу дискусію і перейдемо до 
розгляду основних тем нашої книги. Бо нам треба пам’ятати, 
якого ми роду – діти? На черзі: Україна – як нова Гіперборея. 
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УКРАЇНА – ЯК  НОВА  ГІПЕРБОРЕЯ 
Якось ірландський драматург і публіцист 
Джордж Бернард Шоу (1856 р.н.) лауреат 
Нобелівської премії з літератури (1925 р) 
сказав: - Єдиний урок, який можна винес-
ти з історії, полягає в тому, що люди не 
роблять із власної історії - ніяких уроків. 
Від себе добавимо: - Хто забуває уроки 
історії, приречений  на  їх повторення. На  

нашу думку, саме з Тараса Шевченка почалося розуміння укра-
їнського народу як «сім'ї єдиної». А його геніальне послання: «І 
мертвим, і живим, і ненародженим…». Ніхто краще не сказав 
про українську націю. А менталітет самого Шевченка, це мента-
літет Батька нації. Тож давайте будемо разом згадувати, якого 
ми роду – діти? Не можна більше жити за старою тезою: «Аби 
мені було добре, а у сусіда хай навіть корова здохне». Настав 
час усім нам будувати сильну і незалежну державу. 

Переглядаючи власні дослідження за нашими темами, ми 
відчули «вакуум інформації». Немає головного, «первинної 
основи» від якої можна відштовхнутись. Зате ми виявили місця 
сили або «салюберні зони» України (пояснення нижче), як 
доказову базу не наукового характеру (Біблія, міфи і легенди, 
археологічні знахідки і різні дослідницькі теорії тощо). У нас є 
гіпотези, як прихильників, так і опонентів, суть яких полягає у 
підтвердженні або спростуванні висунутих положень теоре-
тичними аргументами. Наприклад, на землі існує ˃ 8 млн форм 
життя, і одне із них – людське. Душа живого організму побував-
ши в тілі людини, зразу робить висновок і вже ніколи не захоче 
повертатись до тваринного стану, або рослинного світу. 

Світова цілісність, згідно наукової езотерики, являє собою 
узгоджене цілісне «Одне», яке утримує у собі безліч горизонтів 
і зможе розповісти про походження людства. Ми звернулись до 
інших дослідників за доказовою базою і на поверхню виплило 
просте правило: - Хто може щось зробити – той мовчки робить, 
хто не може робити, - той вчить: «як це робити». Тож на сторін-
ках нашої книги, ми продовжуємо викладати власні думки і на 
свій захист беремо Закон наукових досліджень Мерфі, там є 
такі слова: «На захист власної теорії завжди можна провести 
достатню кількість досліджень інших авторів». 
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«Салюберні зони», місця сили і місця слабкості виз-
начаються як інтуїтивно, так і за допомогою 
приладів. Якщо взяти всі місця сили, виявлені на 
Землі, і нанести їх на мапу, виявиться, що вони 
розташовані у вигляді правильного геометричного 
візерунка. Якщо з'єднати місця сили одне з одним за 
допомогою ліній, вийде щось подібне до кристала, 
інтегрованого в кулясту форму Землі, вершини яко- 

го виходять на поверхню. Правильні геометричні форми 
говорять про те, що ми маємо справу з якимось природним 
законом, бо місця сили утворені не хаотично, а мають чітку 
геометричну структуру. Вони надають нашому світу гар-
монію та імпульс для існування. Салюберними зонами нази-
ваються ті зони, в яких сходяться промені від різних місць 
сили з різною енергетикою. У цих зонах закони природи діють 
не так, як це описано в підручниках фізики. Там може порушу-
ватися плин часу, змінюватися геометрія простору тощо. 

***** 
І незалежно від того, як далеко ми зайдемо в майбутньо-

му, нам ніколи не вдасться позбутися минулого. У Біблії зазна-
чено, що напередодні Вселенського потопу (до 2104 р. до н.е.), 
каїніти (як гіпербореї-арії), які представляли «батьківську» (чо-
ловічу) гілку людства, в поколінні Ламеха розділилися на три 
частини і кожен народ «пішов своїм шляхом». На сході, в райо-
ні Уралу, оселився багаточисельний народ біблійного Явала 
(сина Ламеха): «Він був батьком тих, що сидять по наметах і 
пасуть череду» (книга Буття), тобто Явал став основою «пас-
тушачих народів». Згодом цей етнос першим рушить на південь 
і утворить перший період (підрасу) нової «П'ятої корінної раси» 
людства, тобто заклав підвалини «степової цивілізації». 

***** 
Ламех (сильний, міцний) син Метушаїла. Єдина народ-
жена особа до Потопу з прямої лінії Каїна (6-й наща-
док від Адама). За Біблією прожив 777 років і перший 
ввів багатоженство - мав «дві жінки, перша на ім'я 
Ада, від неї мав трьох синів; друга дружина - Цілла, від 
неї мав сина Тувал-Каїна і дочку Ноєму (Ханна)». Але 
історик Йосип Флавій стверджує, що у Ламеха було 
77 синів, (дивись Словник-довідник біблійних осіб). 
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Вищезазначені архаїчні арії, змішуючись із уцілілими 
автохтонами півдня Уралу, Сибіру, а пізніше Індії та іранських 
степів і нагір'їв, утворили плодовиті племена «людей, що жили 
у шалашах». Мова йде про кочові, пастушачі народи, які відіг-
рали дуже важливу роль у «післяпотопній історії» людства: кім-
мерійців, скіфів, таврів, сарматів, гунів тощо. При чому, свій 
духовний потенціал вони одержали від народу Явала. 

Трохи на захід, переважно у прибалтійському регіоні нав-
коло Білого моря, перед Потопом жила інша арійська спільні-
сть. Йдеться про народ Ювала (середнього сина Ламеха). 
Ювал «був батьком усім, хто держить у руках гусла й сопілку» 
(Буття IV. 21). Вони ще до Великого потопу поступово «сповза-
ли», йшли на південь Європи. І настав час, коли цей народ дій-
шов до території атлантів, які займали простір між 20 і 40 гра-
дусами північної широти, тобто узбережжя Середземномор'я. І 
тут почалися затяжні, жорстокі війни між «синами Посейдона» і 
«гіперборейцями», про яких оповідає Платон у діалозі «Тїмей». 
Перемогу в битві врешті-решт взяли атланти, які відтіснили 
арійський народ, останній згодом заснував античну цивілізацію 
на Сході. Арійський народ поступово (протягом століть), почав 
заселяти землі Північної Припонтиди - від Дунаю - до Кавказу.  

Перший висновок. Найперша арійська хвиля стала нако-
чуватися на землі майбутньої України, ще до Потопу (прибли-
зно 14–15 тисяч років тому), задовго до другої арійської хвилі 
народу Тувала на чолі з Рамою. 

***** 
Примітка. Поняття Арійської раси відоме 
багато тисячоліть завдяки езотеричним 
фрагментам, що дійшли до нашого часу. 
Наприклад, Едуард Шюре, який мав доступ 
до такого роду інформації, повідомляє в кни-
зі «Великі посвячені» (1895 р), що Арійська 
раса народилася  на  землі Скіфів 7-8 тис. р.  

тому. Якщо взяти середнє значення 7500 р., то це відповідає 
народженню Трипільської (Арійської) цивілізації 7500 р. тому (у 
55 ст. до н. е). Е.Шюре не міг про це знати з археологічних 
джерел, бо наукові уявлення про народження Арійської раси на 
землі України з’явилися вже після виходу його книги. 
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Після Потопу, коли була знищена Атлантида і в Серед-
земномор'ї утворився вакуум, народ Ювала з земель Північної 
Припонтиди знову рушив на Південний захід. Поступово, асимі-
люючись із місцевими жителями Середземноморського узбе-
режжя, вони заклали основи великої античної цивілізації. 

***** 
Вставка. Наш відомий Прометей, це Біблейний 
грішник (згадате Каїна). Наперекір Зевсу він дав 
людям вогонь. І не тільки. Давньогрецький Про-
метей - це арійський аватар Рама-вчитель.  Про-
метей розкрив людям очі й вуха, навчив людей 
бачити, чути й розуміти все навколо. Він показав 
людям Схід і Захід, навчив  їх рахувати, писати й  

читати, дав силу пам'яті, якої люди раніше не мали. Власни-
ми руками Прометей запряг у ярмо дикого бика, а в колісницю 
- гірського коня (?). Він навчив людей добувати мідь і залізо, 
срібло й золото. Він відкрив людям цілющі трави, вдихнув у 
людей волю, сміливість, надію і самопожертву. Де саме вчив 
людей Прометей? На півночі! До якої скелі він був прикутий? 
Зі школи знаємо: на Чорноморському узбережжі Кавказу. А 
хто його врятував? Аполлон - бог Сонця. Читаємо: «Сидів 
Прометей на високій скелі й дивився на людей. Падав білий 
холодний сніг, його підхоплював пронизливий вітер. Посинілі 
від холоду люди повзли до своїх печер, притискаючи до себе 
задубілими руками - дітей. Хто не встигав доповзти, падав і  
замерзав. А холодний, байдужий сніг покривав нерухомі фігу-
ри замерзлих людей». А зараз увага (наші факти). Найважли-
вішим жіночим іменем у праслов'ян була Дівонія (або Дана, 
Діана). Від неї пішли назви рік Дністер, Двіна, Дунай. А саму 
Слов'янщину, або Скіфію, на півночі Європи називали Дівою, 
або Дівонією (звідси пішов германський Магдебург - місто 
Діви). Греки взяли і поєднали праслов’янську богиню Діану із 
давньогрецькою Артемідою й Аполлоном з країни скіфів-аріїв. 
(За греками, Артем́іда дочка Зевса й Лето, сестра Аполлона, 
богиня тваринного й рослинного світу). Слідуюча привязка до 
України -  «Одіссея». Її події розгортаються в Понті Евксинсь-
кому (Чорне море) та на його берегах (звідти прийшли пра-
отці троянців). Одіссея - епічна поема Гомера, що описує 
поневіряння та повернення на батьківщину героя троянської 
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війни, царя Ітаки - Одіссея. Більшість дослідників відносить 
час оформлення «Одіссеї» до VII століття до н.е. Троянська 
війна була задумана Богами для того, щоб закінчилася доба 
атлантів і настала нинішня, людська доба. Хто з тих героїв 
не загинув під стінами Трої, мусив загинути на зворотному 
шляху. «Одіссея» охоплює 40 днів. І хоча на різні пригоди при-
падає лише 50 із 300 сторінок поеми, людство пам'ятає в 
першу чергу саме їх. Наступна прив’язка до України – Еней, як 
єдиний з вождів, хто вийшов живим із троянського побоїща? 
Еней герой античної міфології, син Анхіса й Афродіти. Після 
Гектора найславніший герой Трої. Куди він тікає? На північ, 
до своїх в Україну. А хто приходить на допомогу? Амазонки, 
легендарні дочки скіфських (читай українських) степів. 

***** 
Загадкові дорійці, що проникли в Грецію близько 1200 р 

до н. е., а також пелазги і анти на землях Праукраїни (пізні 
рештки цього народу), їхнім прабатьком був Ювал. У духов-
ному плані класична Греція почалась створюватись з леген-
дарних орфіків, елевксинських містерій та піфагорійців. Це 
предтечі Платона, Есхіла, Софокла, Еврипіда, Фідія, Арісто-
теля тощо. Ювал, разом з четвертим сином Яфета – Яваном, 
(разом) утворили четверту підрасу П'ятої (сучасної) корінної 
раси. А третій наймолодший син Ламеха - Тувал-Каїн, котрий 
«кував всіляку мідь та залізо» - був засновником землеробства. 
Він кував не стільки зброю і обладунки (мечі, сокири, стріли 
тощо), скільки землеробське знаряддя (плуги, борони, серпи). 

Цей народ почав формуватися близько 20 тисяч років 
тому в північно-західному кутку Європи на території сучасних: 
Ісландії, Скандинавії, Гренландії. Це були фізично міцні, стійкі 
до різноманітних негараздів, інтелектуально розвинені люди 
сучасного європейського типу (білошкірі, круглоголові, довго-
ногі, русо- і темноволосі, блакитно- й кароокі). Санскрит - мова 
саме цього народу. Та й поняття «арій» у більш строгому сми-
слі пов'язане з племенем Тувала-Каїна та його сестри Ноєми. 

Друга частина легенд вказує, що народ Тувала-Каїна жив 
на великому острові серед «молочного моря» північно-захід-
ніше від народу Ювала. Острів називався «Швета Двіпа» (світ-
лий, білий острів). Ми гадаємо, що це нинішня Гренландія. В 
Махабхараті сказано, що божество допотопних каїнітів на ім’я  
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«Нарада», пішов до цього острова і викликав для розмови 
головного Бога, котрий явився йому у вигляді «Північного 
сяйва». З ним були мудреці, які «впали в шаленство» від 
однотонного звуку та сильних спалахів Північного сяйва. (До 
речі, це явище вчені ще й досі не пояснили). Розмову між «На-
родою» і «Північним сяйвом», ми не будемо переказувати. 

***** 
Пращури слов’ян належали до арійських племен, прик-
ладом може бути напис на могилі Дарія, імператора 
Персії (550-486 р. до н. е.): «Я є Дарій, великий князь, 
князь князів, володар країв і народів, цієї великої землі і 
земель далеких, син Віштаспаса, ахаменід, перс, син 
перса і арійського роду». З народів і рас він є Арієм від 
арійського насіння (семені). 
***** 

Подібні ознаки виразної расової самоідентифікації аріїв 
зустрічаємо на тисячоліття раніше, наприклад, в середині 2-го 
тисячоліття до н.е., саме коли чергова хвиля вихідців з Північ-
ного Надчорномор’я заселила простори Ірану, Середньої Азії 
та Індостану. Але були періоди, коли слово арій сприймалось в 
негативних кольорах, наприклад, після поразки націонал-соціа-
лістичного Третього рейху у Другій світовій війні саме поняття 
«Арійська раса» потрапило в розряд «неполіткоректних» (ідео-
логічно шкідливих). Воно практично зникло з наукового обігу, а 
разом з ним «перестала існувати» багатомільйонна історична 
спільнота. Ключовим елементом цього глобального лукавства 
стало замовчування та ігнорування Трипільської цивілізації, яка 
5500 р. до н. е. спалахнула на землі України як витвір творчого 
духу Арійської раси. В результаті покрилося суцільним мороком 
походження європейської людини і європейської культури, а 
стирання минулого, неминуче призводить до стирання майбут-
нього. 

***** 
У 55 ст. до н. е. відбулося катастрофічне затоплен-
ня прісноводного Понтійського озера солоними вода-
ми Середземного моря (Циркумпонтійська катаст-
рофа). Частина племен піднялися на землі вище Борії 
і започаткувала нову цивілізацію - легендарну Гіпер-
бóрію, відому як «Трипільська цивілізації». 
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Пристосувавшись до нової екологічної ніші, ця нова «по-
рода» білих людей пережила демографічний вибух і розсели-
лася на простори всього світу, запліднивши його своїм творчим 
духом, передовою культурою, сонячною мовою. Корені євро-
пейської цивілізації, яка створила найвищі зразки людської 
творчості і до сьогодні, попри гостру кризу, залишаються локо-
мотивом планетарної цивілізації, знаходяться в Трипільській 
цивілізації України-Гіперборії. 

***** 
Примітка. Біблійна хронологія однозначно відносить 
Всесвітній потоп до 2104 року до нашої ери. До того 
ж, відповідно до Біблії, рівень води під час потопу під-
нявся на 15 ліктів, тобто на 7,5 метра вище найви-
щих гір. 
***** 

У сучасному науковому світі терміном «арійці» зазвичай 
позначають лише один фрагмент розвитку Арійської раси, а 
саме племена, про які ми розповідали і які в середині II тис. до 
н. е. прийшли з України в Іран і в Індію. На основі первинної 
мови цих племен, виникла велика арійська мовна сім’я народів, 
відома як індоарійська або індоєвропейська. Ми просимо всіх 
запам’ятати і не нав’язувати українцям інших думок в цьому 
плані. Як повідомляє «Малий енциклопедичний словник Брок-
гауза і Ефрона», «індоєвропейці (індогерманці, арійці) – зага-
льна назва народів, що розмовляють спорідненими мовами і 
населяють майже всю Європу, значну частину південно-захід-
ної Азії (Індостан, Іран, Мала Азія) і розселилися звідти на всі 
частини світу. Це культурні народи і подібність їх мов поясню-
ється їх походженням від однієї спільної прамови, якою розмо-
вляли віддалені предки сучасних арійців, що жили на спільній 
батьківщині, нинішній Україні. 

Робимо висновок. Ми розрізняємо: 1) - арійську расову 
спільноту; 2) - арійську (індоєвропейську) мовну сім’ю народів. 
Виходить, що арійська раса є причиною, а арійська мовна сім’я 
- наслідком. Бо дехто із вчених наполягає на забороні терміну 
«Арійська раса», тоді може виникнути абсурдна ситуація: арій-
ська прамова є, а первинного арійського етносу, який нею роз-
мовляв - немає. Відповідно знищується усвідомлення культур-
но-расової основи європейської культури і цивілізації.   
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На початку ХХІ ст. відбувається вимирання євро-
пейської раси і скорочення територій її проживання. 
Якщо нинішня тенденція збережеться, то років через 
50 європейці становитимуть менше 10% чисельнос-
ті людства, причому серед них переважатимуть лю-
ди похилого віку. Тобто якщо не відбудеться суттє-
вих змін, то вже незабаром білу людину можна буде 
записати до «Червоної книги» як вимираючий вид. 
***** 

Пригадайте, як ми вам розповідали, що приблизно 15 тис. 
років до нашої ери почалося похолодання й на теренах, які зай-
має сучасна Україна. Придніпров’я, Волинь – Подільська висо-
чина, степи Північного Причорномор’я стали нагадувати тунд-
ру. І саме тоді з’явилися північні олені і песці, а у Чорному морі 
– тюлені. Льодовик з півночі гнав арійські племена зі своєї пра-
батьківщини на Південь. Щойно пройшовши Ютландський 
перешийок (нині півострів), давньо-слов’янські та литовські 
племена розселилися від Рейну до Одри і далі на Південь до 
Дунаю. Аріяни - як давні українці і інші племена розтягнулися 
поселеннями від нижньої Лаби - до Вісли, Західної Двіни, При-
п’яті, верхнього Дністра і середнього Дніпра. Від нижньої Одри, 
вздовж Карпат і до нижнього Дністра та Південного Бугу осіли 
предки сучасних болгар (склавін), сербів і хорватів. Давньо-
чеські, словацькі і словенські (хорутанські племена) осіли по 
Валаві і Середньому Дунаю. Пізніше всі вони перемістилися 
далеко на південь Балканського півострова і Малої Азії. Давні 
поляки осіли на Волині. 

Тим часом льодовик досяг сучасних українських міст 
Львова, Ковеля, Луцька, Житомира. Кременчука, Миргорода, 
Сум. Зникло Азовське море, зменшилася площа Чорного моря, 
а рівень світового океану знизився на 100 метрів (якщо пори-
нете у нашу попередню інформацію, то пригадаєте події того 
часу). Мандруючи на південь під тиском холоднечі, давні аріяни 
(переважно давні слов’яни-українці) частково предки литовців-
балтів, кельти, германці обігнули зі сходу Кавказькі гори і опи-
нилися у нинішньому Західному Ірані (Аріяні) та верхів’ях Тігру і 
Єфрату. 

У середній течії цих рік жили кочові племена аккадів, хал-
деїв, гуттів та чорні народи. Саме вони спостерігали, як прибулі 
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з півночі люди (названі ними сумеріанами) були світлоокими, 
білошкірими, розмовляли незрозумілою співучою мовою, їхнє 
військо їхало на конях і на великих возах. «Суммеріяни» (арії) 
були мирними хліборобами, творцями музики і пісень, чудо-
вими астрономами, математиками, філософами, інженерами, 
митцями, ювелірами, творцями культових обрядів, законів мо-
ралі і понять про Бога. Вони різко відрізнялися від тамтешніх 
кочівників, мисливців та пастухів. 

«Сумеріяни» навчили місцеві народи ділити рік на 12 міс. 
та на 365 днів, добу – на 24 години, коло – на 360 градусів. Роз-
повіли про закономірність сонячного і місячного затемнень, про 
зорі, планети, зниклі цивілізації і раси попередніх людей. А ще 
аріям була відома основа рахунків і ваги та інше. 

***** 
Прадавня мудрість твердить: «Якщо бажаєш щось 
зрозуміти - пізнай, як воно виникло». Таємниця поход-
ження  слів дуже часто захована в назвах. Наприклад 
назва народу може розповісти  про  його походження. 
Як правильно казати: «ХрЕстос» чи «ХрІстос»? Сло- 

во «ХрЕстос» є дуже давнім і часто зустрічається в творах 
античних авторів. У різних контекстах воно, згідно зі слов-
никами, позначає такі якості, як хороший, кращий, добрий, 
доброзичливий, щасливий, успішний, порядний, чесний тощо.   
Синонімом слова «хрест» є давньоарійська «рама», що озна-
чає поєднання божественного «РА» і матеріального, земного 
«МА». У зв’язку з цим існує гіпотеза про попереднє пришестя 
Сина Божого, який за Євангелієм народився у 5508 році до н. 
е. (тому дослідники кажуть: «від цієї дати треба вести укра-
їнське літочислення») і започаткувати перехід до нової циві-
ізації, всесвітньо відомої як «Арійська або Гіперборійська». Де 
пишуть слова «ХрІстос та ХрЕстос»? Слово «ХрІстос» є 
лише в Новозавітних текстах і означає «помазаник, месія». 
Слово є новотвором: його почали використовувати як гелен-
ський еквівалент арамейського «мешиха» та івритського 
«машиаха». Юдохрістиянським редакторам потрібно було 
показати, що Ісус був юдейським Месією, «рабом Єгови», 
тому вони слово ΧρЕстос замінили на слово ΧρІстос. Надалі 
послідовники Ісуса Хреста називаються «хрЕстиянами», а 
прихильники ідеї юдейського месії - «юдохрІстиянами». 
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Повертаючись до теми «Україна – як нова Гіперборея», 
ми ще хочемо нагадати, як арійці-українці займали простори 
степового Правобережжя України, Лівобережжя, район Києва, 
Полтавські та Кіровоградські райони тощо. Разом із ними тут 
мешкали й предки інших племен (дивись наші попередні книги). 
Міфологія трипільців включала  Богиню-Матір (як символ мате-
ринства й земної родючості), Бика (як символ сили, родючості, 
неба і небесних явищ), Змія (як знак вічного руху). 

Трипільське суспільство було конфедерацією племінних 
союзів, але найголовнішою була для них сім’я. Аріяни-трипільці 
підтримували зв’язки зі своїми одноплемінниками, яких немало 
розпорошилося в Малій Азії, Ірані, Близькому Сході, Кавказі 
Трансільванії тощо. Свою незалежність трипільці постійно 
захищали від різного роду диких кочівників із Північного сходу. 
Тому структура суспільства в аріян за типом була схожа на 
«військову псевдо демократію», а населені пункти (як застави) 
пристосовували до оборони. Тому аріяни вигадували нову види 
оборонної і наступальної зброї: мечі, удосконалені списи, пан-
цирі, щити тощо. У середині ІІ тис. до нашої ери в аріян-арійців 
– та праіранців з’явилася нова зброя – легка бойова колісниця. 

Наприкінці ІІ тисячоліття до н.е., на території сучасної 
України завершився процес формування «праслов’янських, 
прабалтійських та прагерманських племен». Поштовхом для їх 
розселення стала поява зі Сходу кіммерійських племен. Це 
спонукало кельтів і прагерманців піти на Захід і розселитися 
серед давніших германських племен по берегах Рейну (Райни) 
і Ельби (Лаби). За ними рушили на Північ і Північний схід при-
балтійські (литовські) племена, які розселилися на північних 
берегах Прип’яті, Німана, Вілії, верхнього Дніпра, Десни і Дау-
гави. На Північному сході вони частково змішувалися з фінсь-
кими племенами «лівів», утворивши пізніше з цієї суміші латвій-
ський народ (латишів). Литовське плем’я голіндів у верхів’ях 
Десни розділилося навпіл. Одні пішли на захід й осіли на ліво-
му березі Німана порід із «прусами і ятвягами», а другі залиши-
лися на місці. Пізніші давньоукраїнські літописці назвуть їх 
«голяддю», але цей народ поглинули і розчинили слов’янські і 
фінські народи (змішування народів). Балтійська підгрупа фіно-
угорських народів мігрувала з Південного Сибіру до Європи 10 
тис. років тому. Почалося «Велике перемішування народів». 
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Цікава доля литовських племен, котрі поселилися на пів-
нічних берегах Прип’яті і її притоках (крім середнього Бугу), 
правому березі верхнього Дніпра, по берегах Березіни і нижній 
течії Німана та Вілії. Починаючи з 3-4 століття до нашої ери тут 
почали оселятися вихідці з нинішнього Українського Полісся. 
Поступове змішання праукраїнців і прибалтів призвело до поя-
ви нових племен – дреговичів і полочан та інших предків сучас-
них білорусів. 

Все в історії має свій «початок і свій кінець», а ще історія 
любить «повертатись на свої попередні кола», немов рух по 
«історичній спіралі». Давні «прааріяни» (праукраїнці), «кіммері-
йці», «массагети», «саки» та інші, довго не засиджувались на 
своїх земля, підіймались і вирушати в далекий шлях. Що їх 
спонукало на  такі важкі переходи? Ми можемо припустити: - 
«пошуки кращої долі». Тож піднявшись із насиджених місць, 
народи цих племен вирушили в степи між Азовським і Каспій-
ським морями. Деякий час вони освоювали цю місцевість, а 
потім розділилися: кіммерійці пішли на Північний захід і Північ, 
розселившись між Дніпром, Доном і нинішньою течією Волги. 
Племена массагетів і саків переважно пішли на Схід і Півден-
ний схід, заселивши територію від Волги - до Іртиша на Півночі, 
нижньої і середньої течії Сир-Дар’ї – на півдні. Саме тут у Фер-
ганській долині, осіли племена саків. 

Про кіммерійців на українських землях, ми розповідали 
багато цікавого, наприклад, як кіммерійці у Х–VIII ст. до нашої 
ери хазяйнували: від передгір’я Карпат, пониззя Дунаю - й до 
Кубані. Кіммерійці-кочівники не мали постійного житла. Їхня 
«хата» містилася на возі, що нагадувала подекуди циганське 
«шатро» або сучасний намет із покриття та інше. До нас, про 
них писали давньогрецький поет Гомер, античні історики Геро-
дот, Євстатій, Скіп, інші ассирійські та іудейські автори.  

З часом вони зникли. Куди ж поділися кіммерійці? Части-
на з них повернулася на свою попередню батьківщину – Захід-
ний Іран, інші – на Близький Схід, а решта поступово асимілю-
валася (змішалася) зі скіфами. Цьому сприяла їхня мовна бли-
зькість. Аріяни (арії), зазвичай, пристосовувалися до нових сусі-
дів, як це траплялося й тисячі років тому. 

Для розгадки кожної епохи потрібний час, все тече – все 
міняється. На початку VIII ст. до  нашої  ери  частина   західних  
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племен (яких раніше називали массагетами), зараз вони отри-
мали іншу назву «ішкудзи» (згодом стануть скіфами), змішав-
шись з народами аріянами-праукраїнцями, піднялися з насид-
жених місць і подалися «в мандри». Кочовий шлях пролягав на 
Захід: переважно на північ Середньої Азії, нинішній Західний 
Казахстан, далі на землі між Уральськими горами, Каспієм і 
Північним Кавказом.  

Інша частина массагетів-ішкудзів, у VI ст. до нашої ери 
закріпилися у Причорномор’ї і настільки обжилися, що почали 
називали себе скіфами. На цьому вони не зупинились і дехто 
(окремі гілки) нарекли себе (самоназва) «борисфенітами». 
Можливо назва пішла від річку Борисфен (грецька назва Дніп-
ра). Рідними для них стали й інші ріки, Гіпаніс (Південний Буг), 
Тірас (Дністер), Танаїс (Дон), Уголъ (Єнгул) – це назва Вели-
кого Інгулу, що протікає в межах Кіровоградської та Миколаїв-
ської області. Колись, в дуже давній період, Кіровоградську 
область називали  «Екзампай». А  ще  треба  не  забувати  про  
ліву і найбільша притока (Гіпанісу) Південного Бугу (басейн 
Чорного моря) та інші річки України. 

Скіфські племена були неоднорідними і складалися з 
«калліпедів» (грецька назва «прекрасноконні»), себе вони нази-
вали «алазонами», згодом назвали «скіфи-орачі» (це арійці-
праукраїнці), потім поділились на скіфів-кочівників та царських 
скіфів, що походили від арійської аристократії. Саме вони, всі 
племена на українських теренах, об’єднали у «Велику Скіфію».  

Іноді вони здійснювали походи на Захід і руйнували міста 
і села праболгар, пасербів, прахорватів та інших народів. До 
речі, саме предки сучасних сербів, східна гілка яких мешкала 
тоді на нинішній південній Тернопільщині, Хмельниччині, Він-
ничині і Кіровоградщині, аж до Дніпра дали скіфам рішучу від-
січ. Тоді скіфи пішли на «союз» із прасербами: брали їх за 
оплату до свого війська, одружувались з їхніми дочками і брали 
в зяті синів. Характерно, що «пасерби» завжди воювали своїми 
загонами, не допускаючи чужих і не надавали їм право бути 
воєначальниками. 

Жителі Карпат – це переважно предки нинішніх хорватів, 
праукраїнці, які мешкали на території нинішньої Волині, Київ-
щини і Чернігівщини погодилися на сплату податків царським 
скіфам. Найвищої величі досягла Скіфія в IV ст. до н. е., коли її 
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столиця знаходилася на території сучасної Кіровоградської 
області, а кількість населення сягала до «700 тисяч осіб». Тоді 
скіфи вели жваву торгівлю з грецькими колоніями Ольвії, Маке-
донії, Істрії, римськими провінціями та іншими державами. 

На Північний схід від Скіфії мешкали, як і в попередні сто-
ліття, рибальсько-мисливські фіно-угорські племена. У нелег-
ких природних умовах, у лісах і болотах, у верхів’ях Волги і Оки 
від тих предків, утворяться пізніші фінські племена: меря, муро-
ма, мещера, а північніше: чудь, на захід: весь. Саме тут через 
1,5 тисячі років ці племена будуть платити дань Київській Русі, 
а пізніше охрещені. При занепаді Київської русі будуть потатар-
щені і преклонять коліна перед ординськими ханами. Саме во-
ни змішаються з монголо-татарськими народами і складуть 
основу нового народу «московітів» (які згодом придумають 
самоназва «нинішніє русскіє»). Їхньою розмовною мовою ста-
не штучний діалект «волапюк», цебто суміш давньоукраїнської, 
давньо білоруської, давньо фінської та татарської мов. 

Саме в цей час від массагетських племен, які 
кочували від нинішньої Волги на Заході і до 
верхів’їв Іртиша на Сході, відділилася і сфор-
мувалася частина племен під загальною наз-
вою сармати. Звідси вони хвилями рухалися 
на Захід і зіткнулися зі скіфами, котрі їм були 
близькі  за  мовою  і  культурою. Сарматське  

суспільство було соціально розшарованим і воєнізованим. 
Головним предметом їхнього культу був меч. Сарматська кін-
нота, яка наступала клином (згодом цей військовий стрій наслі-
дували європейські лицарі), на той час вважалася неперемож-
ною. Жінки і дівчата сарматки вправно володіли зброєю. (Саме 
від тих часів до сьогоднішніх українців, дійшов казковий пере-
каз про дівчат-амазонок, які їздили верхи на конях, брали уча-
сть у військових походах тощо). Своєю агресивністю сармати 
не давали спокою ні далеким, ні близьким країнам: від них діс-
талось «на горіхи»: Індії, Закавказзю, Криму, Малій Азії та інш. 
Однак із оріянами (праукраїнцями) вони жили мирно. Чому? 

Із будь-якими чужинськими племенами тих і пізніших часів 
арійці (землероби-українці) знаходили спільну мову. Найперше 
тому що перебували на значно вищому культурному рівні роз-
витку. Серед скіфської аристократії вони швидко посіли чільні 
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місця у верхніх ешелонах влади. Те ж саме сталося із сарма-
тами, котрі мешкали  в Південно-Українських степах близько 
300 року до н.е. Поступово частина сарматів асимілювалася 
серед гунів та місцевих праслов’ян. Наші предки дечому від них 
навчилися: деревообробці, бронзовому литву, обробці шкіри, 
прядінню і ткацтву. Дещо із цього зберіглося в ткацтві нинішніх 
українців-гуцулів, бойків, лемків, хорватів і сербів. 

Особлива любов сарматів до конярства передалася і 
праукраїнцям, як і вівчарство, розведення корів та інших тварин 
і птиці. У далеких походах кожен сармат мав кілька запасних 
коней, тому їхнє військо могло пересуватися на 150–200 км. за 
добу. Як тут не згадати кінні рейди нашого Нестора Махна у 
Таврійських і Приазовських степах України. 

Частина сарматів уже в перших століттях нашої ери зна-
ходилась в союзі з готами, які перейшли з Півночі до Південних  
степів України. У першій сутичці з гуннами  (372 р. нашої ери) 
сарматські племена зазнали  поразки і швидко розпорошилися 
по навколишніх степах. Перша частина з них рушила до Захід-
ної Європи, а звідти – до Африки. Друга частина сарматів змі-
шалися з праслов’нами (аріянами-аріями, предками українців, 
сербів, хорватів і болгар), які тоді мешкали в Прикарпатті, 
Поділлі, Середньому Придніпров’ї тощо. 

Ми призупинимось, бо тема «Україна – як нова Гіпербо-
рея» далі почне повторювати історію заселення території Ве-
ликого українського степу, яка сьогодні має назву Україна. У 
той час більша частина праукраїнських племен оселилася по 
обох берегах Середнього і Нижнього Дніпра, Інгулу, Дністра, 
Південного Бугу та верхів’ях Тиси. Далі на Захід на середньому 
Дунаї (сучасна Угорщина) поселилися інші слов’янські племе-
на, котрих назвуть «західні слов’янами». У районі Південних 
Карпат осіли «даки і фракійці,» а в Середніх Карпатах розсе-
лилися вперемішку прахорватські, прасербські, праукраїнські, 
пракельтські племена, за назвою «карпи» і «галли». По Ниж-
ньому Бугу і верхній течії Прип’яті та її притоках осіли впереміш 
праукраїнські племена «волинян-дулібів», пралитовців, деякі 
германські, чеські і польські племена. Які розселилися по бере-
гах Нижньої і Середньої Вісли, Варти і Одеру. Менша частина 
германських племен розташувалися на півострові Ютландія, 
Скандинавія. А більша частина, між Дніпром і Доном.  
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Кіровоградщина! Постійно пульсуюче середо-
хрестя України з життєдайними артеріями Дні-
пра, Інгульця, Інгулу, Синюхи та Південного Бу-
гу. Географічне диво, що поєднало у собі чарів-
ливі кручі дніпровського узбережжя, таємничі 
нетрі Чорного лісу, золоті лани Поінгулля, яблу-
неві сади на присадибних ділянках, Священний 
Екзампай та неповторна Степова Еллада! 
***** 

Декілька слів про Кіровоградщину як малу батьківщину 
наших авторів. Найдавнішим народом, чиє перебування (з XI 
ст. до нової ери) на території Кіровоградщини зафіксоване 
істориками, були кіммерійці. У VII ст. до нової ери «Кіммерію» 
підкорили східні племена скіфів, що спроміглися створити вла-
сну державу з ефективною військовою організацією та само-
бутньою культурою. Частину територію скіфів-орачів між Гіпа-
нісом (Південним Бугом) і Борисфеном (Дніпром) згодом займе 
народ «алазонів». На межі цих двох народів і знаходилася 
загадкова місцина «Ексампей» (Екзампай), яку греки називали 
Священними Шляхами, бо саме тут був загально-скіфський 
сакральний центр, де сходилися шляхи з усіх країв Великої 
Скіфії. Давньогрецький історик Геродот писав, що в Ексампеї 
стояв велетенський казан, відлитий за наказом царя Аріанта з 
наміром своєрідного перепису населення – кожний підвладний 
йому скіф мав принести по наконечнику стріли, з яких і був від-
литий пам’ятник величі й могутності скіфської держави та її 
володаря.  

Місцевість «Екзампай» займала вододіл «Чорного Ташли-
ка» та «Мертвовода», вершина якого з позначкою 269 м. над 
рівнем моря знаходиться біля села Вільні Луки Кропивницької 
сільради Новоукраїнського району Кіровоградської області. Це 
узвишшя серед степів і було центром «скіфського Космосу», де 
стояв вищезгаданий «священний казан Аріанта». «Сакральний 
центр» співпадав з географічним центром Великої Скіфії, опи-
саної Геродотом як «тетрагон», що майже вписується у межі 
сучасної України. Не випадково «географічний центр» нашої 
держави знаходиться біля селища Добровеличківки  (сусіда 
Новоукраїнського району). Тож, повторюємо «Екзампай» – 
найдавніша назва нинішньої Кіровоградської області. 
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Вставка. Починаючи з IV тис. до н.е. клімат Півден-
ної України стає значно посушливим, починається 
процес аридизації клімату – меншає кількість опадів 
та піднімається середньорічна температура повіт-
ря, степи стають сухими, поширюється опусте-
лення. Від I тис. до н. е. всі племена Степової Укра-
їни повністю переходять на заняття  кочовим  тва- 

ринництвом. Першим відомим кочовим народом, були  кімме-
рійці. Їхній кочовий спосіб життя унеможливлював наявність 
постійних поселень, де населення могло би займатися реміс-
ничою діяльністю, аби задовольнити потребу в зброї, пред-
метах розкоші, не кажучи все про продукти землеробства. 
Це змушувало кочовиків йти на контакти з осілим землероб-
ським населенням прилеглих земель. І подібні контакти, не 
завжди були мирними. 

*****  
Праукраїнські племена на той час вже встигли створити 

на берегах Нижнього Дніпра і далі на схід по берегах Самари, 
Ворскли, Кальміусу та Міусу «першу протошумерську хлібо-
робську цивілізацію». Вони не лише освоїли землеробську 
культуру, а й продовжили розробляти свою знакову, символьну 
абетку і писемність (яку вдосконалили в Японії, Кореї і Китаї). 
Коли зледеніння досягло нинішнього Луцька, Дніпропетровсь-
ка, Кіровограда (Кропивницького) і Харкова, мешканці Півден-
но-Східної України помандрували до Північного Кавказу і Зака-
вказзя, сучасної Вірменії (Аястану), Ірану, Іраку, Йорданії, Сірії, 
Палестини і Єгипту. Сюди прийшла значна більшість литовсь-
ких і кельтських племен (згодом вони переважно осядуть в Сі-
рії), а праукраїнці заселять Межиріччя Середнього і Нижнього 
Тигру і Єфрату. Менша частина праукраїнських, пралитовських, 
пракельтських та прагерманських племен пішли далі на Схід 
через Іран і Афганістан до Північної Індії, Північного Китаю, де 
оселилися на берегах верхньої течії річки Інду та по берегах 
Гангу, друга частина праарійців розпорошилися навколо Гіма-
лаїв та Тібету, вони навіть облаштувавши там підземні міста 
(пізніше про це буде окрема мова). 

Праукраїнці, пракельти і деякі прагерманці, що заселяли 
впереміш із українцями Південну Волинь, Карпати, береги вер-
хнього і середнього Дністра, Пруту і Південного Бугу, спочатку 
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переселилися до південного Балкану, а потім до земель сучас-
ної Греції, півострова Пелопонес та розпорошилися по великих 
і малих островах Егейського моря. Саме їх (згодом) будуть на-
зивати народом «пелазгів» і саме вони заснують мікено-критсь-
ку культуру. У давньогрецьких легендах і міфах ці племена зга-
дуються високими, білошкірими та світло-чубими люди. Їхнє 
перебування обчислюється І–ІІ тисячоліттями, і за цей час «пе-
лазги» створять на землях південної Греції, по берегах Малої 
Азії (в Анатолії) та на островах Егейського моря, відому егей-
ську мікено-критську та античну культури. 

Після завоювання Греції «дорійціями», які прийшли з Ма-
лої Азії (до речі: дорійці були смаглявими, низькорослими і чор-
но-волосими), «пелазги» частково змішалися з пришельцями й 
утворили новий народ. Пройде небагато часу і більшість із «пе-
лазгів»  повернуться на свою батьківщину в Північне Причорно-
мор’я і заснують нові міста, новими народами. 

У всі часи народ, що жив від Тиси - до Дону, від Прип’яті - 
Чорного моря, різні чужинці називали по-своєму, і цьому не має 
нічого дивного. З цього приводу, ми закликаємо наших читачів: 
- Пам’ятайте, ми «русини», ми «українці», ми велика нація і на-
ша держава називається Україна. Від «русинів» відбулася пер-
ша назва, й до сьогодні тривають з цього приводу - безперервні 
суперечки. Є чотири точки зору на це складне питання.  

Перша, «русами» чи «русинами» ми вже були в часи Три-
пільської цивілізації і назву цю отримали від кельтів-русинів. 

Друга, пізніша, з часів Українсько-Скіфської держави (а 
саме  від «аланів» чи «роксоланів», або інших племен ірансь-
кого кореня як давніх українців з домішками іранської крові, які 
з часом повернулися до рідної батьківщини – сьогоднішньої 
України, пішли народи держави України.  

Третя, «руси» – це одне з варязьких племен, а тогочасна 
назва «Русь» увійшла до вжитку в часи Українсько-Варязької 
держави. «Русами» нас називали від ІХ і до кінця ХІІІ ст. н.е.  

Ми ніколи не погодимось на четверту (московську)  тео-
рія, її побудували в часи панування Москви над Україною, де 
назву «Русь» вивели від річки Рось, а самих українців охрес-
тили «малоросами», а московська країна Моксель (за Володи-
миром Бєлінським) «московити», «москвини» раптово стали 
«великоросами», забувши свою угро-фінську основу. 
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СВІТОВА  ВАРТА 
На приручених могутніх конях у Ди-
кому полі роз’їжджали в дозорі сте-
пові стражники «Світової варти» із 
племені «Онгол» від сторожової зас-
тави, що на річці «Івля» в Приінгул-
лі. То були Карп, Магр, Тавриза та 
Чегодай, від їхніх кремезних поста-
тей, віяло казковою силою (це слова 

із попередньої книги). Хто вони самі і хто їхні предки? Наші ге-
рої в «дуже давній період» входили до міфічної команди «Сві-
тової варти», яка поставлена в дозор за наглядом балансу 
«Світла і Темряви» Великою радою по охороні Всесвіту в райо-
ні галактики «Чумацький Шлях». До речі, в періоди попередніх 
Чотирьох Корінних рас людства на планеті Земля, далекі пре-
дки Магра, Карпа, Тавризи і Чегодая із «Світової варти» підпо-
рядковувались Великій раді сузір’я «Великий Пес» да є зоря 
Сиріуса і тільки на початку зародження П’ятої Корінної людсь-
кої раси аріїв, провели реорганізацію і внесли пропозиції: 1). 
Назвати команду «П’ята варта»; 2). Підпорядкувати її Великій 
раді галактики «Чумацький Шлях». На таємному голосуванні 
наставників Всесвіту, прийняли рішення: Зміну назви команди 
відхилити, залишити попередню назву «Світова варта», але 
підпорядкувати її Великій раді галактики «Чумацький Шлях».   

***** 
Сузір'я Великий Пес у Південній півкулі неба відоме 
зі стародавніх часів. Розташоване на південний 
схід від Оріона (під правою ногою»); частково ле-
жить у Чумацькому Шляху. Назви сузір’я: Великий 
Пес, Малий Пес та Гончі Пси складають одну наз-
ву «Собаки мисливця Оріона». У сузір'ї перебуває 
найяскравіша зоря небосхилу - Сиріус. Його давня 
шумерська назва - «Собака сонця». Греки  називали  

його просто «собака», а римляни — «собачка». Саме від цієї 
назви й походить назва сузір'я «Великий пес». А «Чумацький 
Шлях» це власна назва галактики, у якій розташована наша 
Сонячна система і планета Земля, а також усі зорі, які ми 
бачимо неозброєним оком. Українці здавна мали різні назви 
нашої галактики: Становище, Чумацький Шлях або Молочний 
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Шлях. Згідно з легендою чумаки їздили до Криму по сіль, орієн-
туючись вночі на світлу смугу на небі. Тож перші чумаки поз-
начили дорогу сіллю, яка висипалася з дір в мажарах. Господь 
переніс соляну дорогу із землі на небеса. З того часу чумаки 
мали точні орієнтири у нічному степові. Ще вважали, що «Чу-
мацький Шлях», то небесна дорога для людських праведних 
душ, що летять по цій дорозі в рай, а грішні - до пекла. Птахи 
по «Чумацькому Шляху» восени відлітають у вирій, а весною 
повертаються назад. У північній півкулі «Чумацький шлях» 
перетинає сузір'я Орла, Стріли, Лисички, Лебедя, Цефея, 
Кассіопеї, Персея, Візничого, Тельця та Близнюків; у півден-
ному - Єдинорога, Корми, Вітрил, Південного Хреста, Цирку-
ля, Південного Трикутника, Скорпіона та Стрільця. Саме у 
Стрільці лежить центр Галактики «Чумацький шлях» і у неї є 
супутники та свої карликові галактики, зоряні потоки та 
кулясті скупчення: 

► Велика Магелланова Хмара 
► Мала Магелланова Хмара 
► Карликова галактика Великий Пес 

У «Чумацькому Шляху» налічується понад 300 млрд зір, мож-
ливо на них є своя міфічна команда «Світової варти». 

***** 
Представники міфічної команди «Світової варти» мали 

можливість мандрувати у часі. Давайте умовно разом з ними 
замовимо на завтра міфічне таксі «Машина часу» і зануримось 
в минуле на 25 тисяч років і опустимося на нинішній Північний 
полюс. Там ми не побачимо крижаної пустелі. Над нами синє, 
покрите купчастими хмарами – небо, вгорі дме теплий західний 
вітерець, за ним не поспіхом рухаються на схід лелеки. Неда-
леко острівці гаїв і лісів оточують береги озер і річок, а між 
ними поля, покриті густими посівами колосових. На високих 
берегах тих річок та озер, стоять дерева і сади міст і сіл, дво- і 
триповерхові житла розбудовані колами від центральної площі 
до окраїн, їхні сліпучо-білі, гостроверхі дахи, покриті стріхою 
або чимось схожим на черепицю. Окремі будинки побілені 
яскраво-жовтою глиною, саджені квітковими клумбами та обго-
роджували плетеними тинами. Стіни хат розмальовані зсере-
дини фарбами веселки із зображенням птахів, звірів, квітів. 

Ось, спершись на тин, про щось розмовляють дві світло- 
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косі, стрункі молоді жінки у білих вишитих сорочках і довгих 
темних сукнях, розшитих жовтими і синіми узорами. Таких жінок 
можна побачити і зараз, від Дніпра до Вісли, Лаби і Дунаю, як-
що вони, звичайно, одягнуть український національний одяг.  

Прислухаємося до їхньої мови. Ми її спочатку не дуже 
зрозуміємо, хоч і чуємо знайомі слова, мабуть це діалекти 
української, чеської, хорватської чи якоїсь іншої слов’янської 
мови, або й навіть литовської, баварської чи данської мов. То 
розмовляли прадавні аріянки, а точніше, наші предки українки. 
Слов’яни 25 тисяч років потому населяли південний схід Арі-
яни, гігантського острова-архіпелагу. З часом оті слов’янські 
племена, пізніше розділяться на східних, західних і південних, і 
розійдуться у різні напрямки. Але будуть продовжувати розу-
міли одні одних так, як ми нині розуміємо білорусів або жителів 
східних областей України або західних Росії. 

Про те, яким вони підуть шляхом, де оселяться і про при-
годи в часі і просторі, буде розповідати наша книга. Відомий 
дослідник-шумеролог  С.Крамер якось скаже: - Колись були 
Великий Рим, чудова Еллада, сивий Єгипет, загадкові шумери. 
Але до них були арійці з Північної Припонтиди. Прийшовши в 
землі Праукраїни, шумери зайняли південно-східний «кут» 
Північного Причорномор'я - Меотиду (територію нинішнього 
Азовського моря, замість якого тоді були болотяні рівнини), а 
також південні частини нинішніх Донецької і Запорізької обла-
стей, так зване Запорізьке Приазов'я. Їхній духовний центр 
(святилище) знаходився в районі сучасного Мелітополя. На 
болотах Меотиди шумери займалися в основному іригаційним 
землеробством. 

Справа в тому, що десь 1-2 тисячі років до н.е. Азовсько- 
го моря ще не було, а назва «Меотида» як «Мати країни» або 
«Годувальниця» вже існувала. Вона належала широкій степо-
вій (місцями заболоченій) смузі, яка простяглася одним рука-
вом від Таврії - до Каспію, а другим - уздовж східних берегів 
Понту, через Колхіду і до самої Месопотамії. У той час Меотида 
була своєрідним «світовим перехрестям», куди стікалися аріє-
зовані народи зі сходу і південного сходу, накочувалися, мов 
хвилі на Північну Припонтиду. І бачили там міфічних та генети-
чно спотворених напівлюдей – напівзвірів. Йшла споконвічна 
боротьба світлих і темних сил, добра і зла, лівих і правих.  
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Сам Каїн-батько (син сатани) відкрив Єноху Посвяченому 
таємниці: скоєння смертного гріха, вигнання, боговідступниц-
тво тощо. «Бог відступився від нас, треба сподіватися лише на 
себе, стати вище звичайних людей (рабів Божих), стати над- 
людьми, які керують таємними силами природи!» Ось девіз 
каїнітів в усі часи, зафіксований у книзі Дзіан, єгипетській Книзі 
мертвих, у хроніці «Ура-Лінда» (лівоарійській Торі), Кабалі, в 
ученнях жерців Атлантиди, в Хірамі (Хірам - родоначальник 
західного масонства), в Агні-Йоги тощо. 

Від Єноха Посвяченого, пішли учення скоєння смертного 
гріха далі, і стали основою багатьох окультних теорій, кодів 
масонів, вчення гностиків, теософії, «таємного християнства», 
марксизму-ленінізму, а ще гітлерівського окультизму, нацизму і  
сатанізму. І дивуватися тут не варто. За всієї зовнішньою від-
мінностю названих теорій, вони єдині у своїй антилюдській, 
антибожественній, сатанинській сутності, їхнє коріння сягає до 
найпершого сатаніста, який привласнив собі право убивати ні в 
чому не винних людей. 

Уся біда в тому, що Єноха Посвяченого часто плутають з 
Єнохом Перетворювачем, який слугував Богу і за великі зас-
луги був узятий на Небо. І винні тут, на думку команди «Світо-
вої варти», церковні ієрархи, які визнали учення світлого Єноха 
апокрифічним, тобто не включеним у церковні канони. Члени 
команди «Світової варти» жили по 1 тис років і знали «таємну 
правду». Нічого дивного в тому не було, бо вони несли охорону 
в чотирьох напрямках світу. Наставники аріїв на початку П’ятої 
Корінної раси, теж жили довго, середня тривалість їхнього жит-
тя була понад 900 років. 

За прикладом, звернемося до родоводу першої людини 
на землі, Адама. У Старому Завіті чорним по білому записано: 
«всіх Адамових днів було 930 років і потім він помер». Син Ада-
ма - Сиф прожив 912 р. Онук Енос – 905 р. Правнук Кенан – 
910 р. Праправнук Малалєєв – 895 р. Пра-праправнук Яред – 
962 р. Наступний нащадок Енох – 365 р. Мафусаїл – 969 років  
(він був рекордсмен-довгожитель планети Земля. Не дарма в 
літературі є вираз «Мафусаїлове життя). Ламех прожив – 777 
років, а знаменитий Ной пережив Всесвітній Потоп і дожив до 
950 років (за його дітей ми поведемо розповідь трохи пізніше). 

Перше потомство Адама стало множитися на землі зав- 
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дяки «сексуальній допомозі» атлантів із Четвертої Корінної ра-
си, які ще деякий період часу жили в П’ятій Корінній расі людей: 
«сини Божі побачили дочок людських, що вони красиві, і поча-
ли «мовчки брати їх собі в дружини, яких хто хотів». І стали 
дочки людські народжувати синам Божим «великих людей». А 
самі атланти з часом ставали все менше і менше на зріст. Те-
пер ми знаємо причину зменшення зросту атлантів на прикінці 
каденції четвертої корінної раси на нашій планеті. Із Біблії: «І 
побачив Господь, що відбувається велике розбещення людей 
на землі, і що всі думки і помисли серця їхні - тільки зло повсяк-
денно. І сказав Господь: «Знищу з лиця землі людей, яких Я 
створив, від чоловіків - до скотів і гадів, і до птахів (…)».  

Не змогли вартові «Світової варти» зарадити цій катас-
трофі, бо подібне не входило в їхню компетенцію: «У справи 
Божі заборонено втручатися» - записано в Статуті «Світової 
варти». І на 600-й рік життя вищезазначеного Ноя, другого 
місяця, в сімнадцятий день, відкрилися всі джерела великої 
земної безодні, а далі вікна небесні відчинилися. І був дощ на 
землі сорок днів і сорок ночей... І винищив Бог усяку істоту на 
поверхні землі; від людини - до худоби, і гадів і птахів; зали-
шився тільки Ной і все, що було з ним у ковчегові. І через 150 
днів стала вода спадати, і зупинився ковчег у сьомому місяці, в 
сімнадцятий день місяця, на горах Араратських.  

***** 
Всесвітній Потоп фігурує не тільки в християнській 
Біблії. Перекази про нього збереглися в міфах і релі-
гійних текстах багатьох народів Австралії, Північної 
та Південної Америк, Індії, Європи, Папуа Нової Гвінеї, 
Японії, Китаю, Близького Сходу тощо. Британський 
антрополог та історик Дж. Фрезер зібрав по світу  
близько сотні  переказів  про Потоп  та  древніх  дов- 

гожителів: богів, царів або навіть  Кащея Безсмертного (Чах-
лика Невмирущого).  

***** 
Вода від Потопу спадала аж до десятого місяця. А коли у 

перший день десятого місяця завиднілись гори, Ной відчинив 
вікно ковчега і випустив голуба, щоб дізнатися, чи є де суша. 
Той повернувся, не знайшовши її, Ной продовжував чекати до 
кінця 12-го місяця. І тільки: «на 601 рік життя Ноя, на перший 
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день першого місяця вода висохла на Землі і відкрив Ной кри-
шку ковчега». Якщо бути справедливим, то Земля висохла 
лише на 27 день другого місяця. І саме тоді наказав Бог Ною 
покинути ковчег разом з сімейством, забрати усю худобу з 
різними гадами і розійтися по землі, щоб «знову почати пло-
дитися і розмножуватися» (…). 

Предки наших героїв Карпа, Магра, Таврииз та Чегодая у 
той час жили по тисячу років. І дехто казав, що походили вони 
від міфічних представників Третьої раси лемурійців, які заселя-
ли оповиті туманом землі на південь від острова Лемури, бо 
саме там (у Третій Корінній расі лемурійців) вони розпочали 
свою в команді «Світової варти». І саме в той період, Велика 
рада по охороні Всесвіту внесла генетичні зміни в організм вар-
тових по зменшенню (тривалості) їхнього віку в зв’язку з вели-
ким часовим навантаженням в роботі. Поетапно, (на кожні 500 
років) вік життя стражників «Світової варти» зменшували, і так 
дійшли до «стандартних 120 років життя» (на період П’ятої 
Корінної раси).  Господь сказав: «Не вічно Духу Моєму бути 
знехтуваним людьми тому, що вони плоть; і дні їхні повинні 
бути 120 років». Ось звідки, дорогі читачі, всі розмови сучасних 
вчених, що людина повинна жити 120 років. 

***** 
По закінченню Потопу, Ной, зійшовши з сім'єю 
і худобою з ковчега, прожив ще 350 років, але  
радості батьківства вже не зазнав. Все ж  
Землю заселило численне потомство його 
дочок і синів: Сима, Хама і Яфета. Наприклад, 
сам Сим, народжений до Потопу, прожив  600  

років, його син Арфаксад, що з'явився на світ через два роки 
після Вселенського Потопу – 438 р, внук Сала – 433 р, прав-
нук Евер – 464 р, праправнуки: Фалек – 239 р, Реу – 239 р, 
Серух – 230 р, Нахор – 148 р, Фарра – 205 р. А син Терахова - 
легендарний «батько безлічі племен» Авраам – 175 років, 
його дружина Сарра – 127 р. Син Авраама - Ісаак 180 р, внук 
Іаков – 147 р, правнук Йосип - всього 110 років, (це той самий 
мудрий Йосип, що наврочив Єгипетському фараону 7 ситих і 
7 голодних років для його народу). Відповідно до пророка Мой-
сея, який вивів всіх євреїв з Єгипетського полону в «Землю 
обітовану», то він прожив зазначені Господом - 120 років.  
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Пройшли століття і в ХІІІ ст. до нашої ери предки наших 
героїв П’ятої корінної раси (Карп, Магр, Тавриз та Чегодай) 
прийшли на терени Римської імперії під іншими іменами, яка 
зародилося на основі Римської республіки близько 27 року до 
н. е. із Стародавнього Риму. «Світова варта» із чотирьох міфі-
чних стражників по нагляду за балансом Світла і Темряви, осе-
лилась у Стародавньому Римі у 754 (753) році до нашої ери, 
кожний із них у своєму напрямку мав певні здобутки. Старшого 
і досвідченого звали Аніктос  (непереможний), другого Євдоксій 
(славний), третій Кірос (сильний) і четвертий Ніколас (перемо-
жець народів). Кожному із них у ХІІІ ст. до нашої ери було від-
міряно прожити трохи менше 900 років. Ох, яке то було довге 
життя і скільки пригод довелося пережити міфічним вартовим. І 
поки вони знаходились у Римі, та імперія була непереможною.  

За легендою, Рим було засновано 21 квітня, 753 року до 
нашої ери братами-двійнятами, нащадками троянського героя 
Енея, що мали імена Ромул та Рем. Саме тоді царя Нумітора (в 
римській міфології цар Альби Лонгі), скинув з престолу його 
жорстокий брат Амулій, в той час як дочка Нумітора, Рея Сіль-
вія народжувала дітей. Двадцять років потому, а саме 733 року 
до нашої ери, молоду тоді Рею Сільвію зґвалтував бог Марс, 
від якого в неї народилися напівбожественні двійнята. Новий  
цар Амулій боявся, що Ромул і Рем виростуть і відберуть у 
нього трон, тому наказав їх утопити. Капітолійська вовчиця (за 
деякими переказами, дружина чабана) врятувала і виростила 
Ромула та Рема, і коли вони стали дорослими, то повернули 
трон старому Альба-Лонгу Нумітору. Згодом дорослі двійнята 
заснували своє власне місто, але під час сварки за право стати 
царем у цьому місті, Ромул вбив Рема, хоча деякі джерела 
вказують причину сварки в тому, що кожен хотів назвати нове 
місто своїм ім'ям. Зрештою Ромул дав місту своє ім'я, а згодом 
місто перейменували в  Рим. Оскільки місту бракувало жінок, 
за легендою, латиняни запросили на своє свято плем'я сусідніх 
сабінів. Вночі повбивали чоловіків, а потім викрали (полонили) 
їхніх незаміжніх дівчат та жінок, тим самим в Римі було започа-
тковано нову «латино-сабінську родову гілку».  

Офіційно Рим виріс з поселень на перехресті торгових 
шляхів. За археологічними свідченнями, селище Рим було, 
можливо, засноване у VIII ст. до н. е., хоча його могли засну-
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вати латиняни ще в X ст. до н. е. Сучасному світові Стародав-
ній Рим подарував римське право, параграфи військової спра-
ви, витвори мистецтва, деякі архітектурні форми та рішення 
(наприклад, хрестово-купольну систему) і безліч інших новов-
ведень (наприклад, колісні водяні млини). Християнство як 
релігія зародилося на території Римської імперії і відіграло 
важливу роль в житті людства, особливо Європи; її спадкоєм-
ницями проголошували себе багато середньовічних імперій. 

***** 
Примітка. А от грішити люди П’ятої корінної 
раси після Всесвітнього Потопу не переста-
ли. Для прикладу, спалення Содому і Гоморри 
за гомосексуалізм сталося при Авраамі. Є 
цікава навколо наукова гіпотеза, що до Пото-
пу над атмосферою землі був величезний па-
роводяної   купол.  Товщиною 12  метрів!  Він,  

мовляв, немов екран, надійно захищав планету і перших лю-
дей від шкідливих космічних променів, ультрафіолету, погли-
наючи більше 70% радіоактивного фону. Заодно створював 
парниковий ефект, плюс додатковий атмосферний тиск. 
Кисню на землі було більше на 50%, люди жили немов в гіган-
тській теплиці. Цілий рік все цвіло, пахло і легко дихалося.  
Людина могла пробігти 100 кілометрів і не втомлюватись. 
Ніяких тобі хвороб, а якщо і траплялась якась недуга, люди 
швидко одужували. Їжа кругом була натуральна, збагачена 
всіма вітамінами й іншими добавками. Під час Всесвітнього 
Потопу небеса відкрилися, весь додатковий водний шар ви-
лився на землю і затопив її. Захисний екран зник, і у нащадків 
Ноя не стало порятунку від злої космічної радіації, ультрафіо-
лету, всяких гамма-бета променів. У перших людей пішли 
мутації, дегенеративні зміни, хвороби, епідемії. А тут ще клі-
мат змінився, земна вісь зрушила з місця, почалося похоло-
дання. Людське життя стала важким, коротким і холодним.  

***** 
Тож продовжимо нашу розповідь про стражників «Світо-

вої варти», 2 тис років тому на світову варту в тій же Римській 
імперії заступили молоді сини, які народилися від батьків міфі-
чної команди стражників: у непереможного Аніктоса – народи-
вся син Матіос (подарунок бога), у другого вартового, славного 
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Євдоксія – син Байон (життєрадісний), у третього сильного 
Кіроса – з’явився на світ син Кризар (золотий меч) і у четвер-
того Ніколаса від чарівної Галопеї народився маленький сино-
чок Софос (розумний). Молодь росла «не по дням, а по часам» 
і скоро вони змінили своїх батьків у команді «Світової варти». 

В їхній час етнічний склад населення Римської, (а згодом 
Візантійської) імперії, яку охороняли міфічні вартові «Світової 
варти» особливо на першому етапі її історії, був вкрай строка-
тим: греки, сирійці, копти, вірмени, грузини, євреї, малоазійські 
племена, русини, фракійці, іллірійці, даки та інші. Зі скорочен-  
ням їхньої території (починаючи з VII ст.) частина народів зали-
шилася поза її межами. У відповідності «закону Мерфі» (спо-
рідненими до нього є «закон Сода», в Україні є своя назва 
«закон підлості»), саме сюди почали переселятися народи 
(готи в IV-V ст., слов'яни в VI-VII ст., араби в VII-І ст., печеніги, 
половці в XI-XIII ст. та інші) та започаткували Візантійську 
імперію внаслідок поділу Римської імперії на Західну та Східну 
частини у 395 році.  

У VI-XI ст. до складу населення Римсько-Візантійської 
імперії входили вищезазначені етнічні групи, з яких надалі 
сформувалася італійська народність. Переважну роль в еконо-
міці, політичному житті і культурі імперії грало грецьке населен-
ня. Наприклад, державна мова Візантії в IV-VI століттях була 
латинська, з VII століття і до кінця існування імперії – грецька. 
Вона пережила цілу низку криз та нашесть поки не була оста-
точно знищена у 1453 році османами. І все це відбувалось на 
очах стражників «Світової варти» Матіоса, Байона, Кризара та 
Софоса. Але вони не мали права вмішуватись у людські діла, 
щоб не порушити баланс Світлих і Темних сил. 

***** 
Римський імператор Костянтин Великий у 306 році 
прийшов до влади. Рим як столиця втратив своє зна-
чення у політичному житті імперії. Основну увагу но-
вий імператор приділив східним територіям, які  мен-
ше постраждали від набігів варварів й мали стійкіше 
господарство. Новою столицею Римської держави 
Костянтин  обрав грецьке  місто Візантій, розташо- 

ване на європейському березі Боспора Фракійського. Зручне 
місце на перехресті торгових шляхів з Європи - до Азії та з 
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Чорного моря в Середземне і це сприяло швидкому розвитку 
міста. За короткий строк грецький Візантій перебудували, 
перетворивши на квітуче місто, і згодом назвали Констан-
тинополь, на честь імператора. У 313 р. відбулось урочисте 
освячення міста й проголошення його новою столицею Рим-
ської імперії. 

***** 
А ще вартові Світла і Темряви пам’ятають Аттілу - царя 

гунів, який прийшов до влади у 434 році, убивши свого двою-
рідного брата та інших родичів. Йому підкорилися не тільки всі 
гуни, а й чимало германських племен. Цар гунів залишився в 
пам'яті римлян кровожерним, жорстоким варваром, якого пос-
лало небо покарати грішних, розбещених володарів Риму, то 
була справжня Божа кара. Римляни вірили, що тільки «Боже  
диво» може врятувати християн. І тоді стражники «Світової ва-
рти» побачили, як папа Лев І у 452 р. виїхав назустріч Аттілі 
озброєний тільки одним хрестом, але з мішком золота і пере-
конав жорстокого завойовника відмовитися від наміру захопити 
й пограбувати Рим. Різні народи величають своїх героїв по різ-
ному, у германських народних сказаннях Аттіла постає зовсім 
іншою людиною: справедливою і доброю, а билинна пісня про 
Нібелунгів навіть оспівує його - як шляхетного короля Етцеля. 

Гуни взявши золото не стали нищити Рим і римляни поле-
гшено зітхнули. Але незабаром з Північної Африки на Італію 
насунула нова загроза у вигляді племен вандалів. У 455 р. вони 
без зусиль заволоділи Римом, який нікому було захищати. Про-
тягом 14 днів вандали грабували місто. Вони не залишили в 
старовинних палацах ані золота, ані срібла, ані навіть міді. Усе, 
що не змогли взяти із собою, - знищили. З того часу поняття 
«вандалізм» означає жорстоке, безцільне винищення культур-
них цінностей. Тож запам’ятаємо, слово вандалізм започатко-
вано у 455 році.  

Чого варте людське життя? Яка його ціна? По-різному 
оцінюють його люди й Господь Бог. Як Всевишній цінить люд-
ське життя, бачимо з того, що на його сторожі і для його охо-
рони Він поставив окрему Заповідь: «Не вбивати»! Тому на 
кожній людині лежить важкий обов’язок берегти своє життя й 
життя ближнього. Наше життя - цінний талант, наданий нам 
Богом, за який чекає нас велика відповідальність. На світі є 
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багато вартісних речей, але головне з них — людське життя. 
Чому ми постійно руйнуємо цю заповідь? А як думаєте ви? 

Ближче до кінця Римської імперії в державі почалася полі-
тична, соціальна і державна криза. Через економічну кризу зна-
чно послабилася воєнна могутність імперії, особливо захист 
кордонів. Відчувши це, численні кочові племена почали активно 
нападати на римські землі з метою загарбання та здобичі. На 
імперію зі сходу та півночі посунули германці, сармати, готи. З 
півдня - перси. Римська імперія опинилася в оточенні. Колись 
могутня держава змушена була тепер перейти до оборони. Те-
рмін часу роботи міфічних стражників «Світової варти» набли-
жався до кінця. Бо відпущений час їхнього життя мав скоро 
закінчитися, настала необхідність подумати про свою заміну і 
піти на відпочинок. А тут ще пішли чутки, що команду «Світової 
варти» планують направити до Великого українського (Євра-
зійського) степу бо там сильна міграція кочових племен. 

***** 
Вставка. Колись давним давно, на початку п’ятої 
корінної раси, добрих лицарів – стражників, нази-
вали Воїнами Світла, бо вони очищали світ від 
зла і нечисті. Але одного разу на їх шляху стали 
злі Воїни Темряви. Почався кривавий і нещадний 
бій, три дні і три ночі лунав гуркіт сталі. Дві сто-
рони побачили, що сили рівні і зупинили бій. За до- 

мовленістю  з  Великою галактичною радою Чумацького Шля-
ху вони уклали між собою «Мирний договір», за яким сторони 
більше не будуть вести війну між собою. Були створені дода-
ткові підрозділи: «Нічна Варта» для контролю сил Темряви і 
«Денна Варта» для контролю сил Світла. Але через тисячу 
років «Велика галактична рада Чумацького Шляху» прийшла 
до висновку: - Галактика «Чумацький Шлях» налічує понад 300 
млрд зір і можливо на кожній із них є команда «Світової вар-
ти», необхідно зменшити накладні витрати і об’єднати їх під 
одним керівництвом, з тими самими повноваженнями і назва-
ти «Загальна світова варта».   

***** 
За тисячу років до народження Ісуса Христа на теренах 

сучасної України, (як частини Євразійського степу), з’явилося 4  
міфічних стражника «Світової варти». В зв’язку з «дивними» 
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грецькими іменами стражників, жителі Великого українського 
(Євразійського) степу не довго думаючи назвали їх на свій лад. 
Старшого і досвідченого прозвали Кадмус (яскравий Схід), бо 
він ніс відповідальність за Схід сонця, молодому і нетерплячо-
му дали ім’я Юклід (добрий Південь), розсудливого і мудрого 
назвали Зефір (Західний вітер), а за русоголовим юнаком закрі-
пили ім’я Доріс (Північний подарунок). Кожний із названих 4-х 
вартових пройшов науку у свого батька, прийняв свої обов’язки 
та повинен був нести світову варту 800 років на новому місці, і 
тільки після цього терміну – вони могли вийти на відпочинок.    

Йшли роки, люди «Дикого поля» так звикли до вартових, 
що часто не звертали на них увагу. Дивлячись як сходить сон-
це, вони посмішкою вітали Східного вартового Кадмуса, а посе-
ред білого дня (в період обіду), віддавали шану Південному 
вартовому Юкліду, у вечері проводжали Західного вартового 
Зефіра, а посеред ночі про себе нагадував холодний Північний 
вартовий Доріс. Кочові племена Дикого степу знали, «Світова 
варта» не вмішується в буденні справи людей, їхня ціль поля-
гала в дотриманні балансу сил Світла і Темряви.  

Стражники «Світової варти» на своїх чарівних конях часто 
злітали до неба і зверху дивились на війни племен, які прохо-
дили теренами Великого українського степу, бачили людську 
біль та страждання. Дивувались, якими мужніми та відданими 
можуть бути українці, коли захищають свою землю. Спостері-
гали за народами, які ніяк не могли знайти своє місце і дивува-
лись людям які були джерелом зла в цьому світі, спричиняли 
війни і насилля. Такі люди не вибирали золотої середини. Вони 
були антагоністи: - світло чи темрява, добро чи зло. Вони носи-
ли маски добропорядності на обличчях, а в думках ринули до 
власної величі, влади та багатства: «Чи маємо ми користь від 
людини, яка йде на злочин проти своєї нації, заради купи гро-
шей»? Ні не маємо, тож таких людей треба гнати «поганою 
мітлою» і українці на початку ХХІ ст. знову почали створювати 
власні «Майдани» і братись до зброї, бо гнилі гілки на родових 
деревах необхідно вирізати завчасно.   

У 410 році стражники «Світової варти» звернулись за по-
радою до Великої галактичної ради Чумацького Шляху з приво-
ду військового походу готів із Великого українського степу на 
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місто Рим, який вони колись захищали. На питання: - Що нам 
робити? Велика рада відповіла: - Не вмішуватись. Внаслідок 
цього, Рим захопили готи з Великого українського степу і  під-
дали столицю Римської імперії варварському знищенню. Місто, 
що було володарем половини світу, тепер стало здобиччю пле-
мені готів із Євразійського праукраїнського степу. Через кілька 
днів вождь готів Аларіх, «насолодившись» римським золотом, 
подався на південь, але на десятий день після виходу з Рима -  
раптово помер. Готи запідозрили отруєння, але зарадити нічим 
не змогли і на нараді вождів прийняли рішення: - Поховати сво-
го вождя Аларіха разом з усіма скарбами на дні однієї з італій-
ських річок та попросили стражників «Світової варти» охороня-
ти сакральне місця поховання. До сьогоднішнього дня місце 
поховання готського царя Аларіха та перебування величезних 
скарбів імператорського Рима залишається невідомим. 

***** 
Додаток. Слід відзначити, що більша частина Рим-
ської імперії на час находження там команди «Світо-
вої варти» була зайнята племенами кельтів, герма-
нців та слов'ян, які не мали великої тяги до грошей 
тобто культу «золотого тельця» й тривалий час 
відносили благородні метали до складу звичайних 
корисних  матеріалів. Кельти  в  Галії виковували  зі  

сплавів золота лати й прикрашали ним зброю. Германці до 
знайомства з римлянами взагалі не видобували ні золота, ні 
срібла (тільки залізо). Римляни були шоковані зневажливим 
ставленням германців до коштовних металів: «Можна поба-
чити, що срібна посудина, у них використовується як зви-
чайний посуд із глини».  

***** 
Про стражників «Світової варти» можна розповідати дов-

го, ви вже знаєте як команду «Світової варти» за розпоряджен-
ням «Великої галактичної ради Чумацького Шляху» перевили 
до Великого українського степу. В рік народження Ісуса Христа,  
(це час правління царя Ірода 6-5 рік до н.е.), «стара гвардія» 
міфічних стражників: Кадмус (яскравий Схід), Юклід (добрий 
Південь), Зефір (Західний вітер) та Доріс (Північний подарунок) 
пішла на заслужений відпочинок і їхні місця посіли молоді на- 
щадки команди обраних вартових. До слова «молоді» треба 
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додати слово «підготовлені», то були воїни від сторожової  
мережі Приінгулля: Карп, Магр, Тавриза та Чегодай. Пригада-
йте, як від кремезних, закутих в кольчуги та лати постатей 
степових воїнів племені «Онгол» віяло казковою силою: 

► Найстарший із них був Магр, йому пішов 25 рік; 
► Середньому Карпу – було 23 роки; 
► Молодий Тавриза недавно відмітив свій 21 рік; 
► Найменший Чегодай мав за плечима 20 років, але його 

обрали як знавця науки волхвів та містичного знання.  
У членів команди стражників відбулися вікові зміни, чи то 

Бог, чи то Вищий розум прийняв(ли) рішення і направив реко-
мендації до «Великої галактичної ради Чумацького Шляху» 
скоротити життя членам міфічних вартових наполовину. При-
чина: довге життя – велике навантаження на організм і після 
500 років життя, притупляються почуття і втрачається вправ-
ність. «Велика рада по охороні Всесвіту» внесла генетичні змі-
ни в організм усіх вартових «Світової варти», що належали до 
галактики «Чумацький Шлях». На кінець П’ятої корінної раси, 
їхнє життя повинно бути 120 років. А далі в Шостій корінній расі 
їм будуть потрохи збільшувати кількість років прожитого життя.   

В літературі зображують «Вартових світу» по-різному ра-
ніше вони стояли на варті балансу Світла і Темряви по 500 ро-
ків. Життя в 500 років накладало свої зміни на їхні обличчя. Ба-
гато хто споріднював їх зі старослов'янськими волхвами, пізні-
ше із українськими козаками характерниками, а в сучасний час 
з мольфарами. «Немає в світі такої сили, яка б скорила наш 
народ», так було за багато років до нас у Великому українсь-
кому степу, так буде і в майбутньому.  

Колись, дуже давно, волхви сторожової застави племені 
«Онголів» на річці «Івлі», що в Дикому полі Приінгулля знали, 
що Святий архангел Михаїл – є одним із головних ангелів на 
небі. В Апокаліпсисі він постає як верховний командувач (архи-
стратиг) Божого війська супроти нечистих сил, а у Святому пи-
сьмі він іменується «вождем воїнства Господнього». Тож вол-
хви повчали стражників «Світової варти» на його прикладах і 
підкреслювали: - Святий архангел Михаїл по своїй значимості 
відноситься до Ісуса Христа і проживає на  небі.  

Волхви були передусім носіями релігійних знань, а також  
мудрецями, знахарями і лікарями. Мали вплив на сили приро- 



    224 

ди та вміли пророкувати майбутнє. В античні часи так називали 
служителів релігійного культу зороастризму, який до Різдва 
Христового був поширений не тільки на Сході, але й у Римській 
імперії. За езотеричною традицією, вони прийшли з земель Іоа-
на Хрестителя. Їх увага до небесних світил наводить на думку, 
що вони були астрологічними друїдами. Кельтський аналог 
слова волхв – друїд, вони були жрецьким прошарком у кельт-
ських племенах Західної Європи (від 2 ст. до н. ери і до 1 ст. н. 
ери). Друїдів в працях старогрецьких та староримських пись-
менників називали по-різному: шаманами, жерцями, вчителя-
ми та філософами. В 43 році римський географ Помпоній Мела 
першим припустив, що вчення друїдів є таємними знаннями, 
описавши їх як мудреців, що проводили свої навчання в мало-
доступних місцях.  

Заглянемо на хвилину до сторожової застави племені 
«Онгол» на річці «Івлі», що в «Дикому полі» Приінгулля. На мід-
них опаницях, що стоять на триногах над вогнищем, шкварчать 
шматки яловичини та вепрятини, а ще там видно зарум'янених 
куріпок, гусок та качок. На широкій пательні смажиться риба, 
якою багаті річки Дикого степу і їхні заводі, то круглобокі соми, 
карасі, безкості вугри, важкі осетри тощо. А недалеко (в окре-
мому требищі стоять шкіряні міхи із зерном: (Требище – свя-
щенне культове місце слов'ян, призначене для треби – (слави) 
прабатька через виконання Закону жертви). 

Високий худий старець волхвів на ім’я Білозар (світла  
зоря) у довгій білій сорочці ходить навколо требища, потроху 
набирає зерна у жменю, сипле їх на мідну опаницю. Попід 
дерев'яними стінами капища з колод, впритул один до одного, 
сиділи на лавах найстарші люди сторожової  застави племені 
«Онгол»: Будимир (миротворець), Велислав (велика слава), 
Добромил (добрий і милий), Ярополк (колишній вождь соняч-
ного війська) та інші. Вони вели розмову про те, що довго не-
має із розвідки молодого Тавриза, який поїхав оглянути степ 
біля Чорного лісу. Не кваплячись, вони відбирали із пшеничних 
снопів, що лежали коло них на землі, найкращі колоски й пере-
давали молодим жницям, які сиділи тут же й тихо співаючи, 
в'язали з тих колосків – «бороду для бога Волоса». Наступної 
весни зернами з того вінка орачі почнуть засівати своє поле. А 
нині - вони славили цьогорічний урожай. 
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Старий Велислав від тихих слів перейшов гучної мови:  - 
А ще коли у вас лінощі в тілі, Землю-матір потом не накормите, 
зелом-плодом вона не подарує, поморить рід людський голо-
дом, висушить колодязі й ізвори, ріки й потоки…То нехай же 
син Неба і Землі, ясновидющий Світовид, одведе від нас ту 
напасть, тай дасть сили в руки і в тіло, щоб зерном і чадами 
засівали ми нашу землю. Хай душа племені нашого не поро-
жніє. Бо якщо душа спорожніє - спорожніє світ, відсахнуться від 
неї боги і в землю увійде рід наш… Прийми, великий Світови-
де, наш хліб і наше моління, і наше слово подяки, не оскуди 
пам'ять нашу і рід наш, аби світ завжди був мирним… 

Старий волхв Білозар уклонився до землі. - Дякую  старій-
шинам за мудрість, яку освятив наш Світовид. Тому й живемо 
краще за інші слов’янські племена. Коротка мудрість править 
словом Білозара і каже він своїм старійшинам: Волхви як обра-
нці наших Богів, мають уміти сіяти добро не лише для свого 
живота, а й живота своїх кревних. Біда, коли мудрий муж стає 
ситим собою. Свідущі люди мовили, що рід росичів походив од 
полян. Колись, у давнину, він нібито поселився на берегах ти-
хої і лагідної ріки Івля, що котила свої води серед росяного 
Дикого поля. Від того, ймення було назва Рось. Тепер цей рід 
розрісся у великий хліборобський народ і разом з іншими пле-
менами заселяють Великий український степ. 

Могутній покровитель нашого роду, якому кланяються усі 
боги Неба й Землі, який вдихає життя в усе живе, який оре зем-
лю сохою і запліднює її дощами, був щедрим до росичів. Він 
дозволяв випасати череди й табуни худоби членам усіх племен 
Дикого поля. Був щедрим і до людей, давав мужам здорових 
дружин, а ті народжували міцних дітей. З них виростали умілі 
хлібороби та відважні воїни. Змалку волхви навчали їх добре 
тримати чепіги плуга та важку зброю. А волхви у ті часи перед-
бачали, як на їхню заміну, в часи Козацької республіки, прий-
дуть козаки-характерники (це назва віщуна, чаклуна Запорозь-
кої Січі) і будуть вони уміти ворожити, знати психотерапію, ліку-
вати поранених козаків та багато іншого. Наш могутній покро-
витель навчить характерників керувати погодою та розганяти 
хмари або, навпаки, накликати дощ. Сильний дощ може зволо-
жити порох, що робить вогнепальну зброю непотрібною. Мо-
лодь слухала Білозара та потайки від стариків – посміхалась… 
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Існує легенда, що козаки Запорозької Січі 5 років не 
ховали отамана Сірка після його смерті, возили 
його тіло із собою у походи і були переконані, що 
він і мертвий наводить страх на ворогів і допома-
гає їх перемагати. А згодом - відрізали його праву 
руку та з нею ходили на війну і за необхідності вис-
тавляли та лякали нею ворогів. За переказами, 
майже всі козацькі гетьмани, кошові отамани та 
відомі полковники були характерниками. Офіційна 
церква звинувачувала характерників у чаклунстві. 

  ***** 
А в цей час, далеко над Великим українським степом – 

настала ніч, на землю почали падали зоряні дощі. А від землі 
гостріше потягло вільгістю, густіші тумани закурилися над 
долинами й осідали на травах сивою росою. У вечірній тиші 
Дикого поля далеко чути перестук кінських копит. Вухо нашого 
молодого розвідника Тавризи вловлює форкання чужих коней. 
То були якісь незнайомі вершники. Грізний ворог ступив на зем-
лі Великого українського степу і суне свої табуни й кибитки у 
напрямку дозорного племені «Онгол». Ще в пам'яті не зникли 
гуннські нашестя, набіги гепідів, готів, диких булгар, а тут нове 
нашестя. Хто вони і звідки прийшли? Молодий Тавриза, схова-
вши свого коня у балці, почав пробиратись до ворожого стану.   

Довго лежав молодий Тавриза серед високих бур’янів, 
спостерігаючи за незнайомим племенем. Ніч почала світліша-
ти, Тавриза прийняв рішення: - Необхідно як найшвидше пот-
рапити до своєї сторожової застави і попередити про набли-
ження незнайомих людей. Тавриза повернувся до свого коня і 
щодуху погнав його у напрямку своєї застави: - Боже допоможи 
мені, щоб ворог не почув тупіт мого коня.     

На світанку Тавриза угледів за собою на горизонті погоню 
і прискорив біг свого коня. Раптом мокрий від поту кінь під Тав-
ризою звалився на передні ноги, потім на задні і ліг на землю. 
Тавриз своєчасно зіскочив на землю, припав вухом до сухої 
трави і завмер: - Земля мовчала, лише десь далеко, почувся 
тривожний тупіт коней, що здоганяли його. Тавриза торкнув 
рукою свого коня - той засапано дихав. Востаннє вбираючи у 
груди дух Дикого степу. Загнав коня - прошепотів Тавриза. Тре-
ба бігти до таємного зимівника, там живе старий волхв Кудеяр,  
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він допоможе.  
Старий Кудеяр мовчки вислухав Тавризу, піднявся і вий-

шов на подвір’я, приклав долоні до вуст, по-розбійницькому 
свиснув. Через деякий час далеко в степу почувся кінський 
цокіт (то був кінь Кудеяра), підбіг до старого волхва, махнув 
головою і слухняно підставив спину для сідла. Кудеяр передав 
повід Тавризу, той погладив коня по широкому лобі, почухав, 
миттю злетів у сідло і поскакав до своєї сторожової застави. 

***** 
Волхви – давньоукраїнські жреці, обранці 
Богів та виконавці їхньої волі. В народі їх за 
пророцтва називали ще віщими людьми. 
Пізнавши великі тайни світу, волхви ста-
вали для свого оточення людьми недосяж-
но вищими, бо їх очам відкривалися інші сві-
ти та інші цінності. Пізніше від  них пішли  

інші чарівники-ворожбити, знахарі - які знаються на недугах, 
відьмаки, відуни, відьми - ті, що вміють чарувати та Карпа-
тські мольфари, котрі мають надприродні здібності: вміють 
читати по зірках, повелівають бурями, громами й дощем, 
заклинають змій, можуть передбачати майбутнє та минуле, 
зцілюють навіть смертельно хворих. Як тільки не назива-
ють мольфарів: ворожбити, відуни, віщуни, цілителі, химо-
родники, яритники, відьмаки і так далі. Жреці Великого украї-
нського степу належали до найвищого стану суспільства, 
своїми значними духовними знаннями служили йому, бо вміли 
володіти розумом людини. Вони були носіями та хранителя-
ми віри предків, возносили молитву богам, виконували жерт-
воприношення та ворожіння. Ставили святині на честь Пе-
руна, Хорса, Дажбога, Сварога та інших. Пізнати світ можна 
лише душею, яка спілкуючись зі світовою душею зоряного 
царства предків, зливається з тілом. Відомо, що в часи Київ-
ської Русі волхви виступали проти чужої віри і віщували, що її 
прийняття призведе до тяжких наслідків, упродовж тисячі 
років (див. «Прокляття волхвів»). Та не зважаючи на це, украї-
нський народ розірве та скине залізні релігійні ланцюги чужої 
віри.  Можливо пророцтво мудрих волхвів почне збуватись у 
Шостій або Сьомій корінних расах, бо П’ята корінна раса до-
бігає свого завершення. 
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УКРАЇНА:  ЗВОРОТНІЙ  ВІДЛІК 
Перед продовженням попередньої глави, зро-
бимо історичний екскурс до Правобережної 
України, щоб правильно зрозуміти слово «арії». 
У нас на черзі розгляд «супер» етносу «галли»- 
«кельти», який зародився на території Правобе-
режної України у 12 ст. до н. е. Уже багато років 
племена і народи, що об'єднуються під загаль-
ною  назвою  кельти - галли, привертають увагу 

істориків, лінгвістів, політиків, націоналістів і загальну публіку 
кінця ХХ початку ХІХ ст. Істориків привертають внески кельтів в 
матеріальний і культурний розвиток Європи, лінгвістів 
приваблює те, що кельти, галли, за їхніми поняттями, говорили 
на архаїчній (або не обов'язково) індо-європейській мові, яку 
відносять до середини 1-го тис. до н.е. Політики і націоналісти 
розігрують «кельтську карту», яка стала брендом і важливим 
чинником у боротьбі за політичну незалежність під назвою 
«кельтський сепаратизм». 

Відповідно до кельтських племен, достеменно з’ясовано, 
що вони населяли територію від Прип’яті до Чорного моря, від 
Малої Азії до Іспанії (Геннадій Казакевич. «Кельти в Україні»). 
До початку 1 тис. до н.е. (племена кельтів – галлів) оволоділи 
майже всією Європою. Їх характерною особливістю були висо-
кий зріст, біла шкіра, розвинені м’язи, русяве волосся, довгі 
«козацькі вуса», розвинена музично-пісенна культура, уважне 
ставлення до свого зовнішнього вигляду, тобто культ краси. 
(П.Теренс. «Кельти. Воїни и маги». Переклад с англ. 2004).  

За свідченням видатного англійського історика й етногра-
фа Д.С.Прічарда, кельти-галли мали скіфське походження і 
були вихідцями з нинішньої Галичини (Prichard J. S. Eastern 
origin of the Celtic nation. London, 1857), що переконливо підт-
верджено сучасними археологічними знахідками (першу знахі-
дку) було знайдено в 1962 році в районі села Бовшів, що зна-
ходиться в 32 км північніше Івано-Франківська, в 11 км від древ-
нього Галича. 

Про «галлів\кельтів» написана маса літератури, нас цікав-
лять питання, що відносяться до ДНК-генеалогії, і чи можна їх 
віднести до українських предків. Ким були галли і кельти рані-
ше? Виявилось, що серйозні історики взагалі намагаються не 



    229 

використовувати терміни «галли» і «кельти». Це тому, що їх 
визначення неоднозначні, множинні, вони, схоже, покривають 
взагалі все давнє населення Європи, масу різних інших пле-
мен, особливо тих, які до початку нашої ери вже говорили на 
індоєвропейських мовах. Всі вони змішалися і в тих, чи інших 
пропорціях стали «галлами-кельтами». У нас є питання, чому 
під кельтами (їх нащадками) вважають в першу чергу ірландців 
і населення Британських островів? 

Спочатку давайте поглянемо, що сьогоднішня наука гово-
рить про кельтів. Перше - розташування кельтів на картах, за 
даними різних авторів. Карти взяті з «Вікіпедії», приймаючи, що 
це мережеве видання відображає сучасні погляди принаймні 
тих, хто цей розділ складав. Отже, ми бачимо, що кельтів тут 
фіксують на території гальштатської культури й обмежують 
тимчасовими рамками 900-400 років до н.е., в основному: в 
Центральній Європі і на Балканах) поряд з фракійціми та іллі-
рійцями. Цікаво, що згодом почали фракійські і іллірійські мови 
відносять до індо-європейських мов. За даними давньогрець-
кого історика Ксенофана фракійці були русявими і блакитно-
окими. Історія фракійців розпочалась біля 4 тис років тому, а  2 
тис. років до н.е. частина фракійців мігрувала з Карпат на пів-
денний берег Дунаю і ця територія стає їхньою вотчиною. 

Для довідки наведемо, хто саме з античних авторів писав 
про кельтів - галлів, і коли ці автори жили: 

► - Гекатей Мілетський 550- 476 (490) р. до н.е.  
► - Геродот Галікарнаський 484-425 р. до н.е.  
► - Полібій 200-118 р. до н.е.  
► - Юлій Цезар 102-44 р. до н.е. (Записки про галльську 

війну - 51 р. до н.е.)  
► - Діонісій Галікарнаський 60-7 р. до н.е.  
► - Страбон 63 р. до н.е.  
► - Лівій 59 р. до н.е.  
► - Плутарх 46-127 р. н.е.  
► - Iordan (Йордан) 6 століття н.е. 
Те, що «докельтськими племенами» Європи називають 

зазвичай ті народи, які жили в Європі до 1-го ст. до н.е., пока-
зує, що кельти поширилися по Європі тільки до початку нашої 
ери. Тоді ж (в кінці нашої ери), «галльські війни» Юлія Цезаря 
кардинально змінили етнічний, племінний ландшафт Європи. 
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За даними Плутарха приблизно мільйон галлів (по Цезарю, ті ж 
кельти) загинули в боях, і стільки ж погнали в рабство (це дуже 
багато народу на той час). За даними других істориків, «кельт-
ський період» в Європі починається з 9 ст. до н.е., за третіми - з 
6-го ст. до н.е., за четвертими - формується в другій половині 
1-го тис. до н.е. П’яті історики зазнають, що «докельтське 
населення» Європи, не являється індо-європейським. 

***** 
Додаток. У книзі Плутарха «Життєписи», в 
третьому томі, в розділі «Камілл» розповідає-
ться про славну історію з зважуванням тисячі 
фунтів золота. Це золото було викупом, який 
переможені римляни мали передати галлам на  

чолі з їх вождем Брено (Brennus). Сталося це в 390 році до на-
шої ери. Ось як оповідає про це москальський переклад з книги 
Плутарха: «Втім, і в обложених городян справи йшли не кра-
ще: голод посилювався, жорстоко пригнічувало відсутність 
звісток від Камілли, бо галли пильно стерегли місто. Оскіль-
ки обидві сторони перебували в тяжкому становищі, почали-
ся переговори - спершу через варту, а потім зустрілися 
вождь Брен і військовий трибун Сульпиций і домовилися, що 
римляни виплатять галлам тисячу фунтів золота, а галли 
негайно покинуть місто і римські володіння. Ці умови були 
підтверджені клятвою, але коли принесли золото, кельти-
галли повелися недобросовісно, почали  відкрито нехтувати 
договором. Римляни обурювалися, а Брен, немов знущаючись 
над ними, відстебнув меч разом з поясом і кинув на терези з 
золотом. «Що це?» - Запитав Сульпиций. «Горе переможе-
ним, ось що!», - вигукнув Брен (з того часу його відповідь 
увійшла до прислів'я). Думки римлян розділилися: одні обурено 
вимагали забрати золото і, повернувшись у фортецю, терпі-
ти облогу далі, інші радили закрити очі на цю незначну обра-
зу і віддати більше призначеного золота, не вважати це 
ганьбою, якщо вже волею обставин вони взагалі погодилися 
віддати своє  добро, це  не  солодко, але, на  жаль - необхідно. 
Саме тут галлів і кельтів використовують як синоніми. Але 
чи так все було в оригіналі, бо то вільний переклад. Плутарх 
жив, як зазначено вище, в 46-127 р. нашої ери. Але ця історія 
була описана Лівіем майже за сто років до життя Плутарха.  
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Гекатей Мілетський (550- 476(або 490) р. до н. е.) писав: - 
«Скіфи живуть на північному узбережжі Чорного моря, на Захід 
від них - кельти, по сусідству з массаліотами». Геродот Гелікар-
насскій (484-425 р. до н.е.) у своїй дев’яти томній «Історії», в 
книзі II («Євтерпи») пише: «... Річка Істр починається в країні 
кельтів у міста Пірени і тече, перетинаючи Європу посередині. 
Кельти ж мешкають за Геракловими Стовпами по сусідству з 
кинетами, що живуть на самому крайньому заході Європи. Впа-
дає ж Істр в Євксинський Понт, протікаючи через всю Європу 
там, де милитські поселенці заснували місто Істрію». У книзі IV 
(«Мельпомена») він повторює - «Адже Істр тече через усю 
Європу, починаючись в землі кельтів - найзахіднішої народно-
сті в Європі після кинетів. (Далі знову). Так то Істр перетинає 
всю Європу і впадає в море на окраїні Скіфії». 

Геродот визначає кельтів як на Піренеї, так і на Дунаї, але 
об’єднує в один народ. Залишається тільки гадати, на якій 
підставі Геродот їх об'єднує, або скоріше пов'язує? З його лег-
кої руки наступні історики так і продовжили називати оті племе-
на «кельті-бери» на Піренеях, і «кельти» - в континентальній 
Європі. 

***** 
Вставка. Кельти були визнані за «офіційних пре-
дків» одразу в кількох державах, насамперед у 
Франції, не вдаючись в основу звідкіля вони взя-
лися? Навіть революцію 1789 року трактували 
як повстання підкорених «галлів» та «римлян»  

проти «загарбників» (короля й аристократії). На окрему зга-
дку заслуговує кельтоманія, яка охопила Європу ще в ХІХ ст. 
Мотиви кельтських легенд у своїй творчості активно вико-
ристовували Вільям Шекспір, Джеймс Макферсон, Роберт 
Бернс, Вальтер Скотт, Вінченцо Белліні, Ріхард Ваґнер, Джон 
Толкін та інші. У ХХ ст. кельтів розглядали, то як авангард 
«білої арійської Європи», то як прадавній прототип європей-
ського мультикультуралізму. Ідея кельтської спадщини, яка 
свого часу об’єднувала всі країни Старого світу від Ірландії до 
Туреччини, припала до смаку батькам-засновникам Європей-
ського Союзу (туди входить: Європейська комісія, Рада Євро-
пейського Союзу, Суд Європейського Союзу, Європейський 
центральний банк, Європейський парламент тощо). 
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Чи замислювалися ви коли-небудь, що спільного між 
древньою назвою Франції - Галлія, Галісією в Іспанії, Галатією 
у Малій Азії, містом Галаті на Дунаю й Галичиною у Західній 
Україні? У свій час всі ці території були заселені кельтами. Мов 
хївилі моря, вони періодично «накатувались» на сусідні 
держави, наводячи жах на всі древні народи, поневолюючи 
людей і захоплюючии території. На межі нашої ери від кельтів 
багато в чому залежало те, як буде розвиватися історія Євро-
пи. Кельтам удалося розгромити древню цивілізацію етрусків. 
Під їхніми мечами трясся Рим - в 390 році до н.е. його легіони 
були розсіяні, а саме «Вічне місто» розграбоване й спалене. 
Подібна група кельтів діяла на Балканах. Сам О. Македонсь-
кий, коли зустрів їх тут в 335 році до н.е., не ризикнув вступити 
в бій, коли на питання, чого кельти побоюються найбільше у 
світі, вони відповіли, що «бояться тільки, щоб небо не впало на 
них, бо наші предки знають оті страшні наслідки». Йшов час, і 
кельти залишили свої завойовницькі походи, розселилися на 
величезних просторах Європи. По території сучасної України  
проходив кордон «Східного кельтського світу». 

***** 
Дещо про духовну сферу, міфологію та релігію 
давніх кельтів. Відсутній опис пантеону кель-
тських Богів, є спільні Боги: Белінос (Беліс, Бі-
лий), Камулос (Кумалл), Огміос (Огміан, Отам), 
Есус (Есар) та інші. А наявні описи найдавні-
ших вірувань, міфів і обрядів кельтів є рекон-
струкцією, ґрунтованою на  свідченнях римсь- 

ких і грецьких хроніків. Кельти вірили в духів, фей, ельфів, 
чудовиськ, обожнювали дерева, джерела, камінь тощо. У релі-
гії кельтів існувало особливе співтовариство жерців-друїдів, 
що призвело до відокремлення жрецьких функцій від влади 
племінного вождя. Навчання майбутніх друїдів було досить 
тривалим і могло сягати 20 років. 1) Друїди відповідали за 
збереження і передачу кельтської міфології, космогонічних 
уявлень, міфологізованих відомостей з історії племен, тра-
диційних законів і практичних навичок, складання календаря. 
2) Друїди здійснювали правосуддя. 3) Друїди дбали про здій-
сненні релігійних обрядів, ритуалів, жертвопринесень, зай-
малися пророкуванням майбутнього тощо. 
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Галли – різновидність кельтських племен, які осіли на 
території Галлії. З XVIII століття Галлією інколи називають 
Францію, в першу чергу в історичній літературі і поезії. Велика 
кількість французів вважають себе нащадками галлів. Але звід-
кіль взялися галли-кельти в Галлії (Франції), Бельгії, частині 
Швейцарії, Німеччині та Північній Італії від початку V ст. до н. е. 
- і до римського періоду, від якого народу вони утворилися?  

Історики сперечаються й досі відносно: 1) Галли – це 
самоназва кельтів; 2) Галли являються народом без власної  
історії, але в III столітті до н.е. їхні племена загрожували гре-
цькій колонії Ольвії (біля сучасного м. Миколаєва); 3) Кельти-
галли це частина української історії, як приклад, біля Західного 
Бугу були виявлені кельто-галицькі поховання і скарби монет I-
XI ст. до н.е., а у верхньому Подністров'я.  

Улюбленою зброєю галлів була сокира, якою вони доско-
нало володіли. Сокира широко використовувалася і як холодна 
бойова зброя, і як томагавк, і як ритуальна зброя, і як господар-
ський інструмент. Сокиру ще називали «кельтом» від українсь-
кого слова «колоти», «розколювати», звідси і назва - «колун». 
Вірогідно, саме з цієї причини гальських воїнів, а з ними і всіх 
галлів ще звали кельтами. Віртуозне володіння сокирою й до-
нині зберіглося на прабатьківщині кельтів-галлів, у карпатсь-
кому регіоні Україні. Серед іншого, у кожній гуцульській родині є 
ритуальна сокира - топірець (бартка, кельт), який ще донедав-
на був обов’язковим атрибутом дорослого чоловіка. 

Грецький історик Полібій (200-118 до н.е.) написав 39-ть 
томів «Історія», про кельтів він згадував у томах 1, 2, 3, 10, 11, 
12, 14, 15, 18 і 34, часто по одному слову (одній фразі) на том. 
Коли історики пишуть, що «до часу першої згадки кельтів в 
письмових джерелах, близько 600 року до н. е., вони вже були 
досить широко поширені в Іберії, Галлії та Центральній Євро-
пі», то треба розуміти, що «кельтами» або «галлами» на тих 
територіях можуть іменувати кого завгодно. Чіткі критерії «кель-
тів-галлів» при таких описах відсутні. (Можна припустити: до 6 
ст. до н.е. в Європі мешкали різні племена). 

Звідки з'явилися кельти\галли? Який народ, а саме який 
рід, їх породив? З яким попереднім народом, родом, або попу-
ляцією вони генетично пов'язані? Звідки з'явилася кельтська 
мова і яка її основа? Чи є зв'язок із індоєвропейською мовою? 
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Вставка. Відомо, що вираз «кельтський» потра-
пив в англійську мову тільки 300 років тому, для 
позначення подібних груп мов: Ірландії, Уельсу,  
Шотландії, Корнуолл і Бретані. До цього цей ви-
раз мав виключно вузьке значення, як і десятки і 
сотні найменувань інших древніх племен. З тих 
пір назва «кельти» - використовується для поз-
начення сукупності етносів, а «галли» - для поз-
начення народу, племені. Прийнявши таку класи- 

фікацію стає зрозумілим, що ці терміни не є ідентичними, і 
одне не можна підставляти замість іншого, хоча розхожою є 
цитата з книги Юлія Цезаря «Записки про галльську війну»: 
«... племена, які на їх власній мові називаються кельтами, а 
на нашому - галлами».  

***** 
Говорячи про походження «перших» кельтів, зазначимо, 

що їх мовою була індоєвропейська мова. І одразу питання: Зві-
дки у перших кельтів індоєвропейська мова? Античні автори 
вказують на першооснову від скіфів у зв'язку з територією  
заселення «перших» кельтів, і ці території «протяглися аж до 
Чорного моря». (Посилання на книгу В.Єременко «Кельтська 
вуаль і зарубинецька культура. Досвід реконструкції етнополі-
тичних процесів III-I ст. до н.е. в Центральній та Східній Євро-
пі»). Інші автори сміливо вказують, що «протокельти» - це фак-
тично праслов'яни. І тоді, природньо, що 4500-4000 років назад 
кельти, які проживали на теренах Руської рівнини, були аріями, 
і вже з цих територій прямували на Південь, на Кавказ, в Анато-
лію, Мітанну і далі на Аравійський півострів, на Південний схід, 
щоб стати «авестійскими аріями», на Схід, - щоб створити 
андронівську і сінташтінску культури і далі перейти в Індостан. 

У книзі Теодора Момзена (1909) «Історія Риму», що при-
несла автору Нобелівську премію, повідомляється, що в 4-му 
столітті до н.е. на Апеннінському півострові з'являється могутнє 
плем'я кельтів, які належали до «індоевропейского племені», 
що «в незапам'ятні часи вони зайняли простір теперішньої 
Франції», і далі описано, як галли зайняли Рим, повторюючи 
опис Плутарха. У книзі Ж.Л.Брюно «Галли» про походження і 
мову древніх кельтів нічого немає, але написано, що галли - то 
частина кельтів, а «кімври» і «тевтони» носили галльські імена. 
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Книга Н. Чадвика «Кельти», надрукована 40 років тому, 
описує історію Європи від 1 тис. до н.е. і до 1 тис. н.е., але там 
немає про походження кельтів та їхню мову. Термін «кельтські 
мови» - штучний, введений тільки в кінці 17-го - початку 18-го 
століття. Уельський лінгвіст Едвард Ллуйд звернув увагу на 
подібності, притаманні мовам, якими розмовляють в Ірландії, 
Шотландії, Уельсі, Корнуоллі і Бретанії. Він назвав ці мови 
«кельтськими» - і ця назва увійшла в лінгвістику, і потім в пов-
сякденну мову. Тому слово «кельтські мови» просто за визна-
ченням треба відносити до острівних мов. 

В книзі А.В. Гудзь-Маркова «Індоєвропейці Євразії і сло-
в'яни» зазначено: «переміщення іранських кочівників (кіммерій-
ців, скіфів) на Південь східної Європи, викликали (в Центрі і 
частково на Заході Європи) свого роду новий курганний рене-
санс». В Центральну Європу на початку 1 тис. до н. е. стали 
прибувати кочівні народи з території сьогоднішньої України: 
«близько 6 ст. до н.е. окремі, значні за чисельністю загони 
скіфів приходили на заході до Франції, на півночі - до басейна 
Одера і Вісли, залишаючи клади речей знаменитого «звіриного 
стилю» степового іранського світу 1 тис. до н.е.». 

***** 
Звіриний стиль - назва художнього стилю, пошире-
ного в мистецтві кількох стародавніх культур. 
Основною тематикою зображень були тварини або 
ж частини їх тіла, та складних композицій з них. 
Найдавніші зразки датуються III тис. до н. е., після 
нашої ери поступово виходить з ужитку. Одним з 
зразків цього стилю є скіфіський звіриний стиль. 
***** 

Чи не найяскравішим підтвердженням карпатського похо-
дження кельтів є їхні народні танці. Погляньте, наприклад, на 
танці ірландських кельтів, ті ж самі рухи з притисненими до тіла 
прямими руками, що імітують швидке спускання з гори, ті ж са-
мі музичні інструменти (коза-«волинка», дримба), що й у наших 
гуцулів. До речі, слово «гоцул», означає «галасливий», «непо-
сидючий», є етимологічно близьким до слова «галл»; близьки-
ми до «гоцул» є також слова «гоцак» - танок зі стрибками  і 
«гучати» - звучати, шуміти, гудіти. Тож етнонім «галли» мож-
ливо походить від «галас-голос», що позначає як голосистість. 
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Ці поняття є тісно пов’язаними, оскільки рівень мовлення, 
вищим проявом якого є пісенність, відбиває рівень мислення. 
Співучий народ називав себе галами за ознаками, які суттєво 
відрізняли його від інших народів. Не випадково символом 
французьких галів був півень «птах, що співає». Якщо «копати 
далеко в історію «свої» давнини, то ім’я «галли» визначать, як 
самоназва, що підтверджується відповідними топонімами. Всю-
ди, куди приходили галли, виникали назви: село Гали на Воли-
ні, місто Галич і край Галичина в Західній Україні, портове місто 
Галац в Румунії, край Галісія в Іспанії (де народ розмовляє галі-
сійською мовою). А ще країни: Галатія-Галлія (стародавні назви 
Малої Азії, Північної Іспанії, Франції), Галілея на півночі Палес-
тини, Гілея на лівобережжі Дніпра біля його гирла, Португалія 
(від головного міста-фортеці як «порт галлів») і далі по всій 
Європі тощо. В якості сучасного прикладу перенесення на інші 
землі рідних топонімів можна згадати колонію «Нова Галичина» 
в Бразилії, засновану українцями-галичанами з кінця 19 ст., де 
в містах донині непогано розмовляють українською мовою. 

Як повідомляє «Лінгвістичний енциклопедичний словник», 
«галльська мова належить до кельтських мов (континентальна 
гілка); в реальності існувала - як група діалектів кельтських 
племен, що населяли територію Західної і Центральної Євро-
пи, а також центральні області Малої Азії (галатські племена)». 
Читаємо далі: «В 1 тис. до н. е. кельтські мови були поширені 
на значній частині Європи (нині це частина Німеччини і Франції, 
Великобританія, Ірландія, Іспанія, Північна Італія), доходячи на 
Сході до Карпат і через Балкани до Малої Азії». ( 

Пройдуть століття, (якщо точно, то через 16 століть після 
народження галлів), а саме у 5 ст. н. е., у Північному Надчорно-
мор’ї народиться новий арійський суперетнос - слов’яни. Його 
самоназва також походила від «слова» - «знання» (мудрість, 
наука). Таким чином, перед нами традиція прив’язки арійських 
етнонімів до понять «знання», «голос» і «слава». Це пов’язано 
з тим, що черговий історичний виток спіралі в українському 
етносі приводив до відновлення знань (або слова) про природу 
людини і світу, а також поширенням цих знань через мовлення 
і славні діяння. Річ у тім, що для успішного становлення і зрос-
тання народу потрібна могутня сила слова. А глибинні знання і 
правильне мовлення якраз і є основою магічних та могутніх 
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практик, тобто сукупності технологій, ґрунтованих на боголюд-
ських потенціях людини. За їхньою допомогою народ ставав 
сильним, плодючим, здоровим і згуртованим, гармонізував свій 
життєвий простір, поліпшував клімат і урожайність. 

Надаємо цитати (з книги Гюйонварха і Леру) за викладка-
ми Анатолія Кльосова 2014 р, (професора, доктора хім. наук) 
відповідно до нашої теми (вони як позитивні, так і негативні: 

1. Кельти були частиною загарбників, що рухалися послі-
довними хвилями, починаючи з 2 тис. до нашої ери, і кельтська 
мова є для Західної Європи найдавнішою мовою, з якою можна 
спів віднести певний географічний регіон.  

2. На теренах Європи, перед кельтами (галами) були пле-
мена «протокельтів». Однак ми поки не уявляємо собі, як все 
відбувалося між 5 і 4 тис. до н.е., бо для цього треба «зарити-
ся» в китайські, єгипетські або месопотамські перекази.  

3. Лінгвістичні датування дозволяють припустити, що 
кельти вже були присутні в Європі з кінця ІІІ тис. до нашої ери.  
По відношенню до всієї сукупності індоєвропейських дослід-
жень, кельтологія побиває своєрідний (негативний) «рекорд», 
обумовлений малим числом фахівців.  

4. Один з найбільш фантастичних домислів належить 
Полібію, який серйозним чином розповідав, що мечі галлів, як 
тільки завдають удар, гнуться і перекручуються, так що воїн 
повинен їх випрямляти. Це твердження знаходиться в абсо-
лютному протиріччі з дивовижними здібностями кельтських 
металургів.  

5. Географію кельтського світу описати неважко, принай-
мні якщо торкатися тільки загальні питання. Після періоду 
передбачуваних індоєвропейських вторгнень головним цент-
ром експансії стала Центральна Європа, особливо Богемія. - 
Незаперечні сліди присутності кельтів зустрічаються в Західній 
та Південній Польщі, в Угорщині та на Балканах, де просування 
кельтів йшло вздовж течії Дунаю. Основною областю їх розсе- 
лення від Гальштатта (до кінця Ла-Тена) стала Галлія - як така, 
від Ла-Маншу до Середземномор'я, від Атлантики до Альп і 
Рейна, і за твердженням Тита Лівія, саме звідти хлинули хвилі 
завойовників, що затопили Шварцвальд і Північну Італію. Як би 
там не було, кельтське навала скоро досягло Піренейського 
півострова, Північної Італії, півдня Франції, всіх при Рейнських 
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регіонів від Швейцарії до Нідерландів і ймовірно Бельгії, а потім 
Британських островів, яким судилося стати останнім при-
тулком кельтів. З іншого боку, греки і римляни донесли до нас 
свідчення про кельтські вторгнення в Італію і на Балкани. Ке-
льтські сліди присутні в Польщі, Румунії, Югославії, Болгарії, а 
ще в Україні - аж до Одеси. 

6). На стиках кельтського і німецького світів неможливо з 
достатньою чіткістю визначити, де починаються кельти і де 
кінчаються германці. І проте, якщо не брати до уваги їх старо-
давнього індоєвропейського споріднення, лінгвістичного або 
культурної кельто-німецької єдності мабуть ніколи не існувало. 

7). Кельтські мови належать до «італо-кельтської» групи 
індоєвропейських мов; вони поділяються на дві гілки, у кожної є 
своя відмінна риса: 1) - «Q-кельти»; 2) – «P-кельти». Але істин-
на класифікація - морфологічна. Вона є хронологічною, оскіль-
ки протиставляє кельтські острівні мови, відомі з кінця антич-
ності (це як нові кельтські мови), і кельтські континентальні 
мови, які зниклі до початку середньовіччя. 

8). Це протиставлення не є морфологічним або навіть 
географічним: галльська мова (як кельтська) входить в брит-
ську групу. Назва «галльська мова» вказує лише на область, де 
ця мова збереглася краще і протрималася довше. Насправді 
на кельтській мові говорили у Бельгії, Швейцарії та Рейнської 
області, де німецькі народи, наприклад, «тревіри»; в Цизаль-
пинській Галлії, де латина була лише в I ст. нашої ери; в Іспанії, 
Центральній Європі, на узбережжі Чорного моря і в Малій Азії. 
А ще в Кельтіберській  Іспанії, галатській  Малій Азії, в бельгій-
ській Галлії серед «гельветів» тощо. 

9). Приблизний список кельтських мов: гойдельська - 
ірландська; шотландсько-гельська; менська (згасла в першій 
половині XX ст.); бриттсько-галльська або древня кельтська 
(згасла до V ст. нашої ери); валлійська; корнійська (згасли до 
кінця XVIII ст.); бретонська мова та інші. 

Необхідно призупинитись і зробити висновок: 
Українські праслов'яни та їхні нащадки, (висту-
паючи як арії) рушили першим потоком на Схід у II 
тис. до н.е., (Індія, Іран, Середня Азія, Близький 
Схід, північний Китай) тощо. Другий потік пішов на 
Захід (І - ІІ тис. до н. е.) вже  як  вихідні  кельти (до  
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Західної і Центральної Європи), принісши туди свою мову і 
культуру. В цьому сенсі (захід і центр Європи) – можна визна-
чити, як культурний продукт праслов'янської Руської рівнини. 
Подальше питання щодо історії аріїв остаточно невирішене. 

За 5 тис. років до появи Христа усі теперішні так звані 
індоєвропейські народи говорили однією спільною мовою, яку 
ми умовно звемо пра-індоєвропейською. Серед багатьох «гово-
рів» цієї «прамови» була й слов’янська мова. Прабатьківщина  
індо-європейських народів знаходилась в Європі й займала 
дуже великий простір (центральне місце Великий Євразійський 
степ  України), праслов’яни жили приблизно на тих землях, де 
сьогодні живуть їхні нащадки. До речі, окремі дослідники вже 
робили порівняння «говорів» різних мов на цих землях.  

Десь за 2 тисячі років до появи Христа індоєвропейська 
прамова остаточно поділилася на окремі мови. Німецький вче-
ний Шляйхер у 1865 р. застосував «природний розвій» до пос-
тання людських мов. Він дав так звану генеалогічну (читай) 
родословну теорію постання всіх мов. Бо мова - це «живий 
організм», який родиться, живе й зникає. Як постають люди із 
покоління в покоління, так постають і мови. Як приклад, киньте 
камінь в воду, то від нього розходяться на всі сторони кола-
хвилі, (теж саме людьми і мовами). Оті круги-хвилі з часом все 
меншають і меншають, отак розходяться і живуть люди й мови, 
(змішуючись з іншими), тому цю теорію назвали теорією хвиль 
за вченим Йоганом Шмідтом (1872-1875 р). 

Територія нинішньої України з часів раннього палеоліту і 
до наших днів ніколи не була безлюдною. Вік народу визнача-
ється тривалістю його безперервного етнокультурного розви-
тку. Сучасний час дозволяє узгодити етногенез українців із уні-
версальними законами етнічного розвитку Європи. Для прик-
ладу, хронологію присутності аріїв в Україні символічно  можна 
представити трьома гідронімами: 1) найдавніша – це назва річ-
ки Сердоба (Холодна річка); 2) молодша – це Данапріс скіфів 
(глибока вода Дніпра); 3) річка Божества (пізніша назва річки 
Артополот, ліва притока Сули, басейн Дніпра) з ознакою сарма-
тської вимови. Ці три назви відповідають трьом періодам пере-
бування арійських  племен на землях України: ► - давньоіран-
ському (від 15 до 8 ст. до н.е.); ► - скіфському (від 5 ст. до н.е.);  
► - сармато-аланському (від 3 ст. до н.е.). 
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НА  ПЕРЕХРЕСТІ  ЧАСУ  І  ШЛЯХІВ 
Усі люди на нашій земній кулі, що жили  
колись (і живуть тепер), мусіли мати своїх 
біологічних предків, які жили в минулому 
сотні або тисячі років тому. І далеко не вся 
історична інформація про людей і людст-
во, постає в наших книгах. Тож в цьому 
розділ ми зробимо акцент на племена і на- 

роди, які залишили свій слід на українських теренах в часи 
«сивої» давнини. І знову перечитуємо інформацію  із рукописів  
«Історії Геродота» (V ст. до н. е.), читаємо: - серед інших рік 
Борисфен (Дніпро - давньогрецька назва та однойменний скіф-
ський річковий бог), виявився найбільш корисним людям, бо 
навколо нього найкращі і найбільш поживні пасовища для ху-
доби і дуже багато в ньому риби, приємної на смак, а вода в 
ньому дуже чиста, порівняно до інших із каламутною водою, і 
ниви навколо нього чудові, а там, де не засіяно, виростає висо- 
ка трава. В його гирлі відкладається багато солі. І великі риби в 
ньому без колючих кісток - їх називають «антакаями». Для 
харчування ця ріка дає ще і багато чого іншого, гідного всякої 
уваги. До речі, Борисфен згадується в античних працях не 
тільки Геродота, а й у Страбона, Плінія Старшого та інших. 

В окремих історичних працях, часто знаходимо подібні 
слова: - Наша (українська) земля багата на землю і пашу, на 
рослинний і тваринний світ. Тому сюди здавна сунулась сила 
всякого люду. Хто був дужчий, той вигонив слабшого й осідав 
на його місце. Отак і перебували тут всякі мандрівники кілька-
надцять сот літ. Гортаємо далі оті пожовклі сторінки і натикає-
мось на запис: - літ за сімсот до Різдва Христового на вкра-
їнських землях пасли свої череди скіфи. З часом скіфів вигнали 
сармати, а сарматів вигнали гунни. За гуннами прийшли на 
наші землі ці предки слов’яни, від яких пішов український люд. 

В інших документах написано таке: - Так само й ті ж сло-
в’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші -  
древлянами, бо сіли в лісах; а треті сіли між Прип’яттю і Двіною 
і назвалися дреговичами; а інші сіли на Двіні і назвалися поло-
чанами - від річки, яка впадає в Двіну і має назву Полота. Сло-
в’яни ж, що сіли довкола озера Ільменя, прозвалися своїм іме-
нем - словенами і зробили вони город і назвали його Новго-
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родом. А багато сіло по Десні, по Сейму, по Сулі і назвалися 
сіверянами. Ось так розійшовся слов’янський народ - колами. 

Менш відомі історичні документи вказують шляхи: - Якщо 
перейти Борисфен (ідучи від моря), то спершу буде Гілея, а як 
йти ще вище, то там живуть скіфи-землероби, яких елліни, що 
живуть уздовж ріки Гіпанія (Гіпаніс або Південний Буг), назива-
ють «борисфенітами», а самі себе називають «ольвіополіта-
ми». А ще далі живуть племена «кельтів» та «венедів». Істори-
чні документи знову «підштовхують» нас до кельтських племен 
(народів), котрі в 2-й половині 1-го тис. до н. е. мешкали на 
теренах сучасної України, тобто  на «перехресті часу і шляхів». 

У середині 1 тис. до н.е. на просторах Европи від Ґаллії та 
Ґалісії (Іспанія) до українських земель Галичини й Галатії (Ту-
реччина) були поширені кельто-венедські племена індоєвропе-
йців. Цей хоробрий і яскравий, фізично сильний народ створив 
своєрідну імперію. У 3 ст. до н.е. від Малої Азії - до Шотландії і 
Андалузії можна було подорожувати не залишаючи єдиний 
культурний і мовний простір (люди розуміли один – одного).  

Факт причетності до цієї «кельтської осі» українських 
земель (і конкретно Галичини) вперше зазначив С.Шелухин у 
книзі про кельтські корені Руси, виданій ще 1929 року. А відк-
риття у селі Бовшів дослідниками Смішко і Крушельницькою 
безперечних археологічних свідчень присутності кельтів на 
Дністрі, остаточно поклало край наївним тлумаченням під наз-
вою «пташка надвоє співала». Кельтські народи (племена) 
дуже сильно «наслідили» на українських теренах. Правда їх 
тоді називали по різному.  

Латинська назва кельтів за Цезарем, була Ґал-
ли, а грецька – Галатаї. До речі: об’єднання 
трьох кельтських племен, що переправилися 
до Малої Азії з Балкан у ІІІ ст. до н. е.,  греки і 
римляни називали галатами. Значення слова 
«гал» у мові самих кельтів означало: війна, мо-
гутність, відвага, міць, жорстокість, пристрасть, 
ненависть. За сучасними уявленнями археоло- 

гів, експансія кельтів уперше торкнулася слов’ян близько 500 р. 
до н. е. Просуваючись із Ґаллії на Схід південним краєм тодіш-
ніх ґерманських теренів, вольки-мандрівники стали відомими 
слов’янам під германізованою назвою «волохи».  
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Акцент. Пам’ятаєте слова ватажка кельтів Брена 
«Горе переможеним». За іронією долі пізніше цю 
сентенцію застосовували до самих кельтів. Вже у 
ІІ ст. до н.е. межі «кельтського світу» значно зву-
зились; 52 року до н.е. Юлій Цезар завершив завою-
вання Галлії. Ще через 50 років останні кельтські 
вожді на континенті підкорилися римлянам або 
германцям.  Єдиним  осередком,  де  продовжувала  

розвиток кельтська культура, залишалися Британські ост-
рови. Повністю завоювати їх на початку середньовіччя, не 
вдалось ані римлянам, ані англосаксам.  

***** 
Літописці витіснених з Паннонії волохів поселяють на 

Волині, а латинська та німецька назви Волині досі пов’язують 
цю українську землю з вольками. Згодом кельти-волохи стали 
слов'янами-волинянами. Арабський історик Аль-Масуді у 947 
році згадує про волинян: - «це корінь із коренів слов’янських, 
поважаний між народами слов’янськими і має першість між 
ними». Аль-Масуді також згадує ім’я князя волинян – Маджак,  
він мав повагу серед слов’ян, потім розпалася згода між їхніми 
племенами, зникла об’єднана слов’янська організація і їхні пле-
мена прийшли до занепаду. Через кельтську мову отримуємо 
прямий відповідник легендарного валійського князя на ім’я 
Мадог (позначено: добра людина, справедливий, праведний).  

***** 
Факти. В історичній інформації (наприклад Масуді) 
є згадка, що ім’я короля валиняна Маджак пізніше  
перетворилося на титул. Європейська історія 
знає двох таких володарів: 1). Юлія Цезаря, ім’я 
його стало означати «імператор» (цесар, кайзер); 
2). Карла Великого, ім’я якого в слов’янських мовах 
перетворилося  на  титул  «король». Але версія  з  

Юлієм Цезарем відпадає, оскільки (за Масуді), Маджак був 
володарем сакалібів (вождем слов’ян). Вкрай важливе звер-
нення до постаті Карла Великого. Ім’я Карл перекладається 
слов’янським словом «мужик». Є «Пісня про Рига», за якою від 
бога Геймдалля народилися: Ярл (князь), Карл (мужик) і Трель 
(раб). І був Карл правителем племені волинян (є схожість 
Маджак – мужик). Ми хочемо запропонувати вам свою версію.  
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Маджак - це Аттіла. Дійсно, Аттіла завоював величезну 
територію, що розпалася після його смерті. Аттілу ото-
тожнювали з біблійним Магогом (в арабській традиції це Мад-
жудж). Але відразу можна заперечити, Аттіла не був королем 
германців, і жодна германська держава не вважала його своїм 
засновником, не кажучи про те, щоб перетворити його ім’я 
на титул. Крім того, араби чудово розумілися на власній 
міфології і не могли написати замість Маджудж – Маджак, що 
відповідає слову «мужик». 

***** 
В останні століття до н.е. на території Полісся з’являється 

кельтське плем’я неврів. Вони були добре відомі не лише істо-
рикам античності, а й поетам. В одній із поезій античності зга-
дується невр на вкритім бронею коні. І почали неври змішува-
тись із місцевим народом та народжувати спільних дітей. За 
тисячу років неври розчинилися у деревлянах. По собі вони 
лишили не лише специфічний поліський діалект, але й назви 
населених пунктів та річок.  

Цікавими є літописні згадки про деревлян. Ще у Х столітті 
свого князя Ніскиню деревляни називали Мал Ніскиня (дав-
ньою ірландською «mal» означає «князь, шляхтич, пан»). А зна-
хабнілого руського князя Ігоря (чоловіка княгині Ольги) із дина-
стії Рюриковичів (князь київський 915-945), стратили суто по-
кельтськи, розчахнувши його між двома пригнутими деревами. 
Причиною страти князя Ігоря була вимога повторної данини. 

В околицях Седнева, розташованого за 20 км від Черні-
гова існує багата кельтська топонімія.  Варто зазначити, що 
типовим озброєнням похованих у сіверянських курганах були 
броня, щит і меч. (У словнику слов’янських мов слова «щит» і 
«броня», визнані кельтськими запозиченнями).  

Візьмемо ще один приклад. Усього лише якихось 750 
років тому, предки сучасних українців з півдня Житомирщини, 
на перекір каральним походом князя Данила, місто Болохов 
(валійською «болох» означає «руйнувати») назвали кельтсь-
ким словом – Любар (слухняний, незначний). Є декілька схожих 
пунктів: Любарка, Любарська Гута, Любарці та  Любче. У 13 ст. 
навколо отих населених пунктів, широко використовували 
валійську (кельтську) мову. З часом вона стане мовою Уельсу, 
Канади, США, Австралії та інших країн. 
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Цікаві думки. Кельти - численний народ який 
відносять до предків українців. У І тис. до н. е. 
він займав територію (по сучасній карті) від 
Чехії - до Ірландії. Багато українських місте-
чок (поселень) було закладено у часи пануван-
ня кельтів, для прикладу візьмемо Причорно-
мор'я: колонія Тіра (на місці сучасного Білго- 

рода-Дністровського), Ольвія (на правому березі Бузького 
лиману), Керкінітида (на місці сучасної Євпаторії), Херсонес 
(на території сучасного Севастополя), Феодосія, Пантікапей 
(на місці сучасної Керчі) та інші. 

За пізнішими словами Геродота, первісні місця-поселен-
ня «обсіли Чорне море, як жаби ставок», вони з часом об'єдна-
лися в Боспорську державу, куди увійшли й різні місцеві племе-
на. «Велике утворення» містечок-поселень в Україні сягає 
періоду І-VIII ст. до н. е., далі удари сусідніх племен у IV-V ст. 
н. е. призвели до занепаду і ліквідації багатьох із них. Теж 
саме кельти робили і за кордонами земель сучасної України. 
Пригадайте кельтську Лютецію, саме тоді були засновані 
Турин, Будапешт і Париж, і місцевий люд цим пишаються. На 
території сучасної Баварії кельти спорудили 250 культових 
храмів і побудували 8 великих міст. 650 гектарів займало 
місто Кельхайм, а інше місто - Хайденграбен, було в два з 
половиною рази більше - 1600 гектарів. В Україні на власну 
історію дивляться трохи по іншому, якщо в інших країнах 
люди і міські громади відстежують свій родовід, свою генезу 
із глибин століть, то в Україні «багато хто» намагається 
«забути» про «величні століття України-Русі» та тисячо-
літню історію існування свого рідного міста, і виставляють 
себе як персонажі без роду-племені.  

У кельтів є багато позитива, німецький дослідник Хель-
мут Біркхан в своїй книзі про кельтську культуру говорить 
про геніальність тодішніх техніків, які винайшли столярний 
верстат. Першими заклали соляні копальні і першими навчи-
лися одержувати з залізної руди залізо і сталь і цим визна- 
чили в Європі початок кінця бронзового століття (біля 800 
року до Р.Х.) і початок «доби заліза».  Кельти вміли робити:  
► - Вони єдині серед інших народів робили з розплавленого 
скла браслети, що не мали швів; 
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► - Отримували мідь, олово, свинець, ртуть з родовищ; 
► - Їх вози під кінську упряж були кращими в Європі; 
► - Першими навчилися отримувати залізо і сталь; 
► - Кельти-ковалі першими викували сталеві мечі, шоломи і 
кольчуги (у них була найкраща зброя в тогочасній Європі); 
► - Кельти освоїли відмивання золота на альпійських річках, 
видобуток якого вимірювався тонами та інше. Тож кельтсь-
кий елемент, поряд із греко-римським (античним), відіграв 
ключову роль у формуванні основ європейської цивілізації. 
Кельтські народи досягли високого рівня розвитку духовної 
культури та соціальної організації, значно прискорили техно-
логічний прогрес давньої Європи. 

Але у кельтів було і багато негативного, треба наго-
лосити, що немає іншого європейського народу, який би 
заслуговував таких похмурих оцінок, коли мова заходить про 
кельтських друїдів, їх магію та людські жертвоприношення, 
(цю тему ви віднесемо до наступної книги). 

До речі: всі чоловіки кельти носили вуса і золоті кільця 
на шиї, а жінки - браслети на ногах, які заковувались ще в 
дівочому віці, (благо золото добували тонами).У кельтів був 
закон - треба бути худим, а тому багато займалися спор-
том. Кому не налазив «стандартний пояс» - штрафували. 

***** 
Відомий французький кельтолог П.М.Дюваль у ті часи, 

коли Європа все ще залишалася розділеною залізною завісою, 
писав: «Народи Європи, чи походять вони від іберів, римлян, 
германців і англосаксів, угорців або слов’ян, навіть якщо вони 
про це вже забули, несуть у собі етнічні елементи та частку 
культури, успадковану від кельтів, і ці елементи, серед інших 
факторів минулого, можуть бути ланками поверненої спорід-
неності».  

У 1920-ті роки теорію кельтського походження Київської 
Русі сформулював С. Шелухін, діяч Української народної рес-
публіки, який після поразки «визвольних змагань» викладав в 
Українському вільному університеті в Празі. Діяльність цієї 
установи ніколи не викликала захоплення радянської пропа-
ганди. Кельтською спадщиною в Україні, займалися вітчизняні 
громадські діячі та науковці: І. Вагилевич, Я. Головацький, А. 
Петрушевич, М. Грушевським, О. Потебня та В. Скляренко. Піс-
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ля здобуття Україною незалежності з’явилася ціла низка робіт, 
які ознаменували якісно новий етап у розвитку вітчизняної 
кельтології. У працях авторитетних українських археологів 
В.Котигорошка та М. Трейстера були остаточно розв’язані 
питання щодо перебування кельтів на землях України. 

На сьогоднішній день достатньо точно встановлено хро-
нологію проникнення кельтів на українські терени. Їх перші 
озброєні загони, які не залишали по собі значних слідів, з’яви-
лися в українській частині Верхнього Потисся десь між 340 та 
260 р. до н. е. (Є монографія доктора історичних наук, профе-
сора Ужгородського національного університету В.Котигорошка 
присвячена історії давнього населення Верхнього Потисся, від 
кам’яного віку (1 млн. років тому) до середньовіччя (X ст. н.е.). 

Верхнє Потисся – це регіон Центральної Європи, обмеже-
ний Східними (Українськими) Карпатами, а з Півдня – Трансіль-
ванськими Альпами (Бая-Марські рудні гори). Із Заходу воно 
захищене Татрансько-Гемерською височиною, з Півночі – Бес-
кидами, з Північного сходу – Полонинськими Карпатами. Його 
рівнинна частина представляє собою другу терасу Тиси та її 
численних приток рік: Іза, Тересва, Теребля, Боржава, Бодрог, 
Красна, Самош, Тур, Ботар та інші. Проживаючи в зоні контак-
тів різних культурно-етнічних спільнот, населення Верхнього 
Потисся брало безпосередню участь в історичних процесах, які 
відбувалися у Східній та Центральній Європі. 

Привертає увагу поселення Галіш-Ловачка, яке вважаєть-
ся найвіддаленішим на Схід кельтським протомістом. В ті часи 
кельти, (щойно пограбувавши Рим 390 р. до н. е. й спустошив-
ши Грецію 279 р. до н. е.), становили провідну військово-полі-
тичну силу у Європі. Однак українські землі починають цікавити 
кельтів з середини ІІІ ст. до н. е., саме в період коли середзем-
номорські держави посилили тиск на кельтські племена, приму-
шуючи їх шукати нові землі на Півночі та Сході. 

На межі нашої ери від кельтського народу багато в чому 
залежало те, як буде розвиватися історія Європи. Кельтам уда-
лося розгромити древню цивілізацію етрусків. В 390 році до н.е. 
спалили Рим. Сам О.Македонський, коли зустрів кельтів в 335 
році до н.е., не ризикнув вступити в бій. В III ст. до н.е. кельти 
взяли в облогу грецьку колонію Ольвію (поблизу сучасного 
Миколаєва) і «похазяйнували» на сучасній Кіровоградщині. 
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ТІНІ  ЗАБУТИХ  КЕЛЬТІВ 
Як ми раніше зазначали, прихід кочових 
племен та народів на територію сучасної 
України в дуже давні часи виглядав при-
близно так: кіммерійці ІХ-VІІ ст. до н.е.; 
скіфи VІІ-ІІІ ст. до н.е.; сармати ІІІ ст. до 
н.е. - ІІІ ст. н.е.; кельти ІІ-І ст. до н.е.; готи 
ІІІ-І ст. н.е. (дехто зазначає II–XV ст); гуни 
ІV-V ст., авари VІ-VІІ ст. н.е. і т. д.  Увесь 

цей час пов'язаний із інтенсивними міграційними процесами: 
«Україна – як расоутворчий казан». Де змішування отих  пле-
мен і народів відбувалося два рази: 1) - коли вони йшли впе-
ред; 2) - коли їхня окрема частина поверталась назад. 

Як приклад, на початку ХІІ ст. до н. е. у степових (україн-
ських) районах посилюються зв’язки з племенами «лужицької 
культури» та  населенням  дніпро-дністровського межиріччя. У 
VII-VI ст. до н.е. на території Східної Європи виникає велике 
політичне об’єднання скіфів, а територія України зазнає певно-
го впливу з боку лісостепових племен межиріччя Дніпра і Дніс-
тра, яких на Захід витісняють пришлі скіфи. Із вище зазначено-
го ми бачимо, як з припиненням тиску скіфів на інші кочові пле-
мена, останні повертаються і їхній культурний вплив на осіле 
населення українських земель, повторюється у зворотному  
напрямку.  

Далі йде проникнення кочівників у Прикарпаття, східні 
райони України, у північно-східні частини Карпатської улого-
вини і в Подунав’я. У цей час у Східному напрямку просуває-
ться частина кельтів, які осіли на землях східніше дунайської 
дуги (на території Угорщини, південної Чехії та південно-захід-
ної Словаччини). Знову відбувається змішування народів і міс-
цевого населення України, Східної Словаччини, Угорщини, 
тощо. Кельтський вплив призупинила війна кельтів із даками.  

***** 
Даки (за визначенням греків - відомі як гети) - гілка 
фракійського народу із плоскогір'я Трансільванії (цен-
тральна Румунія), як частина кочових сарматських 
племен, що раніше входили в відомий історикам пле-
мінний союз дахів (через букву «Х»). Це люди війни, на 
їхніх прапорах було зображення вовка. 



    248 

 
За останні роки на Закарпатті виявлено ряд поселень 

(Ратівці, Дерцен, Бакта, Дийда), які зараховані до «латенської 
культури». (Пояснення: Латенська культура - археологічна 
культура кельтських племен Європи залізної доби. Назва похо-
дить від городища Ла Тен  у  Швейцарії). На Закарпатті  й  досі  
проживають нащадки місцевого населення, яке увібрало здо-
бутки кельтської цивілізації часів «сивої» давнини і продовжу-
ють їх збагачувати. «Латенська культура» з монолітного явища 
перетворилася в «різноетнічне породження». Це приклад того, 
коли одна культура, наприклад, «латенська» – обслуговувала 
«різноетнічне» населення. 

***** 
Картографування знахідок скіфського типу на тери-
торії Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії 
дозволяє дійти висновку про те, що у ранньо-скіфсь-
кий час між населенням Карпатського басейну і лісо-
степової України не тільки намітилися, але й існува-
ли міцні контакти. Це дає підставу розглядати укра-
їнську територію як своєрідне джерело скіфського 
«звіриного стилю». В цей  час  на  горизонті  постає  

кельто-дакійська культура. Консолідація дакійських племен на 
території сучасної Румунії приводить до повалення недовго-
тривалого панування кельтів у Західній Україні. Війна між 
даками і кельтами привела до «витіснення кельтів з тери-
торії Дунаю і Карпатського басейну в середині І ст. до н. е. 
Нове піднесення Дакії припадає на другу половину І тис. н. е., 
коли створюється держава на чолі з дакійським царем Деце-
балом (49-106 р). Існує думка, що Децебал - це не власне ім'я, 
а титул «цар» або «князь». Вчений В. Котигорошко виділяє 
три етапи експансії даків: Перший відбувався за часів Буре-
бісти й пов’язується з експансією гето-даків на північ. (Пояс-
нення: Буребіста – цар Дакії в 70 - 44 до н. е., підкорив сусідні 
племена й створив могутнє царство, яке після його смерті 
розпалося і увійшло до складу Мезії - антична область Бол-
гарії). Другий належить до середини І ст. н. е., до періоду 
заселення Тисо-Дунайського басейну язигами й витіснення 
даків у гори. Третій – кінець І – початок ІІ століть н. е. – 
припадає на дако-римські війни. 
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Іншою територією України, де кельти залишили по собі 
значні сліди було Північне Причорномор’я. Історик Аппіан пові-
домляє про перебування на території Боспорського царства 
загону кельтських найманців на чолі з вождем Бітоїтом, що діяв 
у складі військ понтійського царя Мітридата VI (63 р. до н. е.). 
Припускають, що саме з цим загоном пов’язані знахідки в місь-
ких шарах і похованнях Пантікапея кельтських фібул пізньо-
латенської культури. Хоча присутність кельтів на Боспорі була 
суто військовою, але свої сліди вони там все ж залишили. 

***** 
Давньоримський Аппіан написав історичний твір 
грецькою мовою у 162 р, (складається з 24 книг). 
Охоплює історію Рима від стародавніх часів до І 
ст. н. е. Автор подає історичні відомості про 
різні регіоні та їхнє придання до Риму в хроноло-
гічному порядку. Більша частина твору втраче-
на. Повністю збереглися лише книги VI-VIII  і  XII-
XVII, а також авторська передмова. 
***** 

Інша група свідчень про кельтів походить з Північно-Захі-
дної частини припонтійських степів. Археологічні джерела вка-
зують на досить тривалу присутність кельтів в районі Ольвії та 
у Південному Побужжі. Вже з ІІІ ст. до н. е. в ольвійських похо-
ваннях зустрічаються середньолатенські фібули. Біля с. Мар’їв-
ка Миколаївська обл. було відкрито комплекс металевих пред-
метів, що включав у себе етруський шолом, а також типові 
кельтські предмети озброєння, датовані V-I ст. до н. е. М.Трей-
стер припускає, що ці предмети становили інвентар поховання 
озброєного вершника із кельтського війська. 

***** 
Понтійсько-каспійський степ тягнеться від Північ-
ного узбережжя Чорного моря (стара назва: Понт 
Евксінський) на Заході - до Північного узбережжя Кас-
пійського моря на Сході. Західна частина великого 
Євразійського степу від гирла Дунаю - до гирла Вол-
ги. Охоплює територію сучасних Молдови, України, 
Росії (Південь і Поволжя) та Західного Казахстану. В 
різні часи відомий під назвами Велика Скіфія, Сарма-
тія, Половецька земля, Дике Поле, Українські степи. 
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Про появу кельтів на околицях грецької колонії Ольвії в 
Нижньому Побужжі, в дельті Гіпаніса (Буга) та Борисфена 
(Дніпра), заснована вихідцями з Мілета в 647-646 р. до н. е. (Її 
політичним та економічним центром було однойменне місто, 
залишки якого розташовані на правому березі Бузького лиману 
біля с. Парутиного Очаківського району Миколаївської області. 
Є відомий декрет на честь Протогена, датований  ІІІ – поч. ІІ ст. 
до н. е. У ньому йдеться мова про наближення до Ольвії війсь-
ка галатів та скірів, які становили неабияку загрозу для міста. 
(Пояснення: Протоген (близько 373 - 297 роки до н. е.) видат-
ний давньогрецький майстер живопису, скульптор).  

«Галатами» греки називали кельтів, але звідки вони прий-
шли до стін Ольвії точно не відомо. Д. Мачинський вважав, що 
вони просувалися зі Східних Балкан, шукаючи нових земель 
після поразки 212 р. до н. е., яку їм завдали фракійці. М. Щукін 
звертає увагу на союз «галатів» з племенем скіфів, він вважає, 
що кельти прийшли у Північне Причорномор’я з півночі. 

Також була висловлена думка, що згадані у «декреті Про-
тогена» галати насправді були бастарнами, які в кінці ІІІ-І ст. до 
н. е. займали лісостепові області східніше Карпат. Це об’єднан-
ня племен, відоме пізніше як «певкіни», одні автори (Полібій, 
Тіт Лівій) вважали їх кельтами, інші (Страбон, Тацит, Пліній) 
зараховували їх до германців. 

В.Карпов та С.Чеботарьов вважають, що кельти з Поду-
нав’я територіально проживали поруч з антами, які мешкали 
межиріччі Дністра і Буга (Черняхівська археологічна культура). 
А Боспорське царство (держава Мітрідатів), яке контролювало 
Причорномор’я і Приазов’я, насправді було не суто грецьким, а 
скіфсько-еллінським утворенням. Про це, зокрема, писав Геро-
дот. Підтверджують ці висновки й сучасні дослідники П.Гарачук 
та С.Піддубний.  Відтак ми маємо всі підстави стверджувати, 
що теза М. Грушевського відповідно кельтського впливу на 
формування української культури є достатньо переконливою. 

У ці самі часи змішані між собою кельто-русини поселяю-
ться у Придунайщину, Панонію та Приадриатику, посилюють 
свій вплив за рахунок шлюбу зі слов’янськими племенами 
«адріатичної слов’янської раси» (до якої належали анти) і про-
довжують свою міграцію в пониззя Дунаю. Згодом (у VІІ-VІІІ ст. 
н. е.) вони доходять до Азовського моря, перетинають річку 
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Дон й утворюють на Таманському півострові державу «Тмута-
ракань» (або Чорноморську Русь). Нам необхідно призупини-
тись і надати коротке пояснення відповідно вищесказаного.  

У ІХ-Х ст., за свідченнями візантійських і східних джерел, 
вже існували Азовсько-чорноморські руси, які були тісно пов’я-
зані з антами. У зв’язку з вторгненням у землі антів волохів, (під 
якими ми розуміємо франків), анти залишили свою Дунайську 
батьківщину і переселилися в Приазов’я і Причорномор’я. Ра-
зом з ними переселилася і частина кельтів-рутенів (вихідців з 
Норіку), які стали професійним військом антів, у зв’язку з чим 
анти набули нові імена – «руси» та «русини». 

I Азовсько-чорноморські Руси (слов’яно-русини) східно-
слов’янського походження, і Варяги-руси (слов’яно-кельти) 
західнослов’янського походження, під них підводили спільну 
основу - кельтські племена (рутени). З кінця XI ст., за ініціативи 
канцелярії Святого Престолу, назву «рутени» поширили на всіх 
Русинів (Ruthenus) і мешканців Русі (Russia). Назва кельтського 
племені Рутенів й українських Русинів перегукувалися фонети-
чно. Розглянуті нами свідчення візантійських і східних джерел 
вказують на існування «Азовсько-чорноморських русів» у ІХ-Х 
ст. У зв’язку з цим постає питання: коли з’явилися Руси в азов-
сько-чорноморському регіоні? Ми думаємо, що на початку VII 
ст. Руси в Азовсько-чорноморському регіоні вже були. Варяги – 
це назва прибульців з берегів Балтійського моря (перша згадка 
про них від 941 р). 

Оскільки назвою «скіфи» та «кельти» візантійські автори 
називали не тільки Русів, а й деякі інші народи (слов’ян, бол-
гар, хазарів та інших), виникла потреба (коли йдеться про 
Русів), ужити таку назву, яка могла б виділити їх. Дехто почав 
вживати назву «тавро-скіфи», вперше назву засвідчили в «Гео-
графічному посібнику» Клавдія Птоломея близько 140 р. н. е. 
Птоломей розміщує «тавро-скіфів» у понизов’ях Дніпра, біля 
Таврії. Про Чорноморську Русь ви можете дізнатись із видання 
М. Грушевського «Історія України-Русі» (в десяти томах). Нам 
треба пам’ятати, що історія України – це не історія її князів, бо 
так можна дійти до того, що українського народу немає і не 
було, не забувайте, що український народ творив власну 
історію ще задовго до бар’єрного 862 року з його норманською 
(московсько-російською) теорією. 
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У ІХ ст. значна частина кельтів-русинів переселяється на 
землі антів-полян, з’єднується з ними й утворює державу Русь 
із столицею у Києві. Отже, русини у французькому Провансалі, 
австрійському Зальцбурзі та українському Києві, це один і той 
самий народ кельтського (галльського) походження. Але з цим 
чомусь не хочуть погоджуватись деякі вчені, на все треба час і 
історія розставить все на свої місця. 

Щодо перебування кельтів у Верхньому та Середньому 
Подністров’ї, то є писемні джерела. Античний географ Клавдій 
Птолемей згадує у цій місцевості 4 кельтомовні урбаноніми:  

► Карродунон, – етимологізується виключно з кельтських 
мов: від кельт. karr- «каміння» та dun- «фортеця». Клавдій Пто-
лемей розміщував це місто трохи «вище Тіраса» (Дністра) і 
«поблизу Дакії» (сучасної Румунії). За нашими розрахунками то 
повинно бути сучасне місто Заліщики Тернопільської області. 

► Маетоніум (Метоній) місто Чернівці, столиця Буковини. 
► Вібантаваріум, село Бабине біля  м. Кельминці.  
► Ерактон (Еракт), село Комарів, Чернівецька область 

(кельти виплавляли там скло). 
Доведено, що мова стародавніх кельтів континентальної 

Європи, це так звана «галльська мова». 
***** 
Більшість вчених вважають, що тільки поховання з 
тіло покладеннями можна розглядати як безумовні 
кельтські пам’ятки. Було доведено, що кельти Східної 
Європи, особливо племена, які населяли українські зем-
лі, безпрецедентно рано перейшли до обряду кремації. 
Подекуди це сталося вже у ІV ст. до н. е., а з V ст. до 
н. е. кремація домінувала  суцільно. Дещо  згодом  тіло  

спалення запанувало в усіх кельтських землях, а у І ст. до н. 
е., на тлі розквіту поселень та піднесення матеріального 
виробництва, майже на всіх заселених кельтами землях похо-
вання в землі зникають. Висновок: Якщо кельти перейшли до 
кремаційного обряду (спалювання), то сліди не фіксуються 
археологічними методами. Саме кремація була домінуючим 
поховальним обрядом в часи найбільшої активності кельтів 
на українських землях (ІІ-І ст. до н. е.), а тому не варто й очі-
кувати знайдення на будь-яких теренах кельтських поховань 
«у землі» від цього періоду. 
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Таким чином, як збережені комплекси так і скупчення 
випадкових знахідок дозволяють говорити про те, що окремі 
групи кельтів проникали у Верхнє Подністров’я та Середнє 
Подніпров’я. А далі на береги річки Уголъ (Інгул) у Центральній 
та Південній Україні, (у межах Кіровоградської та Миколаївської 
областей, як ліва і найбільша притока Південного Бугу (басейн 
Чорного моря). Є припущення, що кельти доходили до лісового 
озерця біля сучасного села Бровкове, що на північний захід від 
Єлисаветграда-Кропивницького, де  початок  р. Уголъ  (Інгул).  
Ріка Уголъ (Інгул) тече переважно в південному напрямку (у 
верхній течії - частково на південний схід, у нижній - частково 
на південний захід), у межах Придніпровської височини; у 
пониззі протікає Причорноморською низовиною і розділяється 
на рукави, вже біля Миколаєва впадає в Південний Буг. 

Саме таким маршрутом рухались кельти (не відходячи 
далеко від води), а далі розійшлись притоками Інгулу (Уголъ): 
Сугоклія, Громоклія, Біянка, Аджамка, Кам'янка, Березівка 
тощо. Шляхи цього проникнення точно встановити важко, але 
можна припустити, що вихідним пунктом експансії кельтів мог-
ла бути територія Закарпаття, Північного Причорномор’я або 
Південної Польщі. 

Валентин Карпов та Сергій Чеботарьов припускають, що 
у жилах кожного 10-12 кіровоградця є кельтська кров. Кельти, 
як прадавні пращури жили на нинішній Кіровоградській землі, 
змішувались з місцевими жителями у ІІ - І ст. до нашої ери. І це 
не вигадка, адже колись, тисячоліття тому, нашу землю насе-
ляли племена кельтів, майбутні жителі древньої Європи, творці 
оригінальної культури та релігії, знамениті воїни, надбанням 
яких і зараз захоплюються романтики усього світу. 

***** 
Пропозиція. Кельтська тема добре розкру-
чується ентузіастами у всьому світі. Нап-
риклад, відомий шоколадний кондитер Ва-
лентин Штефаньо відродив кельтський 
тар - пісочне тістечко на основі місцевих 
сортів яблук. Юрій Клованич робить кельт-
ські напої - елі, кальвадоси, сидри, плюс його 
агросадиба має відношення до локації кель-
тів Галіш-Ловачка. У Воєводино зараз запра- 
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цювала атракція-квест «Пригоди кельтів». У місцевому парку 
є друїдський календар, там дерева посаджені спеціальним 
способом, та встановлені тематичні скульптури на кель-
тську тематику. Це цікаво туристам. А найпопулярніша 
кельтська атракція на Закарпатті на разі – «чан». Це, нату-
ральна, кельтська баня - кельти ж були першими ковалями й 
любили паритись. Тож автори нашої книги пропонують ство-
рити для туристів «Старовинна кузня» як кельтський кова-
льський центр Кіровоградщини. Або розкрутити нову атрак-
цію в Україні. Наприклад, маємо певний простір – степ, далі 
стоїть кельтська хата, воли і вози та інші речі від періоду 
кельтських часів. Далі йде рослинний і тваринний світ, де 
висаджені рослини та утримуються птахи і тварини на спе-
ціальній еко-фермі для туристів, а ще «кельтська гастро-
номія». Перша страва - бограч, козацький куліш, пастуший 
суп, потім – інші дегустації і обов’язково сувеніри і подарунки. 
Це стане цікаво не тільки простим людям, туристам, дітям, 
а й владі. Чому владі? До кожного районного управління щомі-
сяця приїжджає «вище керівництво» з перевіркою. Їх треба 
покормити, тож ведуть у дорогий ресторан - а ви покажіть 
свій край. Організуйте «кельтський тур» по слідам історич-
ної давнини. Але спочатку треба створити атракція, для 
цього треба знати й любити свій край. 

***** 
Відповідно до малої батьківщини наших авторів (Єлиса-

ветграда-Кропивницького), слід зазначити, що подібними шля-
хами кельтів (у XVIII ст.) пройдуть угорці із фінно-угорських 
племен, (дані угорських філологів І. Шайнович та С. Дярматі).  
Під час великого переселення народів вони прийшли на береги 
українських річок з далекого Уралу. Той шлях розтягнувся на 
два століття і проліг через Новгород, Київ, Середнє Придніп-
ров’я і далі розійшлися по берегах річки Уголъ (Інгул) та вище-
зазначених приток. Спілкувалися мандрівники-переселенці того 
часу - мовою вогулів, невеликого племені, що жило на Уралі і 
об’єдналося з уграми «угорцями». Вчені І.Шайнович та С.Дяр-
маті виділили там окрему угорсько-вогульську говірку. В ній 
маємо слова «гул», «вогул», «огул», «вінгул». Далі місцеві Кіро-
воградські (Єлисаветградські) дослідники припустили: саме з 
відсіль пішла низка назв р «Інгул», а вже далі пішли оті Великі і 
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Малі Інгули. Ми не заперечуємо, кожний має право на свої 
думки. 

Від себе ми зазначимо, що тривалий час історична наука 
ставила під сумнів перебування і кельтів і угрів на Дніпрі, Інгулі 
та інших річках. Хоча у Києві, через який також пройшли кельти 
і угри-вогули, існує Угорська гора і Угорські ворота, їхнє поход-
ження ігнорується й понині. Але час вносить свої корективи, 
нарешті історичний факт одержав офіційне визнання: у грудні 
1997 року на Угорській горі, неподалік Києво-Печерської лаври, 
відкрито пам’ятник уграм, які жили на берегах Дніпра, Інгулу та 
Інгульця у VII ст. н. е. Частина дослідників кажуть: - Від отих 
угрів-вогулів пішли сучасні назви двох основних річок Кіровог-
радщини Інгул і Інгулець. А не від тюркського «Єнігел» (Нове 
озеро), чи слів «ІН» (печера) та «ГУЛЬ» (річка).  

Залишилась не закрита тема «увічнення кельтів» на укра-
їнських теренах. Повертаючись до кельтів, почули запитання: 
«Чому кельти трималися територій біля води»? Причин бага-
то, але відповідь залишимо нашим читачам, бо кельти завжди 
селилися на пагорбах над долинами річок. Підказка є у назвах 
річки Інгул (Уголъ) та її притоках: 

► Сугоклія. Під цією назвою в області протікають дві річ-
ки: у Бобринецькому та в межах Кіровоградського районів. Оби-
дві є притоками Інгулу. Щоб якось відрізнити їх одну від одної, 
прийнято називати першу «Сугоклія Бобринецька», а другу 
«Сугоклія Комишувата». Але в Україні існує кілька річок з наз-
вою Сугоклія, наша річка історично згадується у «Літописі» 
С.Величка. Тюркська назва мабуть пішла від давньотюрксь-
кого «сайгак» (дика коза) - місце, де багато сайгаків. За свід-
ченням Боплана, в XVII ст. у степах України водилося багато 
сайгаків. У роки існування «Нової Січі» на берегах Єлисавет-
градської Сугоклії виникали козацькі поселення, (але то вже 
інша тема).  

► Громоклія. Починається вона в Іванівці Бобринецького 
району, впадає в Інгул на території Миколаївської області. Річ-
ка історична, вона також згадується у «Літопису» С. Величка у 
зв’язку з подіями 1693 року та у працях українських істориків. 
Через Громоклію проходив кордон Запорізької Січі і Бугогардів-
ської паланки. На кінець існування Січі вздовж Громоклії було 
розташовано 11 козацьких зимівників. Більше їх знаходилося 
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лише на Інгулі (17) та на Дніпрі (14 штук). З тих зимівників 
пізніше виросли населені пункти. До нашого часу збереглися 
Іванівка та Веселівка. 
        Назва річки Громоклія походить від її властивостей. Хоч 
вона тиха, рівнинна, та в окремих місцях, де є кам’яні пороги, 
шумить, гуркоче між гранітними валунами. Інколи річка стає 
«вередливою», вода покривається плямами – «сугою», які при-
липають, ніби приклеюються до берегів і з’являється голосний 
шум води. Мабуть звідси пішла назва Громоклія. 

► Кодима. Річку з такою назвою на карті області не від-
шукаєш. Навіть не всі жителі Бобринецького району, де вона 
знаходиться, знають про її існування. Вона така маленька, що її 
можна пройти від початку до впадіння у Громоклію за півтори-
дві години. Але вона яскраво увійшла в історію України. Розк-
риємо другий том літопису Самійла Величка. У примітці до 
рядка «повертаючись отак, несподівано зіштовхнувся він 
(татарський султан Онит) на долині р. Кодими, у степах з коза-
цьким військом, що було при Палію... 1663 року».  

 А ще Кодима – місцевість уздовж р. Кодими, притоки р. 
Громоклії, яка впадає в р. Інгул. Назву річці дали переселенці 
які оселились на її берегах. На річці Кодима розташовані міста 
Балта і Великий Бобринець. У вересні 1663 року у долині річки  
Кодими зіткнулися татари вище згадуваного султана Онита з 
військом Семена Палія. У дводенному запеклому бою багато 
поганців було вбито й поранено, і вони відступили, зазнавши 
значних втрат і ганьби, повідомляє літописець С.Величко. Про 
важливість перемоги на Кодимі свідчить те, що царський уряд 
Росії нагородив полковника С.Палія сукном кармазином, китай-
ським шовком, двома парами соболів, дорогоцінним хутром 
чорних лисиць. Кожен козак Палієвого полку отримав по сто 
єфимків – тогочасних царських карбованців. 

► Біянка. Річка протікає (в основному), у Єлисаветграді-
Кропивницькому. Бере початок за кілька кілометрів на Схід від 
названого міста, впадає в Інгул у м\районі Кущівки. Ця неве-
личка річка (фактично «добрий» струмок), не пересихає навіть 
найспекотливішого літа, не замерзає за найлютіших морозів. 
Основна частина Біянки протікає в межах історичної околиці 
міста Кропивницького за назвою Велика Балка. Бере початок 
від оздоровчого табору «Юність» й тече на Південь у межах 
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дачного селища до вулиці Степана Разіна, там збудована гре-
бля, що утворює невеличкий став. Нижче за течією, від гараж-
ного комплексу, повертає на Захід й тече до вулиці Колодязної, 
де біля дев'ятиповерхових новобудов знов повертає на Пів-
день. Від вулиць Єгорова, Комінтерна та Червоноармійська 
через річку Біянку зведені автомобільні мости та насипи. Від 
м\району  Катранівка (широка ліва балка) річка знов повертає 
на Захід, де її перетинають вулиці Преображенська та Олек-
сандрійська. І нарешті вона впадає до р. Інгулу біля Кримської 
вулиці навпроти спортмайданчику. 

***** 
На мапі Єлисаветграда, виготовленій у 1913 році 
міським землеміром П. Рябковим, є назву пригороду 
«Балка». (Від цього походить перша назва річки), 
пізніше річку назвали «Бiянка» від слова «биє», «б’є» 
з-під землі джерела чистої води, яку колись вживали 
люди. Вона була, за словами старожилів, надзвича-
йно смачною. У дуже старі «сиві» часи Геродот знав  
«Кіровоградську Біанку» за іншою назвою повідомляє 

М.Цибульський. Саме перші переселенці які прийшли до цієї 
місцевості у XVII ст., спочатку назвали поселення «Суха Бал-
ка», згодом «Велика Балка», багатої на яруги і балки, а малу 
річку у XVIII ст. прозвали просто «Балка» через рельєф доли-
ни. Назва «Біянка» з'явилася пізніше в ХХ ст. 

***** 
Вгасання й загибель кельтської культури в Україні дату-

ють початком I ст. вже нашої ери. Вчені пов'язують із прихо-
дом нових племен – даків та війною з кельтами. Вони жили в 
пониззі Дунаю. Історична земля Даків сучасна західна частина 
Румунії. В I ст. до н. е. ґети й даки з’єднались в одне політичне 
об'єднання під назвою Буребисти (Бурвісти), і «пройшлись» 
страшними походами по українських землях. Але кельтська 
культура не зникла безвісти, вона вплинули на культуру укра-
їнських предків - слов'ян. Причому ареал цього впливу був 
дуже широкий. Завдяки торгівлі, предмети кельтського поход-
ження проникали далеко на Схід, де вироблялися речі, що нас-
лідували ім. Багато таких виробництв перебували у Прип'ятсь-
кому Поліссі, в Середньому Подніпров'ї, Центральній Україні.  
Наприклад, вплив кельтської  культури  на  місцеве  ремісниче  
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виробництво – гончарство проіснував аж до початку ХХІ ст. 
І все-таки найбільш глибокий слід кельти залишили на 

Заході нашої країни. Крім вже згадуваного кельтського впливу 
на Галичину, можна навести ще кілька прикладів: назва регіону 
Бойковщина дослідники зв'язують із етнонімом кельтського 
племені бойїв, що жило тут більше 2-х тисяч років тому. Крім 
того, ряд вчених-лінгвістів не без успіху намагаються просте-
жити ледь уловимі, але все-таки присутні кельтські релікти в 
західноукраїнських діалектах. 

Розглянемо версію повернення «блудних кельтів» в Укра-
їну. Ця версія має такий вигляд: частина кельтів-русинів просто 
реемігрували (повернулися) до України після завоювання рим-
ськими легіонами Ю. Цезаря (І ст. н. е.) території Кельтської 
Русі в Галлії (Південна Франція). Повернулися й були прийняті 
на українських землях місцевими антами, чия назва переклада-
ється – «стародавні», «древні», тобто, як далекі родичі, що ма-
ли законне право поселитися на батьківських землях.  

У ІХ ст. нашої ери, таким само чином (після військової 
поразки на території сучасної Німеччини та Швеції) повернеть-
ся на рідні українські землі інше кельтсько-русинське плем’я на 
чолі з вождем Свенельдом (Сивочолим). Останній на старовин-
них династійних правах розділить владу в Київській державі 
разом із князем Ігорем та його дружиною Ольгою. 

***** 
До очільника Старокиївської держави, як свід-
чать літописи, застосовувався монархічний 
титул - «князь». Уживаний у багатьох слов’я-
нських мовах, цей термін походив від прагер-
манського «kuningaz» - означає  «правитель»,  

«король». Початково князь - це вождь племені, влада якого з 
часом перетворюється з інституту «воєнної демократії» в 
інститут «управління державою» і зосереджується в одному 
роді. Так, Рюриковичі стали володарями Русі, Пясти правили 
в Польщі, Пшемисліди - в Чехії, Арпади - в Угорщини і т. д. 
Титул «князь» для володарів Старокиївської держави вжива-
ється насамперед у договорах Русі з Візантією, тексти яких 
дійшли до нас у літописних зведеннях і є перекладами з грець-
кої мови. Титул слов’янського князя відповідав – титулу гер-
цога (володар), король – це вища влада в державі. Наведемо 
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приклад, у 800 році король франків Карл Великий був короно-
ваний у Римі папою Левом ІІІ імператорською короною, що 
символізувало відродження Римської імперії. У 812 році цей 
акт був визнаний Константинополем. Однак нащадки Карла 
Великого не зуміли утримати за собою імператорську корону 
після розпаду його держави. Проте ідея відновлення універса-
льної імперії в Західній Європі не вмерла. У 962 р. папа Іоан ХІІ 
коронував германського короля Оттона І імператорською 
короною. Відтоді королі Германії титулувались імператора-
ми Священної Римської імперії. З часом між папством та імпе-
раторами розгорнулася напружена конкурентна боротьба у 
намірах реалізувати ідею «вселенської християнської імперії». 
В результаті у середньовічній Європі право надавати тим чи 
іншим монархам королівську гідність мали три особи: візан-
тійський та германський імператори і римський папа. Така 
ситуація призвела до значних ускладнень у намірах володарів 
низки європейських країн. Наприклад, польські князі кілька 
разів здійснювали власну коронацію, але вона не визнавалася 
германськими імператорами, які змушували польських воло-
дарів відмовлятися від претензій на королівську корону. Лише 
на початку ХІV ст., після коронації Владислава Локетка, По-
льща стає королівством. Весь цей розмаїтий досвід мали 
взяти до уваги володарі Русі в процесі територіального зрос-
тання і зміцнення старокиївської державності та утверджен-
ня її статусу в європейському світі. Відомо, що титулатура 
київських правителів не була виключно князівською. Ще у ІХ 
ст. вони застосовували до себе хазарський монарший титул 
«хаган», який у тогочасній дипломатичній практиці був рівно-
значним царському чи королівському титулу. Тенденція підне-
сення рівня титулування правителів Старокиївської держави 
посилюється із зростанням її могутності, впливу й автори-
тету в міжнародних відносинах. Одруження Володимира з 
візантійською принцесою Анною і одночасне хрещення Русі 
свідчили, що Старокиївська держава діставала вищий ранг у 
згаданій візантійській ієрархічній шкалі держав і була серйоз-
ною підставою для більш високого титула правителя Русі. У 
1000 р. до Києва прибуло посольство від папи Сильвестра ІІ, 
(яке за 2-3 місяці перед тим коронувало правителя Угорщини 
– Стефана) із послами  чеського  та  угорського  королів,  як  
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«свідками коронації» київського князя Володимира Великого –  
королівською короною. Наступного, 1001 року, до Риму було 
відправлено посольство з Києва «скласти відповідну подяку 
понтифіку», до чого були зобов’язані новокороновані монархи. 
Саме від 1000 і до 1169 років (період руйнування Києва Андрієм 
Боголюбським), західноєвропейські хроністи титулують мо-
нархів Русі-України саме королями, а не князями. Увага. Коро-
нація Київського князя Володимира папою Сильвестром, після 
1169 року була вилучена грецькими церковними ієрархами та 
їхніми київськими підлабузниками, які ретельно «відредагува-
ли» згадки про небажану для Візантії монархічну титулатуру 
суверенних старокиївських королів (і продовжили їх називати 
князями). Слідуючий приклад, англійська «Хроніка» Роджера з 
Хаведена (1001 р.) фіксує, що син англо-саксонського короля 
Едмунда Залізнобокого - Едуард після смерті батька втік до 
старокиївської Русі, де був із честю прийнятий королем цієї 
землі - Малесклодом. Під цим іменем у західноєвропейській 
історіографічній традиції виступав Ярослав Мудрий. Далі, 
німецький історик Ламберт Герсфельдський (1088 р.), автор 
всесвітньої історії (Annales, 1050-1077 р), називає королями 
синів Ярослава: Ізяслава і Святослава. Донька Володимира - 
Марія Добронога - згадується як Filia Rusciae Regis (донька 
руського короля), тоді як її чоловік - польський князь Казимир 
Обновитель, як «dux» - «князь», (де князь нижчий за короля). 
Є  припущення, що навряд чи Ярослав Мудрий міг виконати 
свою роль «тестя Європи» і поріднитися з більшістю дина-
стій тогочасного європейського середньовічного світу, 
залишаючись просто Київським князем. У свою чергу з прий-
няттям християнства Україна-Русь остаточно визначилася 
як європейська країна з переважаючими європейськими полі-
тичними і культурними орієнтаціями. При цьому Європа ще 
не була поділена у церковно-релігійному відношенні, а Візан-
тія відігравала роль спільного культурного фактору і для 
Західної, і для Східної Європи. Тогочасною особливістю Київ-
ської церкви був її універсалізм і збалансоване ставлення як 
до Східних, так і до Західних християн. Київ і після 1054 року 
не заявив про роз’єднання з Римом, що створювало переду-
мови для підтримання рівноваги у взаєминах України-Русі із 
Західним і Східним християнськими світами. Саме Володими-
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ру Великому належить пальма першості в залученні України-
Русі до європейського політичного процесу. Благовірним хри-
стиянським володарем, «сильною державою i багатством» 
характеризується він у листі архієпископа Бруно Кверфурт-
ського до германського імператора Генріха II. Володимир 
Великий (як володар) продемонстрував уміле орієнтування в 
міжнародних відносинах у Центральній Європі. Але в Україні-
Русі виникло конкурентне протистояння з так званою свя-
щенною Римською імперією, що в подальшому принесло 
негативні наслідки. Більш детально про це написано у другій 
книзі «Силуети крізь час» нашої серії книг «Країна знань».  
  ***** 

Повертаючись до теми «кельти», звернемо додаткову 
увагу на австрійський Зальцбург, де історики фіксують появу 
«кельтів-русинів» за часів легендарного царя Аттіли (V ст. до н. 
е.). Нагадаємо думку С. Шелухіна: - вони начебто прийшли 
туди з Південної Франції (Провансаль). Варто пригадати, що в 
Подунав’ї (сучасна Сербія) теж проживали «кельти-русини», в 
ці самі часи там існувала «Сербська Крайна» з аналогічно 
«Войновій Крайні» міжнародно-правовим статусом. Не забува-
йте про «Сербську Крайна» на берегах величного Дунаю в 
Північно-Східній Сербії. 

Давайте замислимося, а чому це «кельти-русини», які на-
чебто прийшли на території тогочасних: Франції, Австрії і Сер-
бії, називали свої державні утворення «українами»? (Написано 
без помилки «українами», відповідно старих текстів). Чи не то-
му, що насправді вони прийшли з території тогочасної України з 
пізніше утвореною столицею в Києві? Навіть сьогодні вражає 
широка географія кельтських поселень: Західна, Центральна і 
Південна Україна, що свідчить про кельтів як корінних жителів 
України. Зовсім несподівано археологічні артефакти були підт-
верджені троянським епосом. Як стверджував Квінт Смірнський 
у своїй праці «Після Гомера» (VІІ, 675-681), серед троянських 
воїнів був чоловік, якого звали Кельт (син Мегеса і Перибеї), 
який загинув у двобії з «греком» Неоптолемом.  

***** 
Є інші думки: За нашою версією, Кельт в давньо-
грецької міфології епонім кельтів, син Геракла або 
Поліфема. Коли Геракл повертався з Еріфія з коро- 
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вами Геріона, він прибув до царя Бретань. Його дочка Кель-
тіна закохалася в Геракла і сховала його корів в горах, зажа-
давши сексу від Геракла, він «полюбив її, щоб отримати 
корів». Дуже швидко дівчина народила Гераклу сина Кельта, 
від якого й пішли народи «кельти». Гераклу треба було йти 
далі, він залишив маленькому хлопчику Кельту свій лук і ска-
зав: - Коли хлопчик виросте і зможе натягнути цей лук, він 
стане «великим царем». За версією інших дослідників, Кельт 
був сином Полифема і Галатеї, братом Галата і Іллірія, пра-
батьком племені кельтів. Остання версія розповідає, що 
хлопчик  Кельт - син Геракла і Стеропи, дочки Атланта. 

***** 
Судячи з того, що хлопчик Кельт виріс і став троянським 

воїном, є припущення, що він був народжений від батьків, які 
мешкали у Трої, тож навряд чи він був зайдою-найманцем, кот-
рий прагнув заробити гроші на війні. Безперечно, він захищав 
свою батьківщину Троаду (столиця Тро́я, або Іліон), котра 
ймовірно, як доводить П. Гарачук, розташовувалася в районі 
сучасного українського м. Миколаєв (село Парутіне). Пізніші 
джерела Римської імперії вважали теукрів (Teucri) нащадками 
мешканців легендарної Троади. За свідченням «батька історії» 
Геродота, це плем'я походило від імені Теукра - першого царя 
Трої (3100 р. до н.е.). Якщо Геродот називав скіфів-георгів 
«борисфенітами», тобто нащадками «древніх і славних теук-
рів», логічно було б висунути тезу, що кельти - це частина 
скіфсько-сакського етносу, нащадками якого є сучасні українці.  

Ця теза знаходить своє підтвердження й у А. Кемпа щодо 
заселення вихідцями з України (VІ тис. до н. е.) країни Кельти-
ки: «Європа, або Давня Кельтія» (Амстердам 1638 рік).  Отже, з 
урахуванням наведених вище фактів ми маємо всі підстави для 
революційних висновків: кельти, що належали до великої скіф-
ської родини (батьківщиною якої є територія сучасної України) 
задовго до так званої «нашої ери» принесли культуру давньо-
української цивілізації на західноєвропейські землі. Вони з 2-ї 
пол. ІV ст. до н. е. проникають на Закарпаття, а на рубежі ІІІ-ІІ 
ст. до н. е. у Північне Причорномор’я. Дещо пізніше кельти з’яв-
ляються у Криму, під Ольвією, у Верхньому Подністров’ї та Се-
редньому Подніпров’ї, в Центральній та Південній Україні, на 
берегах та притоках річки Уголъ (Інгул). 
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ВИТОКИ  КЕЛЬТСЬКОГО  ХРИСТИЯНСТВА 
Продовжимо розмову про кельтів, розглянемо 
«кельтський феномен». Як племена, котрі  не 
мали єдиного централізованого апарату вла-
ди, регулярної армії, валюти, мови і ще багато 
чого, змогли захопити і втримувати упродовж  
декількох століть землі від України до північних 
куточків Великобританії  і  навіть далі. Вони не 

просто протистояли Римській імперії, вони стали тими, хто при-
клав руку до її падіння. Ми прослідкували напрямки та етапи 
поширення (розселення) кельтів в Європі та Україні, в часо-
вому проміжку між раннім Середньовіччям приблизно до 11 ст. 
Нас не так цікавили походи, дати битв, імена полководців та 
завойовані території, як історико-культурний вплив кельтів на 
захоплених територіях, їхній відбиток на сторінках історії дер-
жав Середньовічної Європи. Зараз ми хочемо акцентувати 
увагу на релігії кельтів та її відбиток в завойованих народах. 
Який вплив залишили «неотесані» та розкидані племена кель-
тів на освіту та науку в Середньовічній Європі? 

Римський історик Страбон (63-24 рік до н. е.), автор 17-
томної «Географії» про світ часів античності (23 рік до н.е.), (у 
7-у та 11-у томах є описи української землі) -  повідомляє, що 
кельти відрізнялися запальністю, відвагою, готові в будь-який 
момент вступити в сутичку, але ніяк не були такими вже 
«неотесаними і грубими». Правда у IV та першій пол. ІІІ ст. до 
н.е. Італією, Балканами та Малою Азією прокотилася хвиля 
кельтських військових рейдів і міграцій, унаслідок чого їм вда-
ося заволодіти плодючими землями долини річки По, Серед-
нього Подунав’я, захопити Рим, розгромити давньогрецьке 
святилище у Дельфах тощо. З часом, це стало «військовою 
рекламою» і їх стали запрошувати на службу до різних військ.  

Кельти (під ім’ям галати, гали) служили в якості найман-
ців у  сицилійського тирана Діонісія Сіракузького (початок V ст. 
до н. е.). Як приклад, 368 р. до н.е. 2000 галльських та іспансь-
ких найманців у складі військ сіракузького тирана Діонісія Стар-
шого брали участь у бойових діях проти Спарти та Фів на Іст-
мійському перешийку в Греції. Наступники Діонісія Старшого – 
Діонісій Молодший та Агафокл – також широко користувалися 
військовими  послугами  кельтів. У 307 році  до н.е. кельтський 
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загін у складі військ Агафокла висадився у Північній Африці під 
час війни між Сіракузами та Карфагеном. Кельтів бачили у вій-
ську македонців (336-323 р. до н. е.) Олександра Великого, він 
син македонського царя Філіппа II (359-336 до н.е.) і Олімпіади, 
дочки молоського царя Неоптолема; пізніше у Ганнібала (247-
182 р. до н.е.) та інших військах. Згодом кельтів запрошують і 
на карфагенську службу. Широко залучалися кельти до війсь-
кових кампаній царів східного Середземномор’я. Так, у 278 р. 
до н.е. македонський цар Антигон І Гонат завдав грекам від-
чутної поразки на півночі Греції, після чого вони розпочали 
вербування найманців серед племен, що осіли у Фракії. У 274 
р. до н.е. 4-тисячний загін кельтських найманців бачимо вже на 
службі єгипетського володаря Птолемея ІІ Філадельфа і т.д. 

Чисельність кельтських найманих загонів суттєво колива-
лася, залежно від конкретних обставин. Полібій говорить про 
кельтські підрозділи на карфагенській, македонській і римській 
службі чисельністю 1–2 тис. вояків, причому співвідношення 
піхоти й кінноти у таких загонах могло складати 10:1. Кельтські 
найманці зазвичай згадуються поряд із іншими варварськими 
контингентами, які були організовані в окремі підрозділи за 
етнічною ознакою. Судячи з даних Полібія про македонську та 
єгипетську армії, питома вага кельтів у військах еллінських 
володарів складала не більше 5–10% від загальної чисельно-
сті. Характерно, що у збройних силах птолемеївського Єгипту у 
217 р. до н.е. більшість кельтських найманців становили люди 
із племені клерухів, які народилися у самому Єгипті. Вони діяли 
у складі одного 4-тисячного загону разом з фракійськими та 
кельтськими новобранцями під командуванням фракійця Діо-
нісія. Про чисельність кельтів дозволяють судити дані щодо 
втрат, які наводить Полібій. Зокрема, у битві при Каннах із боку 
карфагенян втрати склали близько 5-7 тис. чол., із яких близько 
4 тис. припадало саме на кельтів. 

***** 
Інколи володарі вербували на свою службу цілі 
кельтські племена, разом із жінками та діть-
ми. Зокрема, так сталося у 278 р. до н.е., ко-
ли на запрошення царя Віфінії - Нікомеда бли-
зько 20 тис. кельтів переправилися до Малої 
Азії, однак замість того, аби  виконувати  на- 
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кази свого роботодавця вони зайнялися грабунком місцевого 
населення, а згодом оселилися в долині р. Галіс, і дали поча-
ток кількасот літній історії еллінізованої країни малоазійсь-
ких кельтів під назвою Галатія. Єдиним місцем на території 
України, де могло існувати кельтське військове найманство, 
можна вважати Боспорське царство. 

***** 
Кельтський військовий попит був досить високим, що 

яскраво ілюструють слова Помпея Трога (епітома Юстіна): - 
Згодом жоден східний цар не вів війни без Галльських най-
манців, а той, хто втрачав престол, ні в кого не шукав притулку 
- крім галлів (кельтів). Саме ім’я галлів викликало такий жах і 
такою великою була слава їхніх військових удач і неперемож-
ності, що одним здавалося: неможливо зберегти свою владу 
перед кельтами-галами, а іншим, що не можна повернути 
втрачену могутність, не вдаючись до їх військової доблесті.  

За свідченням римського імператора Юлія Цезаря (І ст. н. 
е.), римляни називали кельтів на свій манер - галлами. Греки 
йменували кельтів приблизно так само – галати. Є думки, що 
ім’я галли було самоназвою кельтів-русинів.  

► Га́лли - кельтські племена на території Галлії, після (58 
- 51 роки до н. е.) розрізняли: 1) - аквітанських галлів з терито-
рією між Піренеями та Гаронною; 2) - бельгійських галлів, або 
«белги», територія від Сени до Рейну; 3) - кельтських галлів, 
або «кельти» з територією між Гаронною та Сан-Марном. 

► «Гельвети» - кельтське плем'я, споріднене з галлами у 
Швейцарії та плем’ям «ретів». Стара назва Швейцарії – «Гель-
веція». «Рети» жили в долинах Західних і Центральних Альп. 

► «Галати» - союз кельтських племен, які вдерлися в 
Грецію та Малу Азію в 279-277 р. до н. е. Ділилися на три пле-
мені: «толістобоги», «тектосаги» і «трокми». Заселяли в дав-
нину майже всю Європу. Апостол Павло під час 2-ї та 3-ї своєї 
подорожі проповідував їм Євангеліє та написав до них послан-
ня з Риму. До речі, на їхніх землях проповідував апостол Анд-
рій Первозваний, він їх і охрестив. Російський історик Василій 
Татищев називає їх слов'янами (про них буде окрема розпо-
відь). Землі галатів ще називались Севастією і Трапезундом, 
тепер тут територія Туреччини. Привертають увагу кельтські 
топоніми у місцях їхнього проживання:  
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► Україна: село «Гать» (Гали) на Волині; місто Галич в 
Івано-Франківщині; стародавнє місто Гілея в гирлі Дніпра; 

► Румунія: місто-порт Галац; 
► Іспанія: край Галіція; 
► Португалія: «порт галлів»; 
► Подібні стародавні назви країн є у Малій Азії, Іспанії, 

Франції тощо. Наприклад, «Кельтська Русь» у Галлії (Франція) 
мала свою державність ще до нашої ери. Суспільство «Кельт-
ської Русі» було поділено на: друїдів (релігійно-духовний стан), 
кінників (військово-політичний стан), «плебс» - прості люди. 

Як пише С. Шелухін, у часи Аттіли (V ст. н. е.) кельти-
русини були змушені переселитися до римської провінції Норік, 
котра розташовувалась у районі сучасної Австрії (Зальцбург). 
Саме у ці часи «кельти-русини» поселяються у Придунайщині, 
Панонії та Приадриатиці, посилюють свій вплив за рахунок 
шлюбу зі слов’янськими племенами адріатичної слов’янської 
раси і продовжують свою міграцію в пониззя Дунаю. Згодом (у 
VІІ-VІІІ ст. н. е.) вони доходять до Азовського моря, перетина-
ють річку Дон й утворюють на Таманському півострові державу 
Тмутаракань або Чорноморську Русь. 

Враховуючи, що археологи фіксують появу кельтських 
поселень на території сучасної України (село Бовшів на Івано-
Франківщині, місто Мукачеве на Закарпатті, село Залісся на 
Київщині, села Парутіне, Троя, Ольвія на Миколаївщині тощо), 
починаючи з ІІІ тис. до н. е. Авторам нашої книги, ця версія 
видається найбільш правдоподібною. Вражає й широка геогра-
фія кельтських поселень: Західна, Центральна і Південна 
Україна, що свідчить про кельтів як корінних жителів України. 

Якщо ж пригадати, що римляни називали своїх предків-
троянців «теукрами» (Teucrі), а Геродот називав скіфів-георгіїв 
«борисфенітів» – нащадками «древніх і славних «теукрів», логі-
чно було б висунути тезу, що кельти – це частина великого 
скіфсько-сакського етносу, нащадками якого є сучасні українці. 

Отже, з урахуванням наведених вище фактів ми маємо 
всі підстави для революційних висновків: кельти, що належали 
до великої скіфської родини (батьківщиною якої є територія 
сучасної України) задовго до так званої «нашої ери» принесли 
культуру давньоукраїнської цивілізації на західноєвропейські 
землі та до інших держав. 
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За свідченням англійського дослідника Д.С. Прічарда, 
кельти-галли мали скіфське походження і були вихідцями з 
нинішньої Галичини. До початку І тис. до н. е. вони заволоділи 
майже всією Європою. Були високі на зріст, мали білу шкіру, 
добрі м’язи, русяве волосся, довгі козацькі вуса, розвинену 
музично-пісенну культуру, уважно ставилися до свого зовніш-
нього вигляду – наслідували «культ краси». Улюбленою зброєю 
кельтів/галлів. (як і скіфів/саків) була сокира. Сокира у кельтів 
мала широке застосування: від господарського інструменту - до 
бойової та ритуальної зброї. 

Тепер перейдемо до «витоків кельтського християнства». 
На думку бакалавра з богослов’я Владислава Коваленка, що 
до подальшої історичної ролі кельтів-галлів, поки кельти про-
живали на теренах Русі (майбутньої України), вони були «непе-
реможні» в битвах. Як тільки вийшли з України в І ст. до н. е. (і 
почали змішуватись з різними місцевими племенами), «кельт-
ський дух» почав виснажуватись і вони все частіше програвали 
свої війни. У ІІ ст. до н.е. потреба кельтсько-гальських  найман-
ців у військах інших держав різко скоротилась. У 213 р. до н.е. 
припинила своє існування держава «Тиліс» у Фракії (Болгарії), 
на рубежі ІІІ–ІІ ст. до н.е. були остаточно розгромлені кельти на 
півночі Італії тощо. Поразки сприяли втраті репутації «непере-
можних» воїнів, хоча їхнє використання як найманців не припи-
нялося до самого кінця еллінської епохи. (Більш детально про 
державу «Тиліс» у Фракії та історію «золотого століття», ви 
дізнаєтесь в іншій главі нашої книги із розповіді вождя Свер-
кера племені «Онгол» із сторожової застави на річці «Івля» в 
Приінгуллі, у розділі «Три царя ойкумени».  

***** 
В описі задунайських земель Плінія йдеться: 
«Фракія з одного боку починається від берега 
Понта, де впадає в нього річка Істра (Дунай). У 
цій частині є прекрасні міста, засновані міле-
тянами: Істрополь, Томи, Каллатіі (або Керба-
тірой). Тут  же  лежать міста-колонії  Герак- 

лея і Бізона, поглинена землею внаслідок землетрусу. Тепер 
залишається місто Діонісополь, перша назва Круна. Тут те-
че річка Зіра. Всю цю область займали скіфи, звані орачами. У 
них були міста: Афродисиада, Лібіст, Зігера, Рокоби, Евмен, 



    268 

Парфонополь і герані». (Необхідне пояснення). Гераклея 
Понтійська - мегарська колонія на Південному узбережжі Чор-
ного моря, біля гирла річки Киличсу (у давнину звали Лік або 
Ахеронт). Місто засноване у 560 р. до н. е. вихідцями-пересе-
ленцями із Мегар на чолі з Гнесіохом. На території давньої 
Гераклеї нині існує турецьке місто Ереглі і однойменний 
район в провінції Зонгулдак (Туреччина). Назву Гераклея міс-
цеві перекази пов'язували з печерою, через яку Геракл нібито 
потрапив до потойбічного світу, коли вирушив за триголо-
вим собакою Кербером (Цербером). Дивись IV-ту книгу Плінія 
яка присвячена географічному опису Балканського півост-
рова, країн Чорного моря, Дакії, Сарматії і Скіфії, а також 
островів Егейського, Мармурового, Чорного, Балтійського і 
Північного морів. 

Щоб там не казали, але античні держави, засновані гре-
ками в Північному Причорномор'ї, зіграли важливу роль у роз-
витку народів, що населяли Південь сучасної України. Одним з 
таких міст-держав була Тіра, яка розташовувалася на місці 
нинішнього м. Білгорода-Дністровського в Одеській області. 
У XIII-XIV ст. на місці Тіри виникло золотоординське місто, а 
в кінці XIV - XV ст. з’явились нові господарі Молдавське князів-
ство побудувало тут величну фортецю, під назвою Четатя 
Албе (Біла фортеця). 

***** 
Після завершення загарбницьких походів кельти були 

змушені повернутися до мирного життя. Влада вождів посту-
пово занепадала, натомість посилився вплив племінної знаті. 
На завойованих кельтами-галлами землях виникли перші 
міста. Найвідоміші з них: Медіолан (сучасний Мілан), Бібракте, 
Лютеція (теперішній Париж), Віндобона (сучасний Відень), 
Аквінк (біля теперішнього Будапешта), Сінгідун (сучасний Бел-
град) та інші. Не лише міста, а й великі села вели між собою 
жваву торгівлю, для полегшення якої будували численні доро-
ги, залишки яких можемо побачити і за нашого часу. Щоправда, 
головними торгівельними шляхами залишалися річки: Дунай, 
Буг, Рейн, Рона, Дністер, Дніпро, Інгул  і звісно - моря. 

У 60-50 роках до н. е. кельти (гали) програють війну дакам 
(цар Буребіст), германцям (цар Аріовіст) і римлянам (імператор 
Ю. Цезар). Французька Галлія стає провінцією Римської імперії, 
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стан жерців кельтів, (які були прибічниками незалежності влас-
ного народу) фізично знищується, а кельтська культура зане-
падає. Зберігається в Західній Європі вона лише серед бритів 
(Англія) і скоттів (Ірландія). Так Кельтика (див. нижче) входить в 
Середньовіччя і стає Європою. Але українські паростки «скіф-
ської Кельтики», так само, як і азійських саків, дають нові циві-
лізаційні плоди. Ми (автори нашої книги) думаємо, що за своїм 
походженням в Україні була змішана кельто-фракійська куль-
тура, яка проіснувала на українських землях більше 200 років. 

***** 
Пояснення: Кельтика – один із регіонів 
Європи (заселений кельтами). Гай Юлій Це-
зар пише в «Записках про галльську війну», 
що Кельтика (або Кельтська Галлія) - одна з 
трьох частин Галлії, друга - Белгіка (Бел-
гійська Галлія) і третя Аквітанія  (Аквітан- 

ська Галлія). Ще є «Скіфська кельтика» - об'єднання скіфів у 
Причорномор'ї, яке мало тричленний адміністративний поділ, 
притаманне державним об'єднанням кочовиків (як орда в пізні-
ший час). Період Причорноморської Скіфії (585-260 р. до н. е.): 
« …немає народу, який сам на одинці міг би встояти проти 
об’єднання скіфів». Існує думка, що єдиного скіфського об'єд-
нання не існувало, що територія Скіфії була поділена на 
декілька ворогуючих племен і народів. Савромато-скіфська 
війна 262-260 р. до н. е., поклала край існуванню Причорно-
морської Скіфії. Є пропозиція, тему: хронологія основних подій 
історії Європейської Скіфії. Савромато-скіфська війна та 
занепад Європейської Скіфії приблизно до 260 р. до нашої ери 
розглянути в окремій книзі. 

***** 
Всі культури племен і народів, що оточували кельтський 

світ з Півночі і Сходу, від Скандинавії - до Дніпра, так чи інакше 
виявилися у сфері кельтських впливів. Ці народи запозичили 
від кельтів зброю, прикраси, спосіб носіння одягу. Місцеві майс-
три наслідували і навчались технологіям виробництва, земле-
робства, архітектури тощо. Але нічого не буває вічного, із І ст. 
до н. е. культура кельтів різко занепадає, спочатку в Централь-
ній і Західній Європі, а далі у Англії і Франції. Пройде час і кель-
тська цивілізація загине, але її сліди залишаться в історії. 
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ДОХРИСТИЯНСЬКІ  ВІРУВАННЯ  КЕЛЬТІВ 
Спочатку давайте визначимось з двома понят-
тями: Матріархат (влада матері), домінування 
жінки в сім'ї, суспільстві і державі. Родовід вів-
ся по материнській лінії, бо в древні часи сім’я 
будувалась на груповому «шлюбі», коли жінки 
народжували дітей від різних чоловіків. Пер-
ший приклад, в старокитайському суспільстві 
люди «знали своїх матерів але не знали своїх 
батьків». Другий приклад, матріархат характе-
рний для  первісного  суспільства, пригадайте  

амазонку, жінку-воїна. До речі, амазонки мешкали на теренах 
України як войовниче плем'я жінок «амазони», які не терпіли у 
своєму середовищі чоловіків. За повідомленням «Повісті  мину-
лих літ» XII ст. амазонки мешкали: у Малій Азії; біля Понтійсь-
кого (Чорного) моря; на пониззі р. Дону; біля берегів Меотіди 
(Меотії) - Азовського моря. У VII ст. нашої ери вірменський літо-
пис «Ашхарацуйц» згадував плем'я «амазони» серед «народів 
в Сарматії». Історичні документи свідчать про сильні матріар-
хальні звичаї в управлінні массагетських народів, древніх сло-
в'ян та інших племен і їхніх родів на теренах України. 

Патріархат (влада батька) - домінування чоловіка в сім'ї, 
суспільстві і державі. Існування патріархату збіглося в часі з 
мідною, бронзовою та раннім періодом залізної доби. Родовід 
по материнській лінії змінився батьківським пріоритетом. Чоло-
віки «захвативши владу» витіснили жінок з галузі основного 
виробництва й обмежили вузькими рамками домашнього гос-
подарства, позбавили майнових та спадкових прав, фактично 
поставили жінок в підневільне становище.  

У кельтів було «рівноправіє», вони шанували своїх пред-
ків і рівність між чоловіком і жінкою входило в підвалини їхньо-
го суспільства. Жінка і чоловік були рівноправними членами 
аристократичної верхівки, кожний міг стати «воїном і вождем 
племені», а після смерті, їх ховали в пишному вбранні, підкрес-
люючи  владний статус. Жінка жриця у кельтів – то було звичне 
явище. Кельтські жерці і жриці були наділені великою владою й 
могутністю, оскільки тільки вони могли встановлювати зв'язки з 
потойбічним світом і надавати земному світу стійкість шляхом 
проведення звичайних та урочистих служб. 
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Чим ближче до I тисячоліття, тим більше намічається роз-
шарування в середовищі жрецтва різних племен і народів. Йде 
ускладнення культу, відбувається поділ функцій і обов'язків 
жерців. Одні займаються тільки жертвопринесеннями, інші - 
очисними обрядами, треті піклуються про статуї богів та вив-
чають різні дива, тлумачать сни тощо. Складний ритуал бого-
служінь і турбота про «будинок бога» - церкву вимагали від-
повідного храмового персоналу, (більш детально у наступному 
розділі «Жерці в древніх суспільствах»). 

Назва «Кельтська церква» прийнята в історіографії для 
характеристики особливостей організації церковного життя не 
тільки в римської Британії, а ще в стародавньої Ірландії, Шот-
ландії, Уельсу в середні віки від V ст. н. е. А християнство було 
поширене на Британських островах в 2-3 ст. н.е. місіонерами з 
Галлії і Риму. У 4 ст. н.е. церква стала досить зрілою і посила-
ла єпископів на Собори до Арле (314 р) та до Аримине (359 р). 
Зберігаючи міцні зв’язки з континентом, тогочасна «Кельтська 
церква» опинилася під впливом деяких єретичних навчань, 
перш за все – «пелагіанства» (богословська теорія яка викли-
кала суперечки в V ст. н.е. й була першою великою богослов-
ською кризою серед західних християн). В 421 р. послідовники 
Пелагія знайшли притулок на островах Британії. Для викорінен-
ня єресі св. Герман Оксерський двічі відвідував Британію (429, 
447 р) для «наставлення відступників на істинний шлях».  

***** 
Вставка. За топономістичним дослідженням 
українського мовознавця Костянтина Тищенка, 
у V ст. ще тривало переселення «пелагіян» із 
островів Британії на терени сучасної України. 
Основна відмінність кельтської церкви від като-
лицької - це більша повага до праць античних 
авторів, у тому числі грецьких, «Старого заві-
ту», а також у панівній ролі монастирів. Церкви 
увібрали в себе велику кількість місцевих кельт- 

ських традицій і по суті, стали громадськими інститутами. 
Іншою відмінністю кельтської і римсько-католицької церкви у 
Британських обрядах був спосіб розрахунку церковних свят, 
внаслідок чого Великдень у різних церквах Британії (та і в 
інших державах) припадав на різні дні. 
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Записи католицьких істориків про кельтів – негативні: - то 
були войовничі варвари: «неосвічені, неотесані і не усвідомлю-
вали, що таке дипломатія». За їх словами вони лише й займа-
лися пияцтвом та веселощами, а в перервах воювали та грабу-
вали. Така негативна «любов» папського двору до кельтів (піс-
ля прийняття ними християнства), тільки збільшилася. Папські 
священики хотіли «будь за що, спаплюжити кельтів». В цьому є 
свої логічні пояснення: «конкурента треба нищити». В кінці VI 
ст. до н.е., коли кельти з'явилися на Європейській арені, про-
цес формування їхньої дохристиянської релігії - завершився. 
Релігія давніх кельтів була політеїстичною. Більшість Богів вва-
жалися заступниками конкретних племен. Були й такі божества, 
що вважалися спільними для всіх кельтських племен. Назви та 
різні атрибути Богів свідчать про їх тотемічне походження. 

Перший приклад,  Бог Моккус виступав як вепр; Цернунн 
– був Богом з оленячими рогами; Бог Оса Агайо – це ведмідь. 
Часто елементом зображення різних божеств була рогата змія. 
В Ірландії, наприклад, поклонялися риб'ячому Богові. Інші 
божества пов'язані з домашніми тваринами і були заступни-
ками скотарства. Другий приклад, Богиня Епона була відпові-
дальна по коням, Богиня Дамона співчувала рогатій худобі, а 
Бог Таврос - бикам і так далі. Третій приклад, Богом блискавки 
був Левцитіос; Тараніс - бог громовик (його римляни ототожню-
вали з Юпітером); Есус - бог лісової рослинності; бог Огніс – це 
мудрість і красномовство. Кельти вірили в духів, фей, ельфів, 
чудовиськ, обожнювали дерева, джерела, каміння тощо. 

Кельтська церква оспівувала милість і природу, як доб-
роту Бога і визнавала святість всього творіння. Вона любила 
містику і поезію, мала глибоку повагу до жінки, включаючи жін-
ку в керівництво і дозволяла шлюби священству. Кельтське 
розуміння церковного керівництва було вкорінене в його сіль-
ськогосподарську общинну культуру, тож не дивно, що з часом 
утворилися великі кельтські монастирі.  

***** 
На честь Богів, які персоніфікували сили природи, у 
певні пори року відбувалися пишні обряди. Найваж-
ливішим релігійним святом був Самаїн (кінець року), 
який припадав на 31 грудня. В цей день гасили свя-
щенний вогонь на вівтарях і запалювали новий, сим- 
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волізуючи настання Нового року. Свято пов'язувало воєдино 
різні культи, літургійні дії та магічні обряди. Тоді здійснювали 
й криваві жертвопринесення, в тому числі й людські, щоб 
заручитися підтримкою Богів у майбутньому. Передбачало 
воно й оргіїстичні обряди, пов'язані з культом родючості. Під 
час Самаїна цар (вождь, правитель) проходив через ритуал 
символічної смерті, щоб відродитися наступного дня, а його 
будинок підпалювали. Вважалося, що померлі, а також духи, 
демони повертаються у світ живих саме в цю ніч, а будь-який 
земний авторитет влади, ніщо - в порівнянні з Богом. 

***** 
Коріння кельтського початкового християнства йдуть гли-

боко в містицизм Іоанна Богослова і традиції Старого Завіту. 
Згідно з кельтською традицією, коли Св. Іоанн схилився до 
Христа на Таємній вечері, він почув серцебиття Бога. Отже, Св. 
Іоанн став символом слухання життя Богів в людях (в усьому).  

Для розуміння початкового християнства кельтів, треба 
ознайомитись із деякими особливостями їхнього богослужіння, 
наприклад, «обряд поховання». Від початку зародження кельт-
ських племен і народів, їхні жреці - друїди (під час щорічних 
релігійних свят) дотримувались пишного «обряду поховання», 
що символізував завершення життєвого циклу людини і скла-
дався із кількох етапів. Перше поховання здійснювали відразу 
після смерті людини, воно було тимчасовим, оскільки вважало-
ся, що душа ще не відділилася від тіла й оселилася на терито-
рії племені, очікуючи наступного другого колективного похован-
ня для всіх померлих членів клану або племені. Цей обряд 
обставлявся пишними церемоніями, тіло померлого (в залеж-
ності від місцевості і історичного періоду), закопували в землю, 
або спалювали на вогнищі у відповідності старої кельтської 
віри до прийняття християнства.   

Після другого поховання душа розпочинала свою подо-
рож у країну «Діє», в ранньосередньовічних джерелах назива-
ли «Маг Мелл», або «країна молодості й насолод», або «Авал-
лон». Кельти вірили в безсмертя душі та реінкарнацію (пересе-
лення душ). Герої, царі, загиблі в битвах воїни, тобто увічнені в 
народній пам'яті, належали до обраних, їх після смерті чекали 
всі насолоди земного буття, а їхні могили наповнювали всім 
необхідним для посмертного життя і позначали земляними гор-
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бами (курганами) або кам’яним насипом, в майбутньому вони 
були центральним місцем усіх племінних свят. 

Слід наголосити, що римляни нещадно знищували кельт-
ських жерців (друїдів) як охоронців народних традицій та орга-
нізаторів можливих бунтів. Як і в інших народів, кельтські жерці 
мали неабиякий авторитет і владні можливості, а їх суд мав 
незаперечне визнання. Тих, хто не підкорявся йому, відлучали 
від участі у жертвопринесеннях, а це було найтяжчою карою 
для кельтів. Кельтські вірування ввібрали в себе і близькосхідні 
культи, особливо культ єгипетської Ісіди і малоазійської Кібели 
з їх містеріями. Більшість із них стосувалися природи, вмиран-
ня і відродження її сил, смерті, радості народження, надії воск-
ресіння тощо. Ці містерії були близькими друїдам і узгоджува-
лися з давньокельтською літургією. Після їх витіснення з духо-
вного життя кельтів у друїдів не залишилося сил для підтримки 
високого морального рівня народу, важелів дотримування доб-
рочесності та кельтської мужності. 

У другій половині панування «кельтської величі» на заво-
йованих землях, вони змішувались з місцевими племенами «у 
великих пропорція» і переймали місцеві звички і обряди. Стара 
віра кельтів характеризувалася вірою у потойбічне життя, нові 
віяння вже містили суперечності, наприклад, віра у реінкарна-
цію душ і одночасно в безсмертя душі. Приведемо приклад 
циклової реінкарнації. В одній із кельтських легенд йдеться 
мова про міфічну істоту Туане, яка перші 300 років жила як 
людина; наступні 300 років як лісовий бик; 200 - як дикий козел; 
далі 300 років як птах, і ще 100 років як лосось. І ось того лосо-
ся спіймали рибалки, віднесли до царського палацу, його з'їла 
цариця і завагітніла. Через 9 місяців народився хлопчик - як їх 
давній предок (або син) під своїм старим ім'ям. Цикл реінкарна-
ції замкнувся. Правда на таку реінкарнацію потрібно 1200 років 
і 9 місяців. 

Будь-яка муміфікація чи інша форма збереження тіла, 
переслідує свою мету - утримання душі людини десь поруч, 
іноді, наприклад, для охорони якогось культового місця (кур-
гана, гробниці), або для заступництва роду, племені тощо. Це 
застосовувалося в різних культурах в усі епохи. Однак, будучи 
страшною формою посмертного полону душі, такі обряди від-
носяться до найгірших проявів ритуальної магії, у більшості  
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випадків - це чистої води некромантія.  
Тому ми не дивуємось, що кельти перейняли ритуал спа-

лювання померлих на вогнищі – кремацію. Багато місцевих 
племен: в Україні; Європі; Норвегії та інші, де головним культом 
яких був вогонь, (давні трипільці, слов’яни, руси, скандинави та 
інші), мали традицію спалювати на вогнищі тіла померлих у до-
християнський період. 

***** 
Додаток. Обряд кремації існував у багатьох ста-
родавніх народів, у тому числі й наших пращурів. 
Для прикладу, скіфи, аналогічно кіммерійцям, хо-
вали померлих двома способами: 1) - у скорченому 
вигляді (в землі) під курганами; 2) – в багатьох 
племенах існувало трупоспалення на  вогнищі. Ці  

обидва обряди (поховання в землі і спалювання на вогнищі) 
через епоху антів (час прискореної слов’яно-скіфо-сарматсь-
кої асиміляції), передалися слов’янам і набували великого 
поширення в дохристиянські часи на теренах України, де про-
ходив інтенсивний контакт між слов’янами та скіфами. Вла-
сне, поховання тіла в земляну могилу - це пізній грецький 
обряд, котрий під час поширення християнства навіть зуст-
річав опір з боку староукраїнських племен. Адже за слов'янсь-
кою, скіфською, кельтською, сарматською та іншими племе-
нами - міфологічною вірою, душа з вогнем і димом похоронно-
го багаття піднімається прямо на небо, прямо в рай - Ирій. 
Людська душа довго не повинна перебувати поруч з будинком 
і своєю могилою, так як її зв'язок з тілом дуже міцний. Тому 
існує й понині цей найдавніший Арійський обряд «кродування», 
така собі «катапульта відправки душі на небо». Сама назва 
походить від старослов'янського слова «крада», що означає 
«вогняне коло, жертовник». Обряд «кродування» являв собою 
велике торжество, під час якого людина відлітає як посла-
нець, несучи Богам і Предкам звісточки від живих. Вважаєть-
ся, що інакше шлях в Ирій довгий, страшний і важкий. Обряд 
завжди проводиться в урочистій обстановці, виявляти свою 
печаль при цьому вважається поганим тоном, оскільки це 
відволікає, затримує душу поомерлого. Після кремації, родичі і 
присутні збиралися разом і починали трапезу на честь поме-
рлого (або на свіжонасипаному кургані, або біля вогнища).  
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Пізніші кельти вважали необхідним (за допомогою вогню), 
швидше розкласти фізичне тіло на первинні елементи і повер-
нути їх в природу. Вважалося, що душа померлого доти збері-
гала зв'язок з тілом, поки не відбувалося «повного знищення», 
щоб втратити свою антропоморфність, бо ще довгі роки душа 
буде відчувати потяг до тіла і терпіти «невимовні душевні му-
ки». Ритуальні вогнища переривають цей зв’язок, і саме через 
відсутність залишків скелетів вчені й до сьогодні не можуть 
визначити більшість кельтських поховань: «немає тіла, немає 
доказів, немає діла». 

Дещо пізніше, наприклад, в часи русів, розповсюдженим 
було трупоспалення у човнах. Човен виконував магічну транс-
портну функцію – «переносив тіла мертвих в загробний світ». 
Човен також був необхідним для загробного плавання до ост-
рова мертвих, розташований за морем. Після спалення тіла 
покійного та всієї споруди, вважалося, що прах його потрібно 
розвіяти над водою. Так душа, проходячи через дві стихії: 
вогонь та воду - звільняється від тілесних пут. Життя - це сон, 
ілюзія, а те, що буде після - справжнє пробудження, вважали 
деякі народи Русі. 

Лев Диякон, візантійський письменник X ст. зазначав віру 
руських воїнів в потойбічне життя, як продовження справжнього 
буття, з усіма радощами і бідами. За словами Льва Диякона, за 
часів князя Святослава на землях Русі вживався один обряд 
поховання - спалення.  Обряд був тісно пов'язаний з вірою у 
священний вогонь, в культі якого поєднувалися вогнепоклонс-
тво і шанування сонця. Вогонь на землі (домашнє вогнище) і 
вогонь на небі (Сонце) були священними, оскільки несли доб-
робут людині, племені, народу. 

А як проходили подібні релігійні обряди в «іншій вірі»? 
Релігійний грецький обряд та іудео-візантійське «православ'я» 
своєю формою поховання переслідували одну мету - не допу-
стити повернення на землю душ наших Предків, адже, втілю-
ючись в тіло новонародженої дитини, вони приносять з собою 
частину колишніх знань, інтуїтивно запроваджують ідеї та прин-
ципи, якими стародавні племена жили колись. А закопавши 
тіло в землю, можна на дуже довгий термін заблокувати його в 
нижчих, матеріальних світах. Звідси з’явились, різні полтергей-
ства, примари, екзорцизм, підселенці та інша «бісовщина», що 
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дуже на руку сьогоднішній церкві.  Ви ні разу не задумувались, 
чому в сучасні могили встромляють дерев’яний кілок, увінчаний 
не рівно-стороннім хрестом? Це стародавній символ проклять, 
вічного страждання і заборони шляху повернення душі. Отаким 
«дерев’яним не рівностороннім хрестом», християнство вже 
більше 2-х тис. років позбавляється від найстрашніших своїх 
ворогів «арійських душ померлих предків».  

У грецькій трагедії «Антигона», написаній Софоклом біля 
441 року до н.е., цар Фів звелів: «тіло зрадника залишили без 
погребіння». Душа його, таким чином, залишалась у неспокої 
на землі і дуже мучилась. У багатьох культурах вважається, що 
душа заблукає або буде страждати, якщо її не поховають або 
якщо її могилу потурбують. 

Що цікаво, всіх іудеїв, і багатих, і бідних - ховають в одна-
ковому простому савані, зшитому з білої бавовняної тканини, 
який нічим не оздоблюють. Це символізує рівність всіх людей 
перед смертю. Іудеї зазвичай ховають померлих без гробу, так, 
щоб тіло померлого мало контакт із землею, щоб повернутися 
в неї у прямому сенсі слова. У деяких регіонах ховають помер-
лих в гробах, також дуже простих, але виймають одну з його 
нижніх дощок, щоб тіло мало «вихід до землі». 

Поховання в ісламі немає «дивних ритуалів», покійників 
тричі омивають водою із камфорою, кедровим порошком та 
чистою водою. Чоловіків омивають тільки чоловіки, а жінок - 
жінки. Ця процедура не проводиться тільки для шахідів, які 
померли в бою за віру, їх ховають у такому вигляді, в якому 
вони зустріли смерть, і вважається, що їм гарантований Рай. 
Мусульмани не ховають людей в одязі або у гробах. Тіла 
померлих загортаються у саван (відріз білої матерії), а замість 
гробів використовуються похоронні носилки. Померлим жінкам 
при похованні волоси заплітають в три косички.  

Як і іудеї, мусульмани намагаються поховати померлого 
якомога скоріше, до заходу сонця того дня, коли він помер. 
Багато хто пояснює це спекотним кліматом країн Близького 
Сходу. Ховають мерців та споруджують надгробні камені суво-
ро у напрямку Мекки. (Про поховання українців у середні віки - 
в наступному розділі «Жерці у древніх суспільствах»). 

Поховання заживо як спосіб страти. Шляхом поховання 
живцем стратили багато християнських мучеників. У 945 році 
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княгиня Ольга наказала закопати живцем древлянських послів 
разом із їхнім човном. У середньовічній Італії заживо ховали 
вбивць, що не розкаялися. У Запорізькій Січі вбивцю ховали 
заживо в одній труні з його жертвою. Ще був варіант кари - 
закопування людини в землю по шию, тим самим прирікали її  
на повільну смерть від голоду та спраги. У Московії в XVII 
початку XVIII століття заживо закопували в землю по шию 
жінок, які вбили своїх чоловіків. 

***** 
Страх смерті. Він притаманний кожній нор-
мальній людині, бо за порогом вічності сто-
їть щось незвідане, таємниче, містичне. То-
му не випадково: - живi бояться мертвих, а 
магічні обрядові похоронні дiï передбачають 
знешкодження впливу світу мертвих на світ  

живих. У домі, де є покійник, не прийнято голосно говорити, 
кричати, стукати, не можна покійника залишати вночі само-
го, щоб нечистий не забрав його душу; треба закрити всі 
дзеркала, щоб не привиділося в них щось страшне, ні в якому 
разі не можна класти в домовину фотографій живих людей, 
які були дорогi небіжчикові за життя, щоб вони не пішли за 
ним слідом тощо. Дні всезагального поминання померлих: 
субота м'ясопусна; субота 2-ï, 3-ï i 4-ï седмиці Великого пос-
ту; на Проводи (Радоницю, Гробки, Могилки); Троїцьку субо-
ту; поминання православних воїнів, які «за віру й вітчизну на 
полі брані життя віддали» - 1 вересня; субота перед днем 
великомученика Димитрiя Солунського - 8 листопада. 

***** 
Ще в 1772 році герцог Мекленбургский запровадив обо-

в'язкове відтермінування похорону до третього дня після смерті 
для запобігання можливого поховання живцем. Незабаром ця 
міра була прийнята в ряді країн Європи. 

«Кельтське християнство» в Європі набуло більшого по-
ширення, ніж ірландське і британське. Існувало три напрям-
ки:1) - гальське (французьке) кельтське християнство; 2) -  
галатийське кельтське християнство; 3) - британське кельтське 
християнство. Яке із них сильніше і величне, ми не можемо 
сказати. Міграція народів в стародавні часи була така велика, 
що не тільки греки, а й ассірійці охоче селилися в землях, які 
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сьогодні складають Україну, Францію, Англію. Таким чином, 
протягом майже тисячі років після народження Христа в тих, чи 
інших землях переважали ті, чи інші напрямки. Наприклад, в 
600 році н. е. на певній території жили люди, які говорили на 
ассірійській мові. Але ми не можемо стверджувати, що то гілка 
«кельтського християнства, або римського спрямування».   

З іншого боку, ми можемо заявити як приклад, що Галлія 
пізнала Слово Боже завдяки місіонерам, які прибули з Малої 
Азії. Саме громади кельтського або галатійського типу ново-
завітної церкви благовістили до Великобританії. Ось як про це 
пише Томас Йейтс: «Велике число кельтських громад (Ліон, 
177 р. н. е.) – поселенці з Малої Азії, які рятуючись від перес-
лідувань, мігрували в Ірландію (Ерін) і заклали основу церкви 
ще до Патріка». Інший приклад, римо-католицька церква про-
тягом століть могла мати у Франції велике число послідовників. 
Але до самої Французької революції їй ніколи не вдавалося 
зламати «дух незалежності» у французькій ієрархії, що багато 
в чому пояснюється минулим кельтських церков.                                     

Дивовижна система освіти кельтської церкви, яку Патрік 
зробив ще ефективнішою, успішно поширилася по всій Європі 
перш системи Бенедикта, що отримала схвалення і підтримку 
папства держави. Остання «вкрала» славу кельтської церкви і 
постаралася знищити всі записи про її освітню пропаганду.  
Патрік вірив, що головна опора християнства – дім і сім’я. Тому 
кельтська церква, яку організував і опікував Патрік, дозволяла 
своєму духовенству вступати в шлюб. Кельтська церква відс-
тоювала святість «десяти Заповідей Божих». Вона визнавала 
пророцтво Ісаї, згідно з яким Христос прийшов звеличити і про-
славити закон. Подібно Павлу та Єремії, Патрік і його одноду-
мці проповідували, що мета Нового Завіту – «написати Божий 
закон на серці», а Господь праведний і виправдовує грішника, 
який звернувся до Христа про допомогу. 

Ніщо так швидко не призводить до гонінь, як закони про 
недільний день. Тільки в окремих країнах (Шотландія) могли 
співіснувати: англосаксонська група віруючих (дотримує неді-
лю); кельтська церква (дотримує суботу зі днів апостолів); 
мусульмани дотримуються п’ятницю; а ще є віруючі, які не ма-
ють святкового дня. Бо на їхню думку, закон, який виділив би 
один святий день тижня, став би сектантським законодавством. 
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Ендрю Ланг, докладно описуючи основні звичаї кельтської 
церкви, каже: «вони працювали в неділю, але зберігали суботу 
за заповіддю». Інший автор пише: «Мабуть, звичаєм кельтської 
церкви ранніх часів в Ірландії і в Шотландії було в якості дня 
спокою дотримуватися іудейської суботи. Вони корилися четве-
ртої заповіді буквально, дотримуючись сьомого дня тижня». 
Жодну релігію не можна знищити гоніннями, якщо не знищити 
людей, що сповідують цю релігію. Одягнена у вічне кохання, 
давня віра староукраїнських народів передавалася від батька 
до сина (із роду – в рід). 

Хоча пройшли століття, старі релігійні підвалини все ще 
збереглися. Непримиренну боротьбу між кельтськими і римсь-
кими церквами можна підсумувати словами Д.В.Вілліса Банда: 
«Суперечка негайно перемістилася від боротьби між хрис-
тиянством і язичництвом, до смертельної сутички між латин-
ськими і кельтськими церквами. Наприклад, на півночі Англії 
латинська церква перемогла. Вона змусила кельтських місіо-
нерів відступити до Шотландії та Ірландії, формально підпоряд-
кувавши Англію правлінню Риму. Але в Уельсі результат був 
іншим. Тут Латинської церкви було дано потужну відсіч, і вона 
ледь не зазнала повної поразки. Тут «кельтське християнство» 
довгий час зберігало свої позиції з притаманними йому ідеями і 
особливими переконаннями». 

А що ж було на українських теренах? Точно відомо, що 
нащадки «диких» кельтів-галлів, будували монастирі до утво-
рення Київської Русі і плавали в Америку за сотні років до вікі-
нгів і Христофора Колумба. По території України-Русі проходив 
східний «кордон» кельтського світу. Систематичні розкопки 
колишніх кельтських областей в Україні почалися тут досить 
давно й тривають понині. Їхні результати приводять нас до 
переконливого висновку: на рубежі нашої ери кельти заселяли 
ряд територій сучасної України й залишили глибокий слід в 
українській історії. 

Ось неповний перелік кельтських слідів: відкриття в селі 
Бовшів біля Галича; скарб кельтських монет I-XI ст. до н. е. на 
берегах Західного Бугу; кельтське поховання у верхньому Под-
ністров’ї; кельтський ремісничий центр біля Мукачево; знахідки 
у Заліссі (правий берег Прип’яті); в III ст. до н.е. кельтські пле-
мена загрожували  грецької  колонії  Ольвія  (біля  Миколаєва); 
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сліди кельтів на Кіровоградщині, в селі Пекарі біля Канева. А 
ще вчені виявили кельтські назви поселень на витоках 53 відо-
мих річок України і створили спеціальну таблицю, куди додали    
кельтських топонімів за окремими областями України: Житоми-
рська – 136 назв, Вінницька – 137, Хмельницька – 111, Львівсь-
ка – 200, Волинська – 117, Тернопільська – 96, Рівненська – 
116, Полтавська – 101, Сумська – 88, Харківська – 94 та інші. 

Кельти, гали, галати, гельвети – їх називають по різному. 
Але ніхто не буде сперечатися, що цей могутній союз родових 
племен, який захопив владу на землях України-Русі, пізніше 
(кельти) побували Північне Причорномор’я) і згодом пішли на 
території непідконтрольних Римській імперії (до Великобрита-
нії, Ірландії, Франції тощо). На протязі чотирьох століть, з часів 
Геродота - до епохи Юлія Цезаря, спосіб життя, політичний 
устрій і зовнішній  вигляд  кельтів  були  добре  відомі  вченим.  
Саме кельтська література вважається однією з найдавніших в 
Європи. Вона подарувала легенди про короля Артура й лицарів 
Круглого столу, казковий світ ельфів із ірландських саг та жер-
ців-друїдів, відомих ще з античної епохи. Як зазначають істо-
рики, на межі нашої ери від кельтів залежало, як буде розвива-
тися історія Європи. Вони змогли розвалити цивілізацію етрус-
ків, під кельтскими мечами «трясся» Рим, навіть сам О.Македо-
нський не ризикнув зійтися з ними у бою.  

Валентин Карпов та Сергій Чеботарьов стверджують: 
«Кельти – то забута частина української історії. Цілі народи 
колись проходили територією сьогоднішньої України й зали-
шалися тут (змінюючи один одного). Саме так відбувалося 
будівництво європейської культури. Навіть сьогодні кельтська 
група народів продовжує вивчатися науковцями всього світу.  

Українські історики ХХ ст. приділяли кельтам значну ува-
гу, український історик Сергій Шелухін висунув теорію кельтсь-
кого походження Русі. У своїй праці «Звідкіля походить Русь. 
Теорія кельтського походження Київської Русі», виданій у 1929 
р., він зробив спробу довести, що Русь виникла внаслідок змі-
шання антів і кельтів. Кельти відіграли значну роль у форму-
ванні народів на території України в V ст. до н. е. – І ст. нашої 
ери. Вгасання й загибель кельтської культури в Україні датують 
початком I століття нашої ери. Учені зв'язують його із приходом 
нових племен – «дакійців» (але то вже інша історія). 
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ЖЕРЦІ  У  ДРЕВНІХ  СУСПІЛЬСТВАХ 
Будь-яке явище в душевному житті людини 
має свої причини. Одним із таких явищ є релі-
гійність, яку багато віруючих вважають спокон-
вічно властивою людині якістю. Давайте спро-
буємо розібратися, де ж приховане коріння 
релігійності. У 1927  році  Фрейд  стверджував:  

«Боги зберігають своє потрійне завдання: нейтралізують жах 
перед природою, примиряють з грізною долею, виступаючим 
передусім в образі смерті, і винагороджують за страждання та 
тяжкі випробування, що випадають на долю людини в культур-
ному співтоваристві». Найпотужніший мотив виникнення релігії 
- страх смерті. Незліченна безліч народів без найменших на те 
фактичних підстав вважали, що смерть - не остаточне зникнен-
ня, а перехід в інший світ. З точки зору Маркса, релігія - захист 
від нестерпних (фізичних і душевних) умов існування. При всій 
своїй величі наука не може позбавити нас ні від смерті (а зна-
чить і від страху смерті), ні від випадковостей, нещасть, хвороб. 
А про соціальну несправедливість можна й не говорити. 

Християнство перейняло чимало релігійних культів від 
різних древніх племен і народів. Наприклад, у кельтів - друїди 
були відокремлені від влади, а у Римі жерці були службовими 
особами, відали календарем, оберігали закони, вступали в між-
народні зносини, засідали в Сенаті тощо. Виділяємо: «понти-
фіки» (вищий жрецький інститут), «фламіни» (жерці для одного 
окремого божества), «весталки» (жриці богині Вести в Римі, це 
дівчата від 6-10 років без фізичних вад); всі вони належали до 
високих колегій жерців. Великий вплив на суспільне життя 
народів мали жерці «авгури» - віщуни в Стародавньому Римі, 
які спостерігали за блискавками та іншими явища природи і 
тлумачили свої думки; жерці «салії» обслуговували релігійний 
культ Марса Квіріна; арвальські «брати» - це 12 жерців рим-
ської богині родючості і росту Деа Діа; жерці «луперки» (лат.-
вовк) приносили в жертву тварин; жерці «Фавна» відали сіль-
ськогосподарським культом та інше. 

В Юдеї жерців називали «когени» і «левіти». В християн 
жерця називати «священик», «піп» (від слова отець), «пастор». 
В ісламі керує богослужінням «імам». В Японії виділяють: 
Каннуші (жрець-шаман) шінтоїстського святилища; Міко (жриця  
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-шаманка) шінтоїстського святилища.   
► Свяще́нник (оте́ць, у протестантів - пресвітер) це свя-

щеннослужитель православних та католицьких церков другого 
ступеня священства, що здійснює за даною йому благодаттю 
всі богослужіння і таїнства (за винятком «хіротонії» та освячен-
ня «мира» - (ароматне масло) й «антимінсу» - (посвяченої хус-
тини із зашитою частинкою мощів святих на престолі в правос-
лавних церквах). А ще є «єлей» для таїнства соборування хво-
рих. Без антимінса не можна служити св. Літургії. Історія збере-
гла нам згадку, як в давнину його використовували не за приз-
наченням, наприклад, щоб комусь зашкодити: «Народ опові-
дав, що отець Лисовський (відомий гадяцький протопіп), робив 
різні чари, щоб звести гетьмана Івана Скоропадського, і для 
цього різав антимінс у церкві села Рикова. Скоропадський про 
те знав і ще більше боявся Лисовського. 

У Християнських конфесіях священик має другу ступінь 
священства вищою за яку має лише єпископ. Рукопокладати в 
священники може лише єпископ. В римо-католицькій церкві 
священники (це целібати), а в православній (монахи та деякі 
священники), які дали обітницю безшлюбності. «Святе миро» у 
православній Церкві використовується для помазання при здій-
сненні таїнства «Миропомазання» і при освяченні храму (пома-
зуються стіни, престол, антимінс). А у католицькій і вірменській 
церквах використовують при рукопокладенні у пресвітера. Пот-
рібно зазначити, що раніше в православній традиції «миро» 
використовували при помазанні на царство, така практика бере 
свій початок ще у Старому Завіті (Вих.30, 22-25) та (40, 9-15). 
Доступ до «мира» мають лише люди, які прийняли священи-
цький сан. Мирянам брати, а тим більше використовувати його, 
суворо забороняється. Отже, купити чи від когось отримати 
мирянам це «миро» є гріхом. Саме цим «миром» людину пома-
зують тільки раз в житті – на «таїнстві миропомазання». 

***** 
Примітка. Єлей і миро згадуються, як в Старо-
му так і в Новому завітах. У книзі «Вихід» чита-
ємо: «І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: візьми 
собі найкращих запашних речовин: смирни само-
точної 500 сиклів, кориці запашної половину про-
ти  того  (250), тростини  запашної (250), касії  
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500 сиклів, по 1 сиклю священному, й олії оливкової 1 гин; і 
зроби із нього «миро для священного помазання» (Вих.30, 22-
25). Також «І візьми єлею помазання, і помаж скинію й усе, що 
в ній, і освяти її і все приладдя її, і буде свята; помаж жертов-
ник все палення й усе приладдя його і освяти жертовник, і 
буде жертовник святиня велика; і помаж умивальник і підніж-
ки його й освяти його. І приведи Аарона і синів його до входу в 
скинію зібрання і обмий їх водою, і зодягни Аарона у священні 
одежі, і помаж його, і освяти його, щоб він був священиком 
Мені. І синів його приведи, і зодягни їх у хітони, і помаж їх, як 
помазав ти батька їхнього, щоб вони були священиками Мені, 
і помазання їх посвятить їх у вічне священство в роди їхні». 
(Вих. 40, 9-15). 

***** 
► Капела́н (як служба) або військовий священник: у хрис-

тиянських церквах; військовий священник в армії; у поліції (та 
пенітенціарних установах), у пожежній охороні або у лікарні 
(шпиталі); священник при каплиці (капел) чи домашній церкві та 
деяких інших релігійних організаціях різних держав світу як 
представник духовенства. 

► Шаман у деяких народів півночі, що зберігають віру в 
духів і можливість ритуального спілкування з ними, він служи-
тель культу: шаман, здатний приводити себе в стан екстазу. 
Слово «шаман» перекладається з тунгуської як «збуджена 
людина в стані трансу». 

► Волхви слов'янське жрецтво (біблійний чаклун, маг), 
служителі давньоруського культу. Були передусім носіями 
релігійних знань, а також мудрецями, знахарями, лікарями. 
Волхви очолювали опір князям проти запровадження христи-
янства на Русі. За езотеричною традицією, вони прийшли з 
земель Івана Хрестителя. Їх увага до небесних світил наводить 
на думку, що вони були також астрологами. Волхви чи маги 
згадуються як особливий клас у мідян та персів. Кельтський 
аналог слова волхв - друїд. 

► Друї́ди - жрецький прошарок у кельтських племен, що 
існував в ІІ ст. до н. е. - І ст. нової ери. Перша відома згадка про 
друїдів відноситься до I ст. до н. е. і пов'язана з грецьким філо-
софом Посідонієм (бл. 135-51 р. до н. е.). В ірландських джере-
лах, хроніках, легендах, міфах повідомляється про функціону-
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вання стану друїдів як «жрецької касти» від 3000 року до н. ери, 
(до часу прийняття християнства в Ірландії наприкінці V ст. н.е. 
Попередниками друїдів (чоловіків) були дріади (жінки-провісни-
ці, жінки-чарівниці), що володіли такими здібностями, які і не 
снилися сучасній людині. Слово «дріада» співзвучно слову 
«друїд», що вказує на спільне походження цієї назви. 

В 43 році римський географ Помпоній Мела першим при-
пустив, що вчення друїдів є таємними знаннями, описавши гал-
льських друїдів, як мудреців, що проводили навчання в пече-
рах і непрохідних лісах. Друїдів називали: шаманами, жерцями, 
вчителями, філософами, проте письмових свідчень по собі, 
вони не залишили, а відомості про них є переважно в працях 
старогрецьких та старо-римських письменників. Судячи зі всьо-
го, чимало друїдів (з перебігом часу), прийняли християнство і 
стали священиками й монахами, знахарями і ковалями або 
набули інших професій.  

***** 
В Інтернеті опублікували підручник для магів 
ХVIII століття. Титульний лист, прикрашений 
скелетами і попередженням «Не торкайся до ме-
не», явно підштовхує зробити зворотне.  Книга 
містить в собі зображення демонічних істот і ма-
гічних знаків, датована приблизно 1775 роком, а 
ще прокляття, заговори, демони тощо. Невідо-
мий автор намагався видати її за «древню» релік- 

вію, вказавши на титульному аркуші 1057 рік. Видання знахо-
диться у вільному доступі і опубліковано на сайті Wellcome 
Library. Прагнення вирішувати проблеми «чарівним» чином, 
властиво майже всім людям. З давніх часів придумували масу 
способів, як навчитися використовувати магію в своїх цілях. 
Кожен, хто вірив, що пізнав таємниці буття, намагався поді-
литися знаннями і створював окультні підручники з моторо-
шними ілюстраціями. 

***** 
Сучасна наука приписує ритуальні служіння в Стоунхен-

джі друїдам. Одна з теорій свідчить, що це був цілий народ, 
який спілкувався з Космосом, а отримував енергію від Землі. 
Історичні посилання вказують на те, що цей народ умів лікува-
ти практично кожну хворобу за допомогою енергії. Друга теорія 
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вивела поняття «друїдизм» – це науково-релігійна течія, свого 
роду орден, який ґрунтувався на вивченні впливу природних 
компонентів на організм людини. Багато їх знань були отримані 
від велетнів–атлантів, самі друїди цього не заперечували. Всі 
їх секрети передавалися від вчителя до учня, з уст в уста. За 
стародавніми свідченнями, процес навчання займав 15-20 р. 

Також існують відомості, згідно з якими в гальському сус-
пільстві роль друїдів не обмежувалася теософськими завдан-
нями - вони виконували роль вчителів, астрономів, вчених, 
музикантів, поетів, суддів, посередників, послів тощо.  

► Магія або чаклунство (ілюзія або чари) - сукупність 
прийомів і обрядів, що здійснюються з метою вплинути надпри-
родним шляхом на явища природи, тварин або людину. Осно-
вою магії у давнину були (і зараз є) уявлення про загальний 
зв'язок всіх речей і явищ природи, зокрема, про зв'язок людини 
і її імені, про можливість впливати на ціле - через його частину, 
на людину або тварину - через зображення, направляти хід 
розвитку подій, заздалегідь імітуючи їх. Наприклад, племена 
тропічної Африки і тубільці Австралії вірять, що володіння ніг-
тями, волоссям, частинами одягу дає владу над людиною. Маг 
в сучасному розумінні - це людина, котра займається магічною 
практикою, магією. Первісне значення: маг - жрець у зороастри-
змі. Поняття маг схоже на поняття чаклун, або мольфар. 

► Біблійні маги (це волхви, мудреці, жерці), традиційно 
називають трьох царів: Каспар, Мельхіор і Балтазар (або трьох 
мудреців-волхвів за західноєвропейською традицією), які при-
несли Ісусу дари на Різдво. У Євангелії їхні імена й царський 
сан не згадуються, традиція виникла в середньовіччі. Правос-
лавна церква не вважає їх царями, не досліджували їх кіль-
кість, не давала їм імена та не вписувала їх у свою доктрину. 
Примітка: у східній церкві багато різних імен давали цій трійці 
волхвів, перш початок походить з грецького манускрипту з 
Олександрії початку VI ст. За латинським джерелом Мельхіор 
був літньої людиною з сивою бородою, Каспар - безбородим 
юнаком, а третій - Балтазар, мав темну пишну бороду. Багато 
християн у Китаї вірять, що один із цих волхвів прийшов із 
Китаю. Як стверджує Євангеліє від Матвія, мудреці знайшли 
Христа, ідучи за Віфлеємською зіркою; а знайшовши, принесли 
йому три символічні дари: золото, ладан та миро на знак пова-
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ги. Висунуто багато різних теорій щодо значення та символізму 
цих дарів, історики сперечаються й досі. Автори нашої книги 
висувають свою гіпотезу: золото - як символ царства на землі 
(символ чеснот), ладан - як символ богослужіння (молитви), 
миро як бальзамуюча олія при проведені «обряду смерті» (сим-
вол страждання).  

► Мольфа́р - в культурі гуцулів так називають наділену 
надприродними здібностями людину, на зразок знахаря, чарів-
ника або народного мага. До певної міри гуцульські мольфари 
є відповідниками козацьких характерників. Походження слова 
«мольфар» неясне, вони бувають добрі і злі. Мольфари стали 
відомі широкому загалу завдяки книзі М.Коцюбинського «Тіні 
забутих предків» (1911 р) і знятому за її мотивами однойменно-
му фільмові (1964 р). Мольфари можуть передбачати майбутнє 
та бачити минуле, зцілювати хворих. Раз на рік вони йдуть у 
нікому невідомі печери, аби там, не бачачи Сонця, провести у 
зародку 12 днів і 12 ночей, очиститися й відродитися такими, 
якими вони бажають. Коли був живий Михайло Нечай, то казав: 
«Основна могутність мольфара у його словах та співах. Він 
здатний творити як добро, так і зло. Кожному мольфару прита-
манний свій неповторний, так би мовити, стиль роботи. Деякі з 
них народжуються з магічними знаннями, тобто є мольфарами 
за спадком, які передаються з покоління - в покоління однієї 
родини. Інших вчать. І от тоді, одні оволодівають чорною магі-
єю, другі – білою. Якщо мольфар чинить неправедно і порушує 
закони Природи, він може бути позбавлений магічних сил». 
Багато хто споріднює мольфар зі старослов’янськими волхва-
ми. Олег Гуцуляк у своїй книзі «Пошуки заповітного царства» 
наводить читача на цікаві роздуми, відомі нам слов’янські вол-
хви – це карпатська жрецько-шаманська група кельтів – волохи 
(гал. Volcae), пов’язана з тотемом вовка, котрі мігрували з Італії 
(Влохії) в Карпати. Тут вони осіли і асимілювали частину бал-
канських етносів, утворивши цілу націю – романи (румуни) та 
заснували царство «Валахію». (Князівство на північ від Дунаю і 
на південь від Карпат, що існувало там з середини XIV ст. до 
1859 р, далі - об'єднання з Молдовським князівством в Об'єд-
нане князівство Волощини і Молдови (Валахія). За історични-
ми літописами князівство було створено Басарабом в 1330 р, 
який повстав проти угорського короля Карла Роберта). 
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► Козак-характерник також козак-химородник, козак-
галдовник або козак-заморочник - назва віщуна, чаклуна на 
Запорозькій Січі, який, згідно з народними легендами, умів 
ворожити, лікувати поранених козаків, знав психотерапію, 
вправи з фізичної підготовки козаків, про що існує ряд історич-
них свідчень очевидців та народних переказів. Польський 
історик Бартош Папроцький (1540–1614) лишив спогади про 
козаків, які не лише замовляли кулі, а й збирали їх з себе рука-
ми і кидали назад у ворогів. Ті, у кого потрапляли кулі, гинули 
на місці. Найвідомішим козаком-характерником називають 
Мамая - ідеалізований образ козака-мандрівника, воїна, муд-
реця, казкаря і характерника в одній особі. За переказами, май-
же всі козацькі гетьмани, кошові отамани та відомі полковники 
були характерниками, (див. нашу книгу «Силуети крізь час). 

► Віщу́н (відун, мудрець, пророк). Староукраїнське слово 
часто виступало синонімом волхва, що має схоже походження, 
але не всі віщуни були волхвами. В старі часи, віщуни (спосте-
рігаючи за тваринами і птахами), прогнозували місце, час і силу 
землетрусу. Як приклад, тварини відчувають навіть слабкі пош-
товхи – передвісників біди. Серед тварин, що завбачують зем-
летруси, особливою чутливістю наділені змії і кроти, фазани і 
миші, корови і півні, кішки і собаки. Якщо поряд з нами живуть 
тварини-віщуни, то чому не може бути віщунів-людей?  

► Ворожі́ння, ворожба́ - прийоми чи обряди, що наявні 
в культурах багатьох народів і дозволяють дізнатися майбутнє. 
В українському народі в давнину ворожили не тільки відьми, 
волхви чи ворожбити, але й пересічні люди, бо ворожіння у ста-
родавні часи було необхідним елементом староукраїнського 
богослужіння. Наприклад, скіфи ворожили за допомогою вербо-
вих гілочок та липової кори. Цим займалися «енареї» (жінкопо-
дібні чоловіки), їм мистецтво пророкування дарувала сама 
Афродита. За свідченням Геродота: -  серед скіфів є багато 
євнухів; вони виконують жіночі справи та говорять наче жінки; 
звуть таких «енареями». До цієї «хвороби» мають схильність 
скіфські багатії, найшляхетніші та найбільш владні (андрогіни 
тобто «не-чоловіки»). «Енареї-ворожбити» носили жіноче плат-
тя, засвоїли жіночі звички і навіть говорили «подібно жінкам», 
були, з точки зору греків, самою екзотичною корпорацією серед 
скіфського жрецтва і привертали до себе найбільшу увагу. 
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► Ведичне жрецтво — жерці ведичної релігії, які обслу-
говували відправлення ритуалів – «ягій». Найважливішим еле-
ментом «ягій» є жертовний вогонь (божественний Агні) куди 
приносять різні підношення. Яджня супроводжується співанням 
гімнів, описаних у Ведах. Є спеціально навчені люди «рітвіджи» 
для виконання ритуалів, як члени соціального класу, вони  відо-
мі як «віпра» (vipra, «вчений») та «кави» (kavi, «мудрець»). З 
часом ведичне жрецтво сформувало свій склад із 16 служите-
лів, серед них виділяли  4 головних жерців і їх помічників, при 
цьому кожен з чотирьох головних служителів грав унікальну 
роль у відправленні різних ритуалів, як приклад: 

1). Хотар займався рецитацією заклинань і молитов; 
2). Адхварью був відповідальний за матеріальні внески;   
3). Удгатар співав гімни, виконував мелодії «саман»;   
4). Брахман керував усім процесом і був відповідальний 

за виправлення помилок у ритуалі за рахунок заклинань. 
► Вайделоти загальне позначення староруських жерців 

у балтійських народів (прусів, литовців, латишів), що пошири-
лося пізніше в інших. Вайделоти були помічниками верховного 
жерця Кріве та займалися принесенням жертв різним богам. 
Вони були зобов'язані підтримувати в святилищах священний 
вогонь, а також займалися передбаченнями. Чоловіки-вайде-
лоти (на відміну від жінок вайделоток), мали право одружува-
тися, проте немає даних про передачу їх професії у спадок. 

А зараз пропонуємо розглянути обряди похо- 
вання в Україні за старі часи. В українській пра- 
вославній традиції обряд поховання «похорони» 
відбувався на третій день після смерті. У ХІХ-ХХ 
ст. порядок похоронного ходу був такий: хрест, 
віко, хоругви, хор, священик, домовина, близькі 
родичі,  дальні  родичі  і  чужі  люди. Ті, хто  мав 

нести хоругви - «хрестарі», чекали на подвір'ї, виходив госпо-
дар, або господиня, і давали кожному по калачеві і по свічці. 
Якщо покійний був парубок, або дівчина, то давали їм ще й по 
гарній хустці - «бо то останні бояри». Хустку прив'язували на 
грудях - до одягу. Якщо ховали дівчину, обдаровували всіх при-
сутніх шишками й биндами, а якщо парубка, то шишками й хус-
тками. На землях  Єлисаветградщині неодружених парубків на 
похороні звали «боярами», а дівчат «дружками».  
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За місце поховання, ми нічого писати не будемо. В Україні 
є дуже багато особливих за значимістю і символікою місць для 
поховання (як і сам обряд поховання). Символічні місця є прак-
тично в кожній області України, і будь-яке з них – привід напи-
сати цілу книгу. Одне з таких місць, наприклад, – острів Хорти-
ця в Запорізькій області. Його особливість в тому, що за фор-
мою він нагадує човен. Роблячи поховання тут своїх рідних і 
близьких, наші предки вважали, що «човен» перевезе помер-
лих в рай, де душа з'єднується з Богами. Староукраїнські наро-
ди думали, що через деякий час душа з'єднається з похованим 
у землі тілом, переродиться, створюючи нове життя. Схожа 
ідея воскресіння з мертвих після другого пришестя Христа опи-
сана і в Святому Письмі.  

Декілька слів про жертовне трупоспалення, яке пов’язане 
з поняттям «душа». У науковій літературі немає єдиної точки 
зору на цю «субстанцію» та її місце в тілі людини. Більшість 
дослідників дотримуються думки про те, що духовна субстанція 
виявлялася у трьох іпостасях: 1) - людина як життя, як дієва 
сутність (душа - вмістилищем якої може бути люба частина 
тіла); 2) - людина як соціальна істота, котра ототожнюється з 
іменем або зовнішнім образом (під цим ми розуміємо власне 
тіло людини, її матеріальну оболонку); 3) - людина як органічна 
сила, що ототожнюється з незримим «духом», «подихом» 
(мова про людину не як органічну силу, а про людину як розу-
мову силу, де є дух Божий). Саме таке уявлення про душу і тіло 
закріпилося в староукраїнських віруваннях про смерть, яке 
живе й донині. Тіло «віддають» матері–землі, а далі земля, як 
жінка, дає нове життя новонародженій людині, подібно до рос-
лин. Найголовнішими рослинами в землеробський період були 
зернові. Значить можна говорити, що смерть ототожнюється із 
врожаєм, а померлий сприймається як «плідності землі».  

На початку XIX ст. з'являються дослідження Г. Глинки 
«Древня релігія слов'ян» (1804) і О.Кайсарова «Слов'янська 
(російська) міфологія» (1810), А.Хованського «Слов'янський  
вісник» (1866) і Людовика Леже «Короткий нарис слов'янської 
міфології» (1907). А ще давньоруські, західнослов'янські (Козь-
ма Празький з його «Чеською хронікою») і південнослов'янські 
джерела XI-XV століть: літописи, повчання і настанови проти 
язичників (Кирило Туровський, Кирик Новгородець та інші). 
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Цікаві думки: Дослідники виділяють три ета-
пи в розвитку поховальної обрядовості старо-
давніх народів України-Русі.  1). У ІХ-VІІІ ст. до 
н. е. було поширене поховання трупів у «скор-
чених позах». Це пройшло через багато епох й 
різко завершилось на рубежі бронзового і заліз-
ного віків. 2). На рубежі ІХ–VІІІ ст. до н. е. покій- 

ників ховали випростаними; померлих перестали готувати 
до другого народження для повторного життя на землі в яко-
мусь іншому образі. Здавалося, ніби померлий просто заснув, і 
прокинутись він мав самостійно, -  в новому образі людини. 
Закінчилася епоха перевтілень, людина мала залишатися й 
після смерті людиною. 3). На рубежі ІХ-VІІІ ст. до н. е., в епоху 
переходу від бронзи до заліза, з’являється й швидко розпов-
сюджується новий обряд «трупоспалення». До цього обряду 
кремації треба підійти з точки зору давніх жертвоприно-
шень, коли жертовне м’ясо спалювалося на олтарі, а дим 
ішов до неба, до «богів-небожителів». Так і душа спаленого 
тіла «йшла до неба». Тут ідею трупоспалення можна пов’я-
зати із вірою у «вічне життя» вже не самої людини, а тільки її 
окремої частини - душі. А з приходом кельтів, виникла склад-
на форма обряду - «поєднання кремації з інгумацією». Дух 
померлого кельта (піднявшись з димом до неба),  не тільки 
оберігав земельні угіддя, двір, родичів, а й керував небесними 
стихіями: дощем, туманом, снігом. Трупоспалення як крема-
ція зникла тільки з приходом християнства і людей знову 
почали закопувати в землю.  

Декілька прикладів кремації: За легендою після смерті 
будди Ґаутами, його тіло було кремовано, а останки праху 
поміщено в особливі меморіальні споруди – ступи в різних 
частинах Індії. У Європі кремація широко використовувалася 
в Античній Греції. Греки вважали, що спалювання допоможе 
покійному в потойбічному світі. Потім ця традиція була пере-
несена в Стародавній Рим. Там кремовані останки стали збе-
рігати в особливих місцях - колумбаріях. У Старому Заповіті 
описана кремація першого ізраїльського царя Саула і його си-
нів, які загинули в битві з філістимлянами. Піддані царя заб-
рали тіла убитих (з почестями кремували), а потім поховали. 
У християнстві кремація вважалася ознакою язичництва. 
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Повертаємось до о. Хортиці, сьогодні там маємо 6-ть 
курганних груп, куди входять 129 курганів – стародавніх похо-
вань, за якими історики вивчають традиції наших прапрадідів 
ще з часів скіфів. Приклад однієї із таких старих традицій, – 
багато людей похилого віку збирають необхідні речі для похо-
рону заздалегідь. Опоненти твердять: - цим вони прискорюють 
смерть. Розумні люди кажуть: - це психологічна підготовка, 
вона символізує турботу один про одного, щоб для дітей і 
родичів власні похорони не стали тягарем. 

***** 
Приклад підготовки. В кінці ХІХ початку 
ХХ ст. на землях Єлисаветградщини про-
водили такі «ритуальні заходи», (вони 
мали певні зміни в залежності від місцево-
сті і національності). Розпочинали підго-
товкою померлого до поховання, обмива-
ли і перевдягали небіжчика у похоронну 

одежу. Відповідно до статі померлої людини ці обрядові дії 
виконували літні жінки чи чоловіки, здебільшого це особи, які 
не перебували в кровноспоріднених зв'язках. Не допускають 
до здійснення підготовчих заходів молодь і особливо вагітних 
жінок. (За суєвіррям дитина може народитись калікою, буде 
блідою і кволою, матиме перестрах тощо). Воду після обми-
вання покійного виливали в місця, де ніхто не ходить. Щоб 
мертвий «не приходив страшити живих», треба було до-
торкнутися його ноги або руки. Доторканням мертвого тіла 
лікували мертву кість та бородавки, існували й спеціальні 
замовляння. Для унеможливлення посмертних блукань небі-
жчика (передусім самогубця, упиря, чаклуна тощо) до труни 
вкладали різні обереги (часник, свячене зілля, тернину, подрі-
бнене скло, вуглину) та предмети, що мали назавжди прику-
ти його увагу до якогось заняття. Вважали, що навіть у разі 
«оживання» небіжчик не зможе вийти з могили, бо впродовж 
12 годин споглядатиме своє відображення у дзеркалі, яке 
спеціально прибивали зсередини віка труни. Одним із суєвір-
ним засобом охорони від померлого вважали «магічне» роз-
сипання маку. Одягали померлого в новий одяг (якого ніхто 
не  носив),  і   спеціально   приготовлений   заздалегідь,   який 
диктувався  статевовіковими   особливостями.   Наряджене  
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тіло клали на дошку поставлену на два стільці. Її застеляли 
сіном і білим простирадлом, клали померлого головою до 
образів, а ногами до дверей, покривали тонким білим прости-
радлом, а тепер тюлевими тканинами. В голові ставили хре-
ст, по обидві сторони запалювали свічки. Поки мрець лежав 
на лаві, робили труну і копали яму. До труни часто клали різ-
ні предмети, які завжди одягав та носив при собі небіжчик. 
Зокрема, музикантові обов'язково давали його скрипку чи 
сопілку; освіченій і побожній людині – молитовник; курцеві – 
люльку і тютюн; любителеві спиртного – пляшку горілки; 
дітям – цукор, цукерки, книжечку та іграшки. Під голову покій-
ного клали головку часнику, кусочок каменю, яким виварюєть-
ся білизна, вуглик з печі та зілля, свячене на Спаса, щоб небі-
жчик спокійно спочивав та щоб в його шкіру не увійшов чорт. 

Якщо людина помирала замолоду і не була одружена, в 
труну клали двоє яєць. В труну нехрещеній дитині клали зро-
блені з соломи граблі, вила, сокиру, пилку, перо, олівець: «щоб 
було чим робити». З хвилини смерті, в хаті і надворі припи-
няють всяку працю, на три дні відразу і три дні по похороні. І 
поки мрець у хаті, тиждень не вимітають з хати сміття: 
«аби не вимести душу, або щоб не снився». Остерігаючись 
відвідин душі  померлого, у окремих селах Єлисаветградщини 
у кожній хаті до часу поховання небіжчика на вікнах зберігали 
зубці часнику, сіль, вуглинки та розпечене каміння. А ще на 
цей період по всьому селі, під курей не підкладали яєць, не 
садили на городі, нічого важливого не робили по господарс-
тву, бо завмре чи зогниє. Для уповільнення процесу розкладу 
мертвого тіла (аби мрець не розпухав) під ослін ставили по-
судину з водою, на живіт покійникові клали лід, лезо, сіль, серп 
або магніт, також, робили «заземлення небіжчика». Ввечері 
сходилися близькі сусіди, родичі, односельчани та всі, хто 
знав покійника і молилися за душу померлого. І так цілі дві 
доби (до часу похорону).  

***** 
Померлу людину, в труні виносили вранці з будинку на 

третій день після смерті. При цьому потрібно було тричі стук-
нути труною об поріг будинку в якості «знаку прощання» з міс-
цем проживання. При виношенні труни з хати ніхто з домашніх 
не помагав, аби не створити закиду. У дворі її чекали люди, хто 
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хотів попрощатися. Священик проводив відспівування, кропив 
труну свяченою водою, щоб запобігти поверненню мертвого з 
того світу, він від імені небіжчика прощався дослівно з кожним 
членом родини. Далі похоронна процесія готувалась до «вино-
су тіла» з двору в тому порядку, який ми зазначали раніше 
(хрест, віко, хоругви, хор, священик, домовина, близькі родичі, 
дальні родичі і чужі люди). Стільці на яких на подвір'ї клали тру-
ну, обов'язково перекидали. 

За труною йшла рідня в чорному одязі, за нею все село: 
жінки й дівчата розпускали коси, не носили жодних прикрас або 
одягали на шию чорне намисто, ніхто не вдягав чогось барвис-
того. Усі чоловіки й парубки, на знак смутку та шани до нього, 
як і впродовж усього ритуального періоду не вдягали головних 
уборів. На процесію не можна дивитися з хати через вікно, 
переходити дорогу чи обганяти. На наступний ранок після похо-
вання родичі і близькі повинні віднести на могилу сніданок. 
Протягом тижня з дня смерті з дому покійного не можна нічого 
виносити. Речі померлого можна роздавати не раніше, ніж 
через 40 днів після поховання. А після 6-ти тижнів похорону в 
будинку, де жив померлий, на підвіконні повинен стояти стакан 
води і тарілка з їжею. 

У системі поховально-поминальної обрядовості (у всіх 
часів і народів) слід розглянути ще один важливий її елемент – 
голосіння (йойканя). Вже з моменту смерті члена сім’ї над його 
тілом починали голосити (для цього запрошувались певні лю-
ди). З певними перервами голосили весь час, коли мертвий 
знаходився у хаті, однак кульмінація в голосінні наступала піс-
ля закриття труни та під час опускання в могилу. У деяких міс-
цях голосіння повторювалося при поминаннях померлих. Най-
характернішою ознакою голосінь є звертання до померлого як 
до живого. Голосять, як правило - рідні: дочка - за матір’ю чи 
батьком; дружина - за чоловіком; мати - за сином (дочкою); 
бабуся - за внуками і т. д. Є ще короткі промови рідні та друзів 
до покійника(ці), якщо хтось  в силах щось сказати. 

Куди і як треба класти покійного на кладовищі? В Україні 
ховали (ховають) головою на Захід і ногами на Схід, щоб поме-
рлий «міг спостерігати народження сонця». На Хортиці могили 
обкладали камінням у вигляді носа човна, який «прямував» на 
Схід. Форма піднесення (насипання землі) на могилі символізу-
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вала вагітність матері-Землі. На це піднесення (через 1 рік) 
встановлювали стелу фалічної форми, пізніші стели набули 
вигляду кам'яних баб. Перед закапуванням труни, кожен з учас-
ників повинен був кинути три жмені землі у яму, при цьому 
вимовляв побажання покійному: «Нехай земля тобі буде пу- 
хом». Вінцем обряду було так зване запечатування, яке пов'я-
зують з похованням римлянами Ісуса Христа: «замурувавши 
печеру - комнем, вони опечатали його сургучем» (в пізніший 
час могилу засипали землею). В Україні ось уже 2 тис. років діє 
християнське опечатування: 1) - сім'ї, які могли собі дозволити 
родинні склепи, «запечатували», повісивши зверху родовий 
герб. 2) - звичайні могили умовно «запечатували», лопатою на 
могилі робили символічний хрест, або прикладали до наси-
паного пагорбу землі хрест, а потім установлювали дерев’яний 
хрест, який несли на траурній процесії. (У деяких селах Єлиса-
ветградщини, замість хреста прикладали тризуб).  

Засипану могилу, священик окропляв свяченою водою і 
запалював над нею свічку, що символізувала зародження сон-
ця. Після цього всі присутні мали вмити руки на місці похован-
ня, не тільки в міркуваннях гігієни, але і для образного очищен-
ня душі покійного. Далі на могилі розламується ритуальний 
хліб, певну частину залишали на могилі як символ єдності роду 
ї їхали або йшли на поминальний обід. Спеціальної їжі для ньо-
го не готували, крім обов'язкової куті. Гості, тричі випивали, не 
цокалися, щоб заспокоїти душу покійного – адже споконвіку 
дзвін посуду був ознакою радості і веселощів. Казали добрі 
слова: «Про покійного – тільки добре, або нічого». 

***** 
Додаток. Хрест при похованні символізував щоглу, 
за допомогою якої труна-човен міг дістатися до 
раю. Та й саме розп'яття нагадує розтягнуті на 
щоглі вітрила. Помічено, що форма хреста у різ-
них народів походила на обриси віконних рам буди-
нків, тієї чи іншої місцевості. Ритуальний хліб, 
який  несли  на  кришці  труни під час  процесії, був  

символом всього людського роду. Рушниками на похоронах ко-
ристувалися для підстилаючи їх під хліб, перев'язування лю-
дей які несли труну (вони були символом дороги й переходу в 
інший світ). А вінки вважалися оберегом для відродження. 
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Поминальні дні діляться на дві групи: календарні та 
індивідуальні. 1). Про календарні трохи нижче; 2). Індивідуальні 
поминки зумовлюються днем смерті і відбуваються у суворій 
відповідності: після трьох, дев'яти й 40 днів, півроку та рік по 
смерті, натомість після 1 року пересвали панахиди правити, бо 
інакше «душа небіжчика не відставала від родини». Увесь рік 
по смерті сім'я носила жалобу, не можна було співати, ходити 
на забави, наряджатися в барвистий одяг та робити весілля. 
Проте кожна людина сама обирає спосіб вшанування пам'яті 
померлого, це її особиста справа. 

***** 
Примітка. За великим рахунком, небіжчик не має 
потреби ні в гробі, ні в пам’ятнику, все це данина 
традиціям, нехай і благочестивим. Але вічно жи-
ва душа покійного, чекаючи суду Божого, відчуває 
величезну потребу в нашій постійній молитві. 
Ось чому домашня молитва про близьких, моли-
тва на цвинтарі біля могили покійного, обов’язок 
кожного православного християнина. Особливу 
допомогу спочилі отримують, коли їх поминають  

у церкві. Перш ніж відвідати кладовище, кому-небудь з родичів 
слід прийти в храм до початку служби, подати записку з ім’ям 
покійного для поминання у вівтарі  та  відслужити  панахиду. 
Дещо про вищезазначені календарні (або вселенські батьків-
ські суботи). Всі вони не мають постійного числа, й пов’язані 
з перехідним великопісно-пасхальним циклом: Субота м’ясо-
пустна - за вісім днів до початку Великого посту, напередодні 
Тижня про Страшний Суд. Батьківські суботи - на другий, 
третій і четвертій тижнях Великого посту. Троїцька поми-
нальна субота - напередодні дня Святої Трійці (на дев’ятий 
день після Вознесіння). Напередодні кожного з цих днів в хра-
мах здійснюються особливі заупокійні богослужіння парастас, 
а вранці після Літургії бувають всесвітні панахиди. Крім цих 
загальноцерковних днів, Православна Церква встановила ще 
деякі, а саме: Радониця - пасхальне поминання покійних, буває 
на другому тижні після Великодня, наприклад у вівторок. Ди-
митрівська поминальна субота - день особливого поминання 
вбитих воїнів, спочатку встановлений в пам’ять про Кулико-
вську битву, а згодом став днем моління за всіх православ-
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них воїнів і воєначальників - в суботу, на передодні 8 листо-
пада (дня пам’яті великомученика Димитрія Солунського). 
Поминання покійних воїнів - 9 травня. Окрім цих днів загально 
церковного поминання, кожного покійного православного хри-
стиянина потрібно щорічно згадувати в дні його народження, 
смерті, і в день іменин. 

***** 
Ставлення до смерті і поховання особливо цікаво просте-

жувати за козацькими традиціями (спочатку від ХV ст. на тери-
торія України де відроджувалось козацтво, а трохи пізніше - де 
знаходилася Січ), козаки ніколи не відчувала на собі сильного 
впливу інших країн. О. Притула пише: «Ті козаки, які не гинули 
в боях, жили досить довго, на одному з курганів в місті Орєхов 
є могила з датами 1752-1872 р. – виходить людині було 120 р. 
В архівах ми також знаходили випадки, коли козак помер в 92 і 
більше років, причому від ... сонячного удару». 

Померлих козаків хоронили в курганах. Взагалі всі старі 
українські кладовища формувалися у вигляді курганів: так 
повелося з часів наших предків.. Коли людина помирала, всі її 
багатства продавалися, а на виручені гроші купувалася їжа і 
вино для тризни – поминання. Бажаючі проходили в степ до 
могили похованого, кидали на могилу три шапки землі. Таким 
чином вже в перший день тризни виростав маленький курган. 
Потім до могил приходили через 9 і 40 днів, знову кидали на 
них по три шапки землі. Чим більше людей приходило до місця 
поховання, тим вище ставав курган. А особливо видатних пред-
ків таким чином почитали протягом десятиліть, а то й століть! 

Як правило козаків ховали в гробах з матерії малинового 
або червоного кольорів, шовк і атлас для цих цілей привозили з 
Китаю й казали: «червоною китайкою тіло вкривали». При похо-
ронах козакові клали в труну предмети, які пов'язували його з 
земним життям і могли стати в нагоді в загробному. За козаць-
ким правилами, оголошувати перелік таких предметів було 
заборонено. На похоронах обов'язково був його присутній його 
кінь, який «відчував душу козака». Під час похоронної процесії 
на рушниках несли зброю, якою козак володів за життям, – так 
сьогодні за покійним можуть нести отримані ним при житті наго-
роди. Козаків поминали добрим словом, співали ритуальні піс-
ні, але ніколи не оплакували. 
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Навіть на початку ХХІ ст. траурна процесія асоціюється з 
проводами човна, що відправляється в вічність, тому дорогу 
перед нею засівають зерном (символ родючості), щоб людина 
швидше відродилася знову. Раніше слідом йшов священик, 
який вважався провідником між світами (зараз по іншому). У 
старі часи труну часто везли на волах, які були символом 
Велеса – покровителя підземного світу. Могилу для поховання, 
що являла собою образ лона матері-Землі, викопували зазда-
ле-гідь. У неї і опускали труну, форму труни вважали фалічним 
символом. Тим самим інсценувався процес запліднення землі 
для зародження нового життя, часто поруч з померлим в труні 
залишали зерна. 

Про поминки ми вже розповідали, вони організовувалися 
відразу після похорону, а потім на 9 день з дня смерті, бо в цей 
період старий Місяць вмирав, а новий народжувався і приймав 
форму човна «перевозив» душу. Також вважалося, що на 9-й 
день душа потрапляє в рай, а на 40-й день Місяць-човник дос-
тавляє її на 7-ме небо, де і відбувається з'єднання з предками. 
У цей день покійного поминають ще раз.  

До речі, 9-й і 40-й день після певних події не завжди має 
«сумне забарвлення». Як приклад, дитину на 9-й день від наро-
дження клали в колиску, а молодята на 9-й день після весілля 
сідали на воза і об'їжджали своїх родичів, у них починався 
медовий місяць. На 40-й день після народження дитини, її при-
носили в храм для хрещення, а молоді на 40-й день після 
весілля поверталися з весільної подорожі і після цього вже 
вважалися повноцінною сім'єю. 

***** 
Пояснення. У перші два дні після смерті, душа 
померлої людини абсолютно вільна, вона може 
знаходитися поруч зі своїм тілом, або в місцях, де 
за життя людина була щасливою. На 3-тій день, 
прийнято проводити поховання і перше поминан-
ня, душу закликають до Бога для проведення 
Правосуддя. Після короткої бесіди, Бог надсилає 
душу Раю, де вона від 3-го до 9-го дня знаходить- 
ся  в  Раю  для  того, щоб  дізнатися  про  життя 

святих і праведних, які потрапили сюди після смерті. Тут 
душа забуває про свою недолю, про земне життя і  своїх  рід- 
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них і протягом 6-и днів живе в Раю. Але на 9-й день ангели 
знову повертають душу до Бога на повторний Суд. Ось чому 
на 9-й день рідним та близьким треба поминати покійного 
та молитися про спасіння душі і про те, щоб вона (душа) 
назавжди потрапила в Рай. Часто родичі організовують 
поминальний захід, на який приходять всі бажаючі допомогти 
молитвами душі померлого. Світлі і добрі спогади про людину 
повинні допомогти йому в Божому царстві на праведному Су-
ді. Після закінчення другого Божого Правосуддя (на прикінці 9-
го дня), ангели відносять душу до пекла. Саме там вона спог-
лядає муки грішників від кінця 9-го до початку 40-го дня. Душа 
в котрий раз має можливість подумати про своє каяття. На 
40-ий день душу повертають до Бога на третій Суд і прий-
няття ним рішення про те, куди відправиться душа людини і 
де знаходиться до самого Страшного (четвертого) суду, на 
якому остаточно вирішиться доля кожного християнина. Са-
ме тому на 40-ий день близькі люди знову моляться про душу 
покійного, просячи Господа прийняти її в Рай. І від людської 
молитви часто залежить подальше місце «відпочинку» душі.  

Ось приблизно таке православне бачення потойбічного 
життя. Ці дати мають для християн велике історичне і релі-
гійне значення і саме тому в ці дні і в цілому протягом сорока 
перших днів родичі та люблячі люди, своїми молитвами і світ-
лою пам'яттю допомагають душі потрапити в Рай. 

***** 
Ми думаємо, що релігія – це дуже делікатна тема з міль-

йоном різних граней, як позитивних, так і негативних. Немож-
ливо стверджувати напевно, що релігія потрібна або ж навпаки 
– не потрібна. Необхідно розуміти і усвідомлювати, що все має 
бути «в міру» і тільки тоді це буде благо. Пам’ятайте, що улюб-
лену доньку Зевса звали Міра – він не даремно так її назвав. 

Багато людей помилково вважають, що слово «віра» – це, 
по суті і є релігія людини. Ні, віра – це зовсім інше почуття, яке 
знаходитися глибоко всередині нас, і змушує нас робити звер-
шення  в  нашому  житті. Чи  потрібна  людині  релігія?  Так,  на 
даний момент вона просто необхідна. Наукою нічого не дове-
дено, релігією нічого не спростовано – вся справа «у вірі», а у 
кого віра, той сильніший, щасливіший і мудріший. Кожна релігії 
має свою історію, яку треба детально вивчати як окрему тему. 
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ТРИ  ЦАРЯ  ОЙКУМЕНИ 
Ми вже мали попередню розмову про «золоте  
століття» в історії людства, тож зараз зробимо 
короткий екскурс з героями нашої книги в її істо-
рію. В античній міфології це був період «золотої 
доби», коли люди вели безтурботне життя без 
підневільної праці, а також без воєн, розбрату й 
чвар. У грецькій літературі міф про золоту добу 
описано в поемі Гесіода «Труди і дні». Там автор 
веде оповідь про чотири доби (епохи), де за кож- 

ною наступною - люди псуються все більше і більше. В Гесіоді 
виділено: Золота, Срібна, Мідна та Залізна доба, (дехто зазна-
чає Добу героїв). Мешканців цих діб називають: золотим, сріб-
ним, мідним та залізним поколіннями. Між двома останніми 
епохами можна поставити покоління (добу) героїв, яке буде 
гальмувати поступове «псування людського роду». 

Що таке Ойкумена? Вперше термін «ойкумена» (екумена) 
від слова «населяю, проживаю»), як освоєна людством частина 
світу з центром в Елладі, було введено давньогрецьким геогра-
фом Гекатеєм Мілетським. В Україні слово Ойкумена набуло 
широкої популярності після публікації в 1949 році роману Івана 
Єфремова «На краю Ойкумени», що став знаковим для свого 
періоду, як перший роман на історичну тему. Головною сюжет-
ною лінією роману є подорож до центральних та східних райо-
нів Африки молодого елліна Пандіона. Через збіг обставин 
юнак потрапляє спочатку у полон, а потім у рабство до народу 
країни «Та-Кем», або стародавнього Єгипту. Єдність грека Пан-
діона, могутнього чорношкірого Кідого та етруска Каві описана 
автором і дає змогу повірити, що колись колір шкіри, або розріз 
очей перестане відігравати роль лакмусового папірця для 
людей і «границі» Ойкумени зникнуть назавжди. 

Слово «ойкумена» фігурує також у назві роману Дмитра 
Міщенка «Лихі літа ойкумени» (1985 р). А ще «Ойкумена» - 
назва роману Г.Л.Олді із трьох книг: «Лялькар», «Лялечка» та 
«Лялькових справ майстер», в якій головний герой Лючано Бор-
гота примхою долі мандрує по всьому розвіданому людиною 
Всесвіті та за його межами. 

Золота доба. За Гесіодом, людей створили Боги (Гея або 
Прометей), коли над світом владарював Кронос. Люди золотої 
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доби не знали ні горя, ні турбот, ні старості, ні хвороб, багато 
сміялися і танцювали. Земля сама давала людям усе потрібне, 
вони їли дикі плоди й мед, який «сам капав з дерев». Люди тоді 
мали багато худоби, отримували молоко і працювали стільки, 
скільки самі хотіли. Смерть, легка, як сон, наставала після три-
валого щасливого життя в тисячу років. Згідно з іншими міфами 
Гесіода, «золота доба скінчилася», коли Пандора відкрила 
скриньку з усіма лихами світу. 

***** 
Згідно з давньогрецькою міфологією, Пандора 
(дружина Епіметея, молодшого брата Проме-
тея) дізналася від свого чоловіка, що в їхній 
оселі є скринька, яку в жодному разі не можна 
відкривати. Якщо порушити заборону, то на  

увесь світ і всіх його мешканців чекають незліченні біди. Жі-
ноча цікавість перемогла, вона таємно відкрила  «скриньку 
Пандори» і на людей «упали всілякі лиха». Злякавшись, жінка 
швидко закрила скриньку і там залишилась тільки одна «на-
дія». Від тих пір, лиха вільно пересуваються світом, а «оман-
лива надія» сидить заперта - в скриньці. Щодня ми вживаємо 
безліч афоризмів, крилатих фраз, але не знаємо їх значення.  

***** 
Срібна доба. Після «золотої доби» настала «срібна 

доба» і люди стали гіршими, слабшими й менш розумними за 
попередніх. Людське «дитинство» тоді тривало ціле століття, 
яке вони жили в будинках своїх матерів, нічого не роблячи. Їхня 
«зрілість» була недовгою, всього 400 р, похилий вік 100 р., а 
всього люди срібної доби жили біля 600 р. Вони отримували 
хліб від самих Богів і самі нічого не виробляли. Зате люди сріб-
ної доби були сварливі та гордовиті. Вони не хотіли приносити 
Богам жертви, тому Зевс винищив їх. Вони всі відтоді перебу-
вають в царстві Аїда. Але люди початку ХХІ ст. шанують пред-
ків срібної доби, так само, як і попередніх - із золотої доби. 

***** 
Міфологія. Ойкумена зародилася в Хмарі Оріона 
за якийсь 1 час до 10 000 000 р. до н. е . Молода 
цивілізація Предтечі розквітала під  заступниц- 

твом «Попередників», які панували в ту пору в галактиці, (і 
саме вони створили Предтечу і споріднену їм расу людей, 
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переслідуючи свою ціль: вибрати з них майбутнього носія 
Мантії (плаща) як оберіга. «Предтечі» знали, що їх народ про-
ходить через «випробування часом», і були цілком впевнені, 
що «Попередники» віддадуть плащ-Мантію. Але «Поперед-
ники» вважали людство тих часів, більш гідними наступни-
ками «оберігу Мантії». Обставини і причини, які спонукали 
«Попередників» прийняти таке рішення, нині забуті, однак 
«Предтечі» не змогли змиритися з цим рішенням, і підняли 
проти своїх творців криваве повстання. Засліплені люттю, 
«Предтечі» без милосердя знищували «Попередників», і в кін-
цевому підсумку змусили їх тікати з «Чумацького Шляху» в 
сусідню галактику «Шлях кетонів». Війна світів продовжує 
тривати і в наш час. 

***** 
Мідна доба. Третє покоління Гесіод називає Мідним, або 

«мідною добою». Мідну добу Зевс створив на заміну срібній 
добі зі свого списа, тому людям «мідної доби» весь час  до 
вподоби були війни, революції та поневолення народів. Вони 
вирізнялися великим зростом і силою, жили в мідних житлах, 
працювали за допомогою знарядь із міді, носили мідні обла-
дунки. Це покоління не знало рільництва і добувало їжу наси-
льством і грабунком: «Для чого працювати, коли можна силою 
відібрати». З часом люди «мідної доби» накопили таку ненави-
сть до оточуючого світу, що перебили одне одного. Мідна доба 
України датується ІІІ-ІV тисячоліттями до нашої ери (присутня у 
степовій та лісостеповій смугах), але вона відсутня в Польщі, 
Білорусі та у лісовій смузі Євразії. Ярким представником куль-
тури мідної доби є племена Трипілля-Кукутені. 

***** 
Інші думки. Валентин Карпов і Сергій Чеботарьов 
вважають, що Платонова Атлантида можливо, це 
територія України, де царі-жерці Атлантиди вели в 
своїх обсерваторіях гіперборейський календар, запи-
сували спостереження на «золотих скрижалях», й 
мали  відомості   про  рух  небесних  тіл  й  причинно- 

наслідковий зв’язок між зміною їх орбіт і процесами на Землі. 
Тут, на древній землі України, що досі береже первозданний 
природній колорит та ауру предківських святинь і капищ, 
почала прокидатися «родова пам’ять людства». 
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За міфологією люди мідної доби повинні були жити 300 
років, де 50 р. – дитинство і молодість, 200 р. – зрілість і 50 
років – похилий вік. Але негативні прояви і війни призвели до 
різкого скорочення життя людей цієї доби. Розлючений Зевс, 
взяв і стер із «лиця землі» людство «мідної доби».  

Залізна доба. За мідною добою, настав «залізний час»  
 (I тис. до н. е.), період ранньої історії людства, який визначає-
ться розвитком металургії і використанням залізних виробів 
(ножі, сокири, посуд, зброя, прикраси тощо). Тривав приблизно 
від 1200 р. до н. е. - до 340 р. н. е. (Термін «залізна доба» впер-
ше ввів данський археолог Християн Томсен). Пізніше були 
проведені дослідження, підсумком яких стали первісна класи-
фікація і датування пам'яток залізної доби. Період залізної 
доби був найменш тривалим серед інших епох. Залізну добу в 
степах України найчастіше пов'язують зі скіфами, хоча окремі 
вироби із заліза знайшли ще в похованнях «сабатинівської» 
культури 13 −12 століття до народження Христа. Залізну добу в 
Центральній Європі поділяють на періоди «гальштатської» та 
«латенської» культури. У VII ст. до н. е. залізна технологія про-
никає в Північну Європу. Уже в V ст. до н. е. її добре освоїли 
кельти, які навчилися поєднувати залізо і сталь.  

За Гесіодом, люди залізної доби – «найзіпсовані» з усіх 
попередників, вони несправедливі та жорстокі, брешуть і не 
поважають батьків. Влада, гроші і задоволення у них стояли на 
першому плані. За це Боги не давали людям «залізної доби» 
перепочинку, «заваливши» їх турботами і горем. Життя людей 
залізної доби скоротили до 120 років, діти народжувались сла-
бкими; панували чвари, на землі правив не закон, а сила; суспі-
льна мораль відсутня, зник сором. Людство прямувало до своєї 
загибелі, Зевс прийняв рішення: «знищити і це покоління». 

Доба героїв – як проміжок часу «гальмування (псування 
та занедбання) людського роду». На зміну людям «мідної до-
би», прийшло войовниче й шляхетне «покоління героїв», яке 
жило поряд з людьми «залізного часу». Люди «доби героїв» 
мали мідні знаряддя, але вже походили від Богів і людей: «і 
входили Боги до людських жінок, і народжувались у них діти – 
напівбоги», тому відрізнялися вони благородством. Герої брали 
участь у подвигах, але всі вони загинули під час походу «сімох 
проти Фів» та в Троянській війні. Після смерті їх було поселено 
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на «щасливих островах», де герої вічно живуть у достатку. Гесі-
од штучно поєднує два міфи: про «Золоту добу» та уявлення 
про «щасливі острови», про яих згадують в епосі.  

 ***** 
1). Фіванський цикл міфів оповідає про заснування 
грецького міста Фіви правнуком Зевса - Кадмом, 
а також про інших фіванських правителів, найві-
домішим з яких був цар Едіп - син Лая та Іокасти. 
2). Троянська  війна  розпочалась в 12 ст. до н. е., 
й тривала впродовж 10 р. За  міфами, війна  була  

викликана тим, що син троянського царя Пріама - Паріс вик-
рав дружину спартанського царя Менелая - Єлену. Ахейські 
війська на чолі з Агамемноном впродовж 9 р. тримали Трою в 
облозі. Лише на 10-му році війни греки завдяки хитрості Одіс-
сея здобули Трою. Перше джерело, яке розповідає про Троян-
ську війну - епічні поеми «Іліада» та «Одіссея». Пізніші анти-
чні письменники (історики) також описували ці події. 

***** 
Троянська війна – це військовий конфлікт, що виник між 

грецькими містами-державами (Мікен і Спартою проти Трої). Ця 
подія відбулася приблизно в XIII - XII ст. до н. ери. У подіях під 
мурами Трої активну участь брали Боги того періоду. Захопив-
ши Трою, «ахейці» перебили всіх мешканців, пограбували і 
зруйнували місто. Із троянців урятувались тільки Кассандра, 
Гелен, Андромаха й Еней (з Анхісом і Юлом). За свідченням 
«батька історії» Геродота, після поразки в Троянській війні від 
ахейців-греків частина троянців-теукрів на чолі з царем Енеєм 
прибули до Італії. Про це писав стародавній поет Стесі-хор (VII 
ст. до н. е.), його справжнє ім’я Тисій (Тейсій). Нижче буде ціка-
ва розповідь вождя  Сверкера із сторожової застави «Онгол» 
на річці «Івля» про Ахілла в Троянській війні. 

Автори нашої книги, звертають увагу читачів, що до пері-
одів ойкумени можна віднести «добу християнства», бо вона 
розділила світ історії на: 1) «Божий», 2) «людський». Далі ми 
пропонуємо виділяти: «Добу відродження» як групову свідомі-
сть інтелектуалів. «Доба просвітництва» з проявами людського 
побуту та демократії. «Після наполеонівська доба» з романтич-
ним героїзмом та проявами національного і соціального буття. 
А ще можна виділити сингуляризм ХХ століття  з антропологіч-
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ними поворотами і таке інше. (До речі, про сингуляризм у Вікі-
педії ще нічого не написано, тож запрошуємо вас до співпраці). 
А зараз зазирнемо у гості до старого вождя Сверкера із сторо-
жової застави племені «Онгол», на річці «Івля» в Приінгуллі. 

Зовсім недавно пройшов «день Духів», або «Свято Роси», 
багато людей знають його під назвою «свято Івана Купала».  
Зараз його прив'язують до сонцевороту, бо у цей день відбува-
ється літнє рівнодення. І залежно від зсуву календаря, літнє 
сонцестояння відбувається 20 або 21 червня в північній півкулі і 
зимове сонцестояння  21 або 22 грудня в південній півкулі. Тоб-
то починається початок літа в північній півкулі Землі і початок 
зими в південній півкулі. Літнє сонцестояння відбувається в той 
момент, коли нахил осі обертання Землі в напрямку на Сонце 
приймає найменше значення.  

Вождь племені «Онгол» - Сверкер, після вдалого 
полювання, коли над вечір ситі люди сиділи біля 
багаття, переповів дві історії: 1). Про героя Тро-
янської  війни  Ахілла (Ахілеса); 2). Про  «Золоте 
століття» під назвою «Три царя ойкумени» так, як 
йому розповідали старі волхви, в роки його моло-
дості: «Слухай, а потім перекажеш наступникам».    
Старий Сверкер розпалив свою потріскану люль- 

ку, задумався на хвилинку і почав розповідь: Пройде три тис. 
років і наші нащадки будуть розповідати про героя Троянської 
війни – Ахілла такий міф. Ахілл (за грецькою міфологією), син 
царя Пелея і морської богині Фетіди. Два бога, Посейдон і Зевс 
захотіли мати своїх нащадків (синів або сина) від чарівної Феті-
ди, але Титан Прометей попередив їх двох, що народжений 
хлопчик перевершить величчю своїх батьків. І тоді троє богів 
(Прометей, Посейдон і Зевс) розсудливо влаштували шлюб 
богині Фетіди із простим смертним чоловіком. Через 9 місяців 
народився хлопчик і дали йому ім’я Ахілл (Ахіллес). Любов до 
Ахілла, а також прагнення зробити його невразливим і дати 
безсмертя змусили Фетіду викупати дитину в річці Стікс, що 
протікала через Аїд, країну мертвих. При цьому вона тримала 
сина за п’яту, тож ця частина тіла залишилася беззахисною. 
Наставником Ахілла був Кентавр Хірон, який годував його нут-
рощами левів, ведмедів і диких вепрів, вчив грі на кіфарі і співу. 
Ахілл виріс безстрашним воїном, але його безсмертна мати 
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Фетіма, знаючи, що участь в поході, війні проти Трої принесе 
синові загибель, нарядила його дівчиною і заховала серед 
жінок в палаці царя Лікомеда. 

Старий вождь Сверкер, зупинився перепочити і сказав: - 
Вся ота розповідь вигадка. Зараз слухайте правду про Ахілла. 
Згідно переказу волхвів, на території Криму, який в ті далекі 
часи ще трохи виступав в море, було сиро і холодно, і саме тут 
перебував підземний вхід в царство Бога смерті Аїда, на березі 
Кіммерійського Босфору - сучасної Керченської протоки. Азов-
ського моря не було, а протікали там п'ять річок, які йшли під 
землю. Згодом вони увійшли в грецьку міфологію, як підземні 
річки царства мертвих: Стікс, Коцит, Ахерон, Піріфлегетон (з 
киплячою водою, в яку потрапляють душі людей, які вбили кро-
вних родичів) і більш відома особливо для поетів річка «Лета». 
Ріка «Стікс» протікала між гарячих джерел, повз ланцюжок гря-
зьових вулканів Таманського півострова - будучи кордоном між 
царством мертвих і живих. На її берега Гермес приводив душі 
покійників. Там знаходився човен, в якому перевізник Харон за 
1 монету перевозив душі померлих в царство Аїда. Саме тому 
греки під час поховання клали померлим в рот монетку. Нікому 
з тих, хто прийшов в царство мертвих не вдалося вирватися 
назовні, так як вхід в підземне царство охороняв трьохголовий 
пес Кербер (Цербер). 

***** 
Крим від татарського слова Кирим означає 
рів, стіна, вал. У стародавніх народів цей пів-
острів називався Тавридою, там перебувала 
вотчина Велеса, якого дехто називав Бико-
вичем із-за незвичайної зовнішності. Велес у 
першому народженні був сином Рода і Небес-
ної Корови - Земун, і до  нас  дійшов  у вигляді   

людини з головою бика з рогами. Коли народився Велес, син 
підземного бога Вія по імені Пан вкрав його разом з люлькою і 
поніс до батька. Але в колисці Велес почав несподівано швид-
ко рости і Пан впустив його в море разом з люлькою. Велес 
не злякався і почав пливти, добравшись до півострову (який 
тоді ще не мав назви), і оселився на ньому. З часом півострів 
назвали Таврида («тавр», «бик», звідси й Велес Бикович). Бик 
Велес - смертний Бог, періодично він вмирав і відроджувався. 
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Кажуть, що Кербер (Цербер) був нащадком стоголового 
дракона Тифона і жіночої подоби (напівзмії) Єхидни. Одного 
разу Геракл за завданням царя Еврісфея (свого двоюрідного 
брата), спустився в царство Аїда і попросив у нього на 1 день 
Цербера.  Але оскільки Геракл увійшов в царство Аїда не з 
території Криму, Аїд звелів йому самому зайти та пошукати 
Цербера. Пошук виявився успішним, Геракл приборкавши Цер-
бера, повів того в Мікену. По дорозі з пащі звіра витікала отру- 
йна слина, з якої виростали отруйні трави (аконіт). Побачивши 
Цербера, цар Ерісфей перелякався і мало не на колінах просив 
Герекла повернути чудовисько назад Аїду. Згідно з грецьким 
міфам Геракл знову увійшов в підземне царство Аїда, але не 
через Кримський вхід, а через таємний хід, що знаходився на 
південному краї Пелопонеса (периферія Греції).  

До речі, в царстві Аїда особливе значення мала «річка 
забуття Лета». Кожна людська душа, випивши ковток води з 
неї, забувала про своє земне існування, навіть коли через бага-
то століть знову поверталася на землю до людей в іншому тілі. 
Ще одному з смертних вдалося зайти і повернутися з царства 
мертвих - співаку Орфею. Він зачарував своєю гіпнотичною 
музикою і Харона, і всіх підземних богів так, що Аїд відпустив з 
ним душу його дружини (лісовий німфи) дріади Евридики з умо-
вою, що Орфей не озирнеться на неї до тих пір, поки вони не 
покинуть межі його царства. Але біля виходу Орфей не втрима-
вся! Оглянувся, і після цього Евридика вже назавжди залиши-
лася в царстві мертвих. 

***** 
Коли греки вперше потрапили до Чорного моря, то 
вони назвали його Аксинським Понтом, тобто 
«негостинним морем». На узбережжі жили різні 
племена: скіфи, кімри, таври, хазари, готи та інші. 
Через багато століть відомий римський полково-
дець Гай Марій піде війною на кимрів і тевтонів і 
здобуде над ними - перемогу. Цікаво, що після глиб- 

шого знайомства з цією місцевістю, греки прозвуть (пізніше)  
Чорне море - Евксинським морем, тобто – гостинним морем. 
Візьмемо «Географію» VII, 4 Стрибона,: «З лівого боку, якщо 
упливати з моря в Кіммерійський Боспор, в двадцяти стадіях 
від Пантікапея, знаходиться містечко Мірмекій. Далі на такій 
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подвійній відстані від Мірмекия лежить село Парфеній. Нап-
роти знаходиться найвужча частина протоки, 20 стадій. 
Тут на протилежному (азіатському) березі протоки розта-
шоване селище Ахілла». У цьому кіммерійському селищі (на 
території України), народився легендарний герой Троянської 
війни Ахілл. Ахілл із Боспору Кіммерійського - найвидатніший 
трагічний герой античної літератури і який має пряме відно-
шення до земель стародавньої України. 

***** 
Попередниками протоки Боспору Кіммерійського в різні 

часи були: Акмонайських рів від Феодосії - до Кам'янки біля 
основи Арабатської стрілки, потім Узунларський (Ассандров) 
вал від гори Опук -  до с. Новоотрадне. Уже в ранньо-античний 
час зручний прохід для різних судів з Чорного моря в Азовське 
існував з нинішнього озера-лиману Чурбаш - до озера Чокрак. 
До речі, є дані, що на території Боспорського царства (царі зві-
рів) леви мешкали до 4 ст. до н. е., вони полювали в плавнях 
Азовського моря і були винищені людиною, останнього лева 
вбив боспорський цар на полюванні на початку 4 ст. до н.е. 

В кінці VII ст. до н.е. на місці сучасної Керчі, на північному 
і північно-східному схилах Керченського пагорба, названого в 
XVIII ст. Митридатовою горою (давньогрецькими колоністами з 
Мілета) було засновано поселення Пантікапей. Виникло воно 
не на порожньому місці, а на тисячоліттями обжитий території. 
Попередниками древніх греків були скіфи, які на рубежі VIII-VII 
ст. до н.е. потіснили кіммерійців. «Батько історії» Геродот, що 
жив в V ст. до н.е. згадує цю країну – як Кіммерія, а Керченську 
протоку - як Боспор Кіммерійський. 

Слово «Пантікапей» негрецького походження - означає 
«рибний шлях». Така назва існувала у скіфів. Було у міста і 
чисто грецьке ім'я «Боспорос», за назвою Керченської протоки. 
У перекладі це - «Коров'ячий брід», що пов'язано з грецькими 
міфами про поневіряння дочки Аргоського царя і її перетворен-
ня в корову. Сам Пантікапей заснований нащадками аргонав-
тів, а будівництво міста нібито розпочав скіфський цар Агает. У 
5 ст. до н.е. Пантікапей перетворюється на столицю держави, 
яка об'єднала всі боспорські міста в єдине ціле. Першим царем 
Пантікапея був Археанакт, він став родоначальником династії 
Археанактидів і 42 роки правив Боспором.  
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Війна завжди була війною. Для прикладу візьмемо Троян-
ську війну: Аполлон, Артеміда, Латона, Арес, Афродіда у тій 
війні виступали на боці троянців. А Гера, Афіна, Посейдон, 
Гефест і Фетіда виступали на стороні греків. Греки знали, що 
Троянської війни не виграють без участі Ахілла. А його мати 
Фетіда, знала, що на тій війні Ахілл загине. Волхви розказали 
Ахіллу правду про його життя і він прийняв рішення: «Нехай 
буде коротке життя, але довга і славна пам’ять про мене». 

Ахілл зробив багато подвигів на війні, але його життєвий 
термін підійшов до кінця під стінами Трої. Крли Паріс пустив в 
його ногу (в п'ятку) стрілу, він помер. У грецькій міфології ска-
зано, що душа Ахілла потрапила після смерті в царство Аїда. 
Багато дослідників будуть шукати його могилу, щоб «помилува-
тись щитом Ахілла». Навіть А.Гітлер в період Другої світової 
війни шукав «щит Ахілла». 

***** 
Щит Ахілла майстерно викував Гефест, на ньому 
зображено 10 картин світобудови: від неба і зірок 
угорі - до Океану внизу. Між Океаном та Небом, зоб-
раження фрагментів людське життя у всій своїй 
різноманітності. Картини на щиті Ахілла розташо-
вані за принципом антитези: мир – війна. Із 10 кар-
тин вісім – уславлення миру, захоплене  оспівування  

мирного життя людей; 2 картини – засудження війни (насил-
ля). Щит мав магічну силу, його власник був непереможний. 

***** 
На жаль могили Ахілла немає в Україні, після смерті, його 

привезли до Боспору Кіммерійського і за стародавнім обрядом 
племен і народів «Великого українського степу – спалили на 
ритуальному багатті, яке розклали на довгому вузькому острові 
(вірніше коса) у північній частині Чорного моря, біля берегів 
Херсонської області (північного Причорномор'я). Мати Ахілла - 
Фетіда витягла його душу з похоронного багаття і поселила її 
на острові Зміїному в Чорному морі, відправивши потім до 
нього душу покійної Олени Троянської, яка стала його дружи-
ною після смерті. І на тому ж острові разом з ними живе душа 
його вірного друга Патрокла та вірних і павших воїнів у побудо-
ваному храмі Ахілла, з часом храм зруйнували із того каміння 
збудували «Тендрівський маяк», а острів назвали «Зміїний». 
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Зморений, старий вождь Сверкер із сторожової 
застави «Онгол», на річці «Івля» в Приінгуллі, 
зупинився перепочити, трохи подумав, подиви-
вся на притихлих односельчан і приступив до 
другої частини своєї «повчальної» розповіді про 
«Золоте століття» під назвою «Три царя ойку-
мени»: - В дуже старі часи, коли люди балакали 

однією мовою, а он за тими високими горами було три великих 
царства: Македонія, Єгипет і Сирія, дехто називав їх «держа-
вою Селевкідів» з центром в Сирії), але три царства існували 
окремо, (кожне під управлінням власної династії), поки їх не 
поглинули римляни. Перша держава (бідна і маленька), але 
історично важлива, включала родові володіння братів Філіпа і 
Олександра під назвою Македонія. Вона займала велику час-
тину Фракії, Фессалію, а також мала вплив на Грецію, Кікладію і 
деякі частини Карії. Сила першої держави полягала в прекрас-
них лісах, які там росли, в достатку, в золотих копальнях, але 
головне - у войовничому дусі народу. 

Другою за важливістю державою, було Єгипетське царс-
тво, що включало Кирену і Кіпр та мало протекторат над прибе-
режними містами Малої Азії, аж до Чорного моря, і ще висува-
ло претензії на Сирію і узбережжя південної частини Малої Азії. 
Сила другої держави полягала в компактності і єдності, в родю-
чості єгипетських земель, великих транспортних зв'язках, бо 
через Олександрію проходило безліч торгових шляхів - і, отже, 
мала фінансову перевагу. 

Третьою державою була територія, яку сьогодні нази-
вають Сирія. Внаслідок політики царя Селевка, (який побуду-
вав там свою столицю), держава Сирія стала політичним цен-
тром навколишніх земель.  

(Мала прим. Держава Селевкідів (як елліністична дер-
жава), виникла на Близькому й Середньому Сході після смерті 
Олександра Македонського й існувала з 312 р. до н.е. по 63 р. 
до н.е. У Сирійське царство Селевкідів входив південь і пів-
денний схід Малої Азії, Сирія, Палестина, Месопотамія та гір-
ські провінції на Сході. Періодично правителі цієї держави пре-
тендували на території, що лежали далі на Схід, але старо-
індійська держава Чандрагупти 322-298 роках до н.е., відби-
вала Сирійські атаки і тримала владу «залізною рукою»).  
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Наші предки підкреслювали: - Слабкі клепають зброю, 
а сильні вирощують квіти. Ці мудрі слова якнайкраще 
підтверджують теорію еволюції українців. Є один міф, 
який намертво в’ївся у свідомість більшості українців: 
в Україні не може бути нічого цікавого і загадкового, бо 
цього не може бути взагалі. У британців є Стоунхедж, 
в  індійців  - делійський  стовп, в  єгиптян  - піраміди,  в  

американців є ацтеки. А в нас нічого такого немає, тільки за 
владу весь час чубимось, а коли по каналам ТV  пройшов показ 
про сенсаційні дослідження Атлантиди, яку знайшли в Україні, 
а точніше в Криму, то ніхто цьому не повірив. Мовляв, все це 
вигадка; в Україні такого бути не може. Атлантида - Україна 
– Гіперборея не мають ніякового зв’язку. Щось доказувати на-
шим політично заангажованим вченим - немає сенсу. Самі  
доказують, що теперішнє людство – П’ята Корінна раса на 
планеті Земля і при цьому замовчують про попередників. Як-
що не чують, чи не бачать очевидну, тисячолітню історію 
та підземний світ України, змієві вали, українські  піраміди, 
трипілля тощо, то це вже патологія. Втрачати час на дока-
зи того, що можна обрахувати при допомозі лінійки та прос-
тих арифметичних дій, лише вдумливо прочитавши оповідан-
ня Платона «Тімей» та «Критій» і нічого не помітити, маємо 
підозру, що їм треба звернутись до лікарів.  

***** 
Закінчуючи свою «заплутану розповідь у часі і просторі»  

про трьох царів ойкумени, старий вождь Сверкер із сторожової 
застави «Онгол», що на річці «Івля» в Приінгуллі, сказав: - Про-
йде багато років і на початку ХХІ ст. українці будуть питати: 
«Тож чиї ми діти? Ми українці, чи ми Руси»? На жаль так стави-
ти питання не можна, історію України можна вивчати, тільки у 
поєднанні із текстами Платона, бо там наші майбутні нащадки 
знайдуть приховану правду про народи білої П’ятої Корінної 
раси. А українці – це ті Руси, яких Кий поверне з Малої Азії на 
береги Дніпра. То наші прямі предки, а ми «діти забутих пред-
ків», і нам усім треба берегтить більш як 20-тисячолітню історію 
про нас і наші народи, про нашу стародавню віру і наших Богів, 
і про перший початок нашої держави Русі. 

Так воно і вийшло, пройшли сотні і сотні років від свята 
«Дня Духів» в племені «Онгол» і розповіді вождя Сверкера про 
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трьох царів ойкумени, і на початку ХХІ ст. дослідник Петро 
Комнацький побудує «Хронологічну таблицю». І саме в ній ми 
знайдемо первинну дату календаря від 19424 р. до н.е. - 878 
рік н.е., яка взята із спірної «Влесової книги», де є такі слова: «І 
тако на 20-тій тисячі літ не змогли приєднатися до Русі». 
Карпов В.Є. та Чеботарьов С.С, зазначають: 20 тис. років на-
шого буття – не вигадка, а історична правда. Ми вже декілька 
разів «зустрічалися» із цією датою. Біля м. Мелітополь в приро-
дному кургані «Кам’яна Могила», знайдені клинописні знаки, їх 
вік більше 7000 років до н.е., вони допотопні і старіші за власне 
шумерське письмо на два тисячоліття. 

А ще там є підтвердження слів старого вождя племені 
«Онгол» Сверкера відповідно дати народження Кия 1424 р. до 
н.е. та заснування ним у 1354 році до н.е. держави Рускень зі 
столицею у граді Голуні (геродотівський «Гелон»), смерть Кия 
вказана 1324 р. до н.е. Здобуття греками істинного граду Суре-
нжа – (не шліманівської) Трої 1226 р. до н.е. Перебування скі-
фів та древлян у Вавілонському полоні 824-626 р. до н.е. Конк-
ретні дати повернення руських племен із Малої Азії до Дніпра в 
період від 1354 р. до н.е. - до 26 р. нашої ери. Утворення Кий-
ської Русі (не Київської), як наступниці держави Кия 377 р. н. е. 
Як приклад, даємо точну числову прив’язку до смерті ватажка 
готів: «…По 120 літах брані (битви) готи, тиснені гунцями 
та берендою, пішли на землі  між Ра-рікою та Двіною. І там 
пропав Германарех, і Гуларех повів їх на нові землі». Врахову-
ючи, що Германарех, за даними офіційної історії, помер у 375 р 
наших днів, отримуємо приблизно 255 р., дату приходу готів на 
землі Русів.  Є цікаве грецьке тлумачення про спартанців, вони 
утворилися від українських кіммерійців, а це ще одне підтверд-
ження слів старого вождя Сверкера із племені «Онгол».  

Переказ про «Золотий вік» був поширений у африканців, 
у індоєвропейців, у єгиптян і фінікійців. Навіть у китайців є ле-
генда про безтурботне життя древніх людей за часів государів 
Яо і Шуня. У стародавніх майя перші люди були наділені супер 
розумом, вони володіли всіма якостями, властивими Богам. У 
персів, перші люди і худоба були безсмертні (жили по тисячу 
років), там не було ні спеки, ні холоду. У буддистів, перші люди 
- прекрасні істоти, які з самого початку не потребували їжі і сек-
су. Але, покуштувавши «солодкої піни» з поверхні Землі, вони 
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стали злими, почали харчуватися рисом, народжувати дітей, 
будувати житла і встановлювати касти. Вся подальша історія, 
згідно буддистським переказам, представляла собою безпе-
рервний процес виродження людей. 

У стародавньому індійському епосі «Махабхарата» дає-
ться опис легендарної прабатьківщини аріїв, де були високі 
гори Меру з головною вершиною Мандара, над якою перебу-
вала Полярна зірка (Дхурва). Там блищали Північні сяйва, а 
день і ніч тривали по півроку. Навколо цих гір і нерухомо зак-
ріпленої на небі Полярної зірки оберталися Сонце, Місяць, 
небосхил з сузір'ями Великої Ведмедиці (Семеро Ріші), Кассіо-
пеї (Арундхаті) і Волопаса (Сват). Там мешкали Боги, асури, 
кіннари, гандхарви, люди-змії та інші дивні створіння.  

На підступах до цієї дивовижної країни жили її вартові: 
страшні, жахливих розмірів волохаті дикі люди, злі упирі, діви-
горгони, арімаспи і люті грифи. Вони оберігали той край від 
сторонніх племен і народів. В тій країні «зупинялися води», 
мається на увазі – льодовики. Для нас особливо цікаво, що 
«обітована земля», розміщується в центрі світу, там, де прохо-
дить його вісь. Світова вісь, проходячи через головну вершину 
«Меру», вказує на положення «Полярної зірки». 

Далі вождь Сверкер із племені «Онгол» звертає увагу, що 
після катастрофи в «залитій водою і скутою льодом» країні 
Гіпербореї відбулися великі зміни. Сонце на три місяці не йшло 
за горизонт і весь час «доступне оку», робило своє обертання в 
межах неба. Перші пів року тривав величезний день, а потім на 
добру половину року в цій країні наставала довга ніч. 

Легенду про «великий холод» передають волхви, про 
«скуту льодом Землю», зберіглася у багатьох народів, як свід-
чення про реальну катастрофу, що сталася в давнину. За сло-
вами вождя Сверкера: - Частина «обітованої землі» опинилася 
під водою, іншу її частину покрили льоди. «Обітована земля» 
загинула і залишилася лише в неясних спогадах як «Золотий 
вік людства». Народи арії почали «підійматись з насиджених 
місць і йти в далекі краї в пошуках кращої долі». 

У шумерських міфах Ділмун - «край, де гостює Сонце» - 
описується як країна Сонячного бога, той, що дав людям циві-
лізацію і мистецтво. Ділмун наділений рисами «землі обітова-
ної» і згадується в древніх ділових документах, як реальна 
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країна від останнього (Валдайського) заледеніння 25-10 тис. 
років тому. Саме в цей період льодовики зайняли величезні 
простори, а середня температура повітря стала найнижчою за 
весь час льодовикового періоду. Навіть найстійкіші і пристосо-
вані до холодних умов тварини були змушені спуститися наба-
гато південніше. Не стали винятком і люди. Хоч і не хотілося їм 
залишати свою прабатьківщину, але довелося. 

Старий вождь Сверкер із сторожової застави «Онгол», на 
річці «Івля» в Приінгуллі, подивився на зоряне небо і промовив: 
- Скоро настане середина ночі, тож декілька слів про першу 
людину «Пурушу» і розходимось на відпочинок. У переказах 
інших народів, він мав на увазі давньоіндійських Пуранах і Упа-
нішадах, є розповідь про величезну «першу людину Пурушу», її 
тіло являє собою наш Всесвіт. Її руки, ноги, плечі, голова, стег-
на, груди, живіт і поперек - все це складається зі скупчення 
галактик і зоряних систем. У китайців «першу людину» звуть 
«Пань-Гу» з тіла якої зроблений Всесвіт, наприклад, Сонячна 
система як частина тіла космічного гіганта. У стародавніх єги-
птян ту ж функцію виконував бог «Птах». У індусів творцем всіх 
земних живих істот є «Брахма». Він відроджується в золотому 
яйці, потім силою думки розділяє яйце на дві половини: (землю 
і небо), далі себе ділить на дві частини: чоловічу і жіночу. Потім 
він породжує рослин, тварин і людей. Один день Брахми дорів-
нює 4 320 тис. «людських» років. Днем Брахма створює землю, 
а вночі, коли він відпочиває, з океану піднімається вогонь і зни-
щує все на землі. Брахма вранці прокидається і знову відтво-
рює все спалене. В іранській традиції земля і небо вдають із 
себе частини тіла космічного велетня «Ймира». Бог Один вби-
ває «Ймира», його череп стає небом, кров - морем, кістки – 
горами, плоть - землею, а волосся - лісом. 

Ми живемо в часи, які помпезно називаємо «прогресивни-
ми», і відкидаємо предковічні істини і цінності. Дітям завжди 
здається, що вони розумніші від батьків, що новий світ прави-
льніший од старого. Ми думаємо, що це регресивна еволюція. 
Дорослі діти критикують дідівські традиції і обряди, навіть не 
намагаючись зрозуміти їх глибинну суть. До Різдва ставляться 
без поваги, а купальські свята нині більше цікаві режисерам, 
аніж молоді. Тому багато хто пропонує минуле залишити в 
минулому. Ми не згодні, без минулого – немає майбутнього.  
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ГОРЕ  ВІД  РОЗУМУ 
За сучасними українськими поглядами, відпові-
дно підґрунтя «ідеї Мосох-Москва» та нашими 
короткими правками, надаємо читачам для розг-
ляду чергові міркування з приводу зародження 
людства (як продовження розділу «Змішування 
народів» у IV главі, але трохи  під  іншим  кутом).  
За основу беремо Ноя, дружину Ноему(або Емза-
раг) та  їхніх синів: Сим (Абашим), Хам  (Абахан)  
та Яфет (Абафет, Іафет, Япет) в яких після Все- 
світнього потопу народилися власні діти. 1). П’ять   
синів Сима  (Абашима):  Елам, Ассур,  Арфаксад  

(Арпакшат), Луд, Арам (Буття 10:22). 2). Чотири сини Хама 
(Абахана): Куш (Хуш), Міцраїм (Мицар), Фут (Пут), Ханах (Хана-
ан). 3). Сім синів Яфета (Абафет, Іафет, Япет): Гомер, Магог, 
Мадай, Яван, Тувал, Мешех (Мосох) і Тирас.  

(У IV главі є їхні малюнки і дуже коротка розповідь про те, 
як від синів і онуків Ноя зародилися народи, що розселились по 
островах та по краях, кожен за своєю мовою). Ми акцентуємо 
увагу читачів, про походження народів від таємничого Магога і 
про походження народів від Мешеха (Мосоха). Треба з’ясувати 
від кого зародилися українці, а від кого – росіяни (московити). 
Зрозуміло, що такий поширений пошук спонукає більш точної 
локалізації народів, які пішли від Магога і Мешеха (Мосоха).  

Нам прийшлося знову переглядати біблійний текст глави   
«Іудейської давнини» Йосифа Флавія: - У синів Ноя були наща-
дки, на честь яких особи, що заволодівали якоюсь країною, 
давали назву її населенню. У Ноєвого сина Яфета було семеро 
синів. Останні розселилися починаючи з гір Тавра й Амана - до 
ріки Танаїса, а по Європі - до Гадіри, займаючи по дорозі землі, 
(до цього ніким не зайняті). І дали населенню свої власні імена. 
Саме родоначальником тих народів, що тепер називаються у 
греків «галатами», а взагалі то були «гомарейці», від Гомара 
(Гомера). Але Магог поклав початок певної частину народу, за 
назвою «магоги», згодом греки  назвуть їх «скіфами».  

Від інших синів Яфета: Явана і Мадая пішли племена: від 
Мадая – «мадеї», що називаються в еллінів «мідянами», а від 
Явана походить ім’я Іонії та всіх греків. Фовел (Тувал) поклав 
початок «фовелійцям», що сучасниками нашими іменуються 
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«іберами». «Мосохенці», родоначальником яких є Мосох, тепер 
назвивають «каппадокійці», хоча існує ще одна вказівка на їх 
давнє ім’я: донині у них є місто Мазака, що вказує кмітливим 
людям: «так колись називався і весь народ». Фірас (Тирас) же 
назвав «тирянами» підвладне собі плем’я, ім’я кого греки пере-
робили у «фракійці». Ось приблизно всі ці народи ведуть своє 
походження від синів Яфета.  

З трьох синів Гомара (онуків Яфета), перший Асханаз 
поклав початок «астаназійцям», що називаються тепер у греків 
«регійцями». Другий Рифат – «рифатейцям», нині «пафлагоній-
цям». Третій Форгам – «форгамейцям», яких греки назвали 
«фригійцями». У сина Яфета - Явана, також було три сини:  
перший Єлисей, що дав своє ім’я народу, яким він правив; це 
теперішні «еоляни»; другий Фарс, родоначальник «фарсійців», 
так у давнину називалася Кілікія. Третій Хетим поселився на 
острові Хетима (тепер Кіпр), ось чого всі острови називаються 
євреями Хетим. Доказом вірності мого повідомлення слугує 
одне з міст на острові Кіпрі; це місто дотепер зберегло назву 
Кітіона, як називають його ті, хто переробив його ім’я на грець-
кий лад, причому в такий спосіб ім’я його не особливо сильно 
відрізняється від слова «Хетим». Ось стількома народами 
володіли сини й онуки Яфета, згідно «Іудейської давнини».  

Оскільки писання Йосифа Флавія були добре відомі в 
Київській Русі, то закономірно, що вони також спонукали наших 
предків розширити картину походження слов’ян з однієї сторо-
ни і скіфів і сарматів з другої сторони. Як бачимо з «Іудейської  
давнини», тут Мосох виступає у Флавія в якості першопредка 
далеких від наших теренів каппадокійців. Зате Магог названий 
першопредком скіфів. Звідси й пішли дві традиції ототожнення 
слов’ян і скіфів (зокрема українців) із нащадками Ноя (як від 
одного перш початку). Але нам незрозуміле подальше поход-
ження росіян і українців, чому вчені акцентують народи від 
Магога і окремо - від Мосоха (Мешеха). 

***** 
Вставка. Росіяни (рос. русские), ймовірно пішов 
східно-слов'янський народ (християни, переважно 
православні і старообрядці). Сформувалися в XV-
XVI ст. у Московському князівстві, васали Золотої 
Орди, на основі слов'янських, фінських і тюркських 
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етносів. Протягом XVIII-XIX ст. розширили ареал свого про-
живання до Арктики, Кавказу, Сибіру, Далекого Сходу, Аляски 
тощо. Попередня назва: московити, москвини, великороси. 
Сучасна назва – росіяни (самоназва – русскіє). Є інші назви:  

1) «московіти» (лат. середньовічна латинська назва); 
2) «москалі» - ранньомодерна українська назва;  
3) «кацапи» - зневажлива українська назва нового часу 
(походить від тюркських мов, означає «різник»);  
4) «ватники» - зневажлива назва новітньої доби від часів 
українсько-російської війни 2014 року.  

За твердженням науковців, в етногенезі росіян взяли участь 
східно-слов'янські літописні племена (ільменські словени, кри-
вичі, в'ятичі) та фінські племена (меря, весь, водь, мещера, 
мурома та інші). Деякі були переважно асимільовані в процесі 
міграцій слов'ян на Схід та Північ Східноєвропейської рівнини, 
який розпочався в VI ст. н.е. Час виникнення окремого росій-
ського етносу є предметом наукових дискусій й досі. У суча-
сній Україні росіяни другий за чисельністю народ після україн-
ців від 1920-х років. Тепер декілька слів українську націю. 

Початком історії народів на українських землях, як при-
клад, «Королівська стоянка» в селищі Королево, Виноградів-
ського району Закарпаття, має вік мільйон років. Далі українці 
опираються на трипільську-арійську основу походження VI-II 
тис. до нашої ери; близько 1500 р. до н.е. від цієї основи пішли 
самостійні держави та племінні союзи: слов'яни, кельти, бал-
ти, германці, італіки, етруски, анатолійці (хетти), вірмени, 
греки, іранці, скіфи, кіммерійці, перси, індоарії тощо. З часом 
східнослов'янський етнос (укри), склали корінне населення 
України. У латинських текстах є назви українців: «русини» 
або «рутени», етноніми «русь»-«русин», як похідна назва від 
імені середньовічної Руської держави (Київської Русі). Науковці 
наголошують, що український етнос за часів нашої ери (а це 
2 тис. років назад, внаслідок змішування народів), постав на 
основі слов'ян, нащадків антів та склавінів, полян та воли-
нян, сіверян та тиверців, деревлян та уличів, білих хорватів 
та дреговичів, інтегрованих у середньовічній руській (україн-
ській) державі. Етнічна історія українців відбилася в різнома-
нітності самоназв (етнонімів) з боку інших народів. З момен-
ту зародження українського етносу ключовим було поняття  
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Русь. Причому в різні періоди домінували такі варіанти:  
VI-XIV ст. - Русь; з 1395 року - Мала Русь як грецька 

церковно-адміністративна назва; у XV-XVI ст. - Сарматія 
Азіатська на відміну від Русі, яка належала до Польського 
королівства і називалася Сарматією Європейською (або 
Чорною Русю); у хроніках до кінця XVII ст. західноукраїнські 
землі іменуються Русь, Руська земля і Червона Русь; у XVII-
XVIII ст. – Малоросія стосувалася тільки до Лівобережної 
України (Гетьманщини, або «Козацької держави»); у XIX ст. – 
поч. ХХ ст. - Україна-Русь; від 1991  року – незалежна Україна.  

Визнання назви «Україна» (уперше згадане у 1187 році) 
відбулося у XVII ст., але тільки з початку XX ст. етнонім 
«Україна» став домінуючим. Автори нашої книги наголошу-
ють, назва «Русь» сформувалася як спільнослов'янський 
термін і саме тому Московська держава взяла його собі у 
назву для утвердження концепції «Третього Риму». До сере-
дини XX ст. українська етнічна територія виходила далеко 
за межі сучасної території України, охоплюючи південно-захі-
дну частину сучасної Білорусі, низку прилеглих до сучасної 
України, районів Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови, Росій-
ської Федерації.Таким чином, в етнічній історії українців мож-
на виділити ключові етнооб'єднуючі самоназви за 2000 років: 

► анти (Антський союз) ІІ-VII ст: уличі, тиверці, дуліби, 
білі хорвати, волиняни, бужани; 

► слов'яни VI-XI ст: уличі, тиверці, дуліби, білі хорвати, 
дреговичі, деревляни, сіверяни, поляни; 

► русини (руси) X-XVI ст. Київська Русь, Руське Королів-
ство, ВКЛ, Руське воєводство; 

► козаки XVI-XVIII ст. (Гетьманщина або «Козацька 
держава»); 

► українці XVIIІ-XXI ст. (УНР, Українська держава, УРСР, 
незалежна Україна). 

Українці належать до європеоїдної раси, «центрально 
українського типу». Сучасні українці розмовляють українсь-
кою мовою, або суржиком внаслідок москвинізації українських 
земель у ХІХ-ХХ ст. Частина українців Галичини, Буковини і 
Серед українців діаспори поширені: англійська, іспанська, пор-
тугальська та німецька мови. 

Ядро української етнічної території від початку форму- 
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вання українців - до сьогодні було розташоване в межах суча-
сної державної (національної) української території. Серед 
віруючих українців абсолютна більшість українців є христия-
ни. Віряни-українці переважно православні та католики. 

Особливості історичного розвитку різних територій 
України, їхні географічні розходження обумовили виникнення 
історико-етнографічних районів українців: Бойківщина, Бес-
сарабія, Буджак, Буковина, Волинь, Галичина, Гуцульщина, 
Донщина, Закарпаття, Запоріжжя, Зелена Україна, Карпат-
ська Україна, Кубань, Курщина, Лемківщина, Лівобережна 
Україна, Малиновий клин, Мармарощина, Надбужжя, Середня 
Наддніпрянщина (Київщина, Полтавщина), Наддністрянщина, 
Надпоріжжя, Надпруття, Надсяння, Надросся, Надчорномор'я, 
Підляшшя, Поділля, Подніпров'я, Покуття, Полісся, Посулля, 
Правобережна Україна, Приазов'я, Прибужжя, Придністров'я, 
Придунав'я, Прикарпаття, Пряшівщина, Сірий клин, Слобо-
жанщина, Ставропольщина, Стародубщина, Терщина, Холм-
щина, Червона Русь, Чернігівщина. Різні історичні долі окре-
мих груп українського народу вплинули на формування деяких 
особливостей їх культури. В карпатському регіоні виділяю-
ться гуцули, лемки, бойки. На півночі України - поліщуки. В 
чернігівському Полісся існує локальна група литвинів і т. д. 

Проблема походження українського народу відноситься 
не тільки до царини історії, етнології, але й в першу чергу до 
політики, внаслідок історичного періоду XVIII – XIX ст., коли 
українські землі (по черзі) входи до складу Австро-Угорської, 
Російської імперії та СРСР. Проте, навіть виборовши неза-
лежність у 1991 році в українсько-історичній науці та громад-
сько-політичному житті й до сьогодні тривають дискусії 
щодо походження українського народу. 

Зневажлива назва українців:  
1) хохол – вживається росіянами внаслідок довгого чуба 

на виголеній голові. Поняття слова «хал-гол» йде від ордин-
ських часів, переклад - як «синьо-жовтий», саме такі кольори 
були у прапорі Галицько-Волинського князівства, яке набуло 
ваги після розпаду Київської Русі й на початку ХХІ ст. 

2) росіяни називають Україну - «Хохлостан» або «Хох-
ляндія», на їхню думку, основна їжа хохлів – це горілка та сви-
няче сало (без коментарів). 
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ТЕОРІЯ,  ЯКУ  ДОВОДЯТЬ  300  РОКІВ 
Для початку разом розглянемо народний 
переказ про походження русів-українців від 
онука  Ноя – Магога (сина  Яфета). Любий  
народ, як історично  сформована  спільність 
людей характеризується стабільними озна-
ками мови, культури, психічного складу, 
стійкими між поколінними зв’язками, а також 
усвідомленням свого спільного походження,  

визнанням самоназви етносу та історичної долі, у значній мірі 
пов’язаної із заселенням і освоєнням певної території. 

Слово «магог» у Старому Завіті використовується в двох 
якостях: як ім’я одного з синів Афета, про що ми вже говорили 
вище; і як назва народу чи землі на Півночі. В народних пере-
казах підкреслюють, найкращі лучники – то народи «магога». В 
пророцтві Єзекиїля слово «магог», разом із словом «Тог» вис-
тупають як ідентифікація народу чи країни, причому «Гог» є 
іменем царя народу чи землі під назвою «Магог». Пророцтву 
про Гога і Магога, їхній величі і загибелі присвячено дві глави 
(30 та 38) пророцтва Єзекиїля. Там зазначено, що Гог на чолі 
магогського народу має колись прийти з Півночі й напасти на 
країну Ізраїлеву і що цим нашестям має бути здійснений суд 
Божий над Гогом, все військо якого буде винищене й поховане 
разом із Гогом у місці, названому на честь цієї події «долиною 
полчищ Готових». Ми вже коментували пророцтво майбутньої 
останньої битви антихриста проти Церкви Христової, де Гог і 
Магог виступають в якості якогось абстрактного зла. Таке 
твердження обґрунтовується тим, що в Одкровенні св. Іоанна 
слова Гог і Магог виступають як «страшна битва між ворогами і 
святими Божими, що закінчується загибеллю перших. 

В різних джерелах під народом «магог» розумілися скіфи 
або вірмени. Також відмічалася близькість між назвою «магог» 
та «Гог-хасан» як «Готова фортеця», так називали Кавказ вір-
мени та колхи. Проте, найбільш реальною є вказівка на скіфів, 
які, згідно писань Геродота, «...пішли на Єгипет, на шляху туди 
із Сирії Палестинської скіфів зустрів Псамметих, єгипетський 
цар, із дарунками й проханнями не руйнувати їхнє місто. Скіфи 
дослухались і повернули до сірійського місто Аскалон. Велика 
частина скіфського війська пройшла повз, не завдавши місту 
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шкоди, і тільки декілька відсталих воїнів розграбували найдав-
ніше з усіх храмів, святилище Афродіти - Уранії. Грабіжників 
святилища в Аскалоні й всіх їхніх нащадків богиня покарала, 
вразивши їх навіки «жіночою недугою». І не тільки самі скіфи 
підтверджують таке походження їхньої хвороби, але і всі, хто 
відвідує Скифію, можуть бачити страждання. (Можливо мова 
йде «психологічну кастрацію» та відсутність потягу до жінок). 
28 років володарювали скіфи в Азії і своєю нахабністю і беш-
кетуванням привели там усе у повний розлад. Адже, поза тим  
що вони збирали з кожного народу встановлену данину, скіфи 
ще роз’їжджали по країні і грабували усе, що «по траплялося 
під руку». Тоді Кіаксар і мідяни запросили велику кількість скі-
фів у гості, напоїли їх доп’яна і перебили усіх. Так мідяни від-
новили колишню велич своєї держави, ще завоювали Ниневію і 
скорили ассірійців, за винятком Вавилонської області. Згодом 
помер Кіаксар після 40-річного царювання з урахуванням років 
скіфського панування», (це були історичні писання Геродота). 

Не дивлячись на таке негативне наповнення слова Магог, 
теорія про походження від нього певних племен скіфів, які схід-
нослов’янськими істориками дуже часто асоціювалися зі своїми 
співвітчизниками, (мабуть то бажання бачити свій народ згада-
ним у Святому Письмі хоча б в такій іпостасі). Де що в цьому є,  
справа в тому, що в церковнослов’янському перекладі Святого 
Письма існує цікаве підтвердження теорії про походження русів 
від скіфів-магогу і вказівку на те, що Гог був властителем наро-
ду «Рош», що здавна асоціювалося з коренем «рос» (записано 
в «Синопсисі» стор. 43). Зв’язок між назвою «Рош» та пророц- 
твом Ієзекиїля був відмічений ще візантійцями у IX ст. в «Житії 
Георгія Амастридського». А візантійський історик X ст. Лев 
Диякон сприйняв напад Русі на Константинополь 860 року як 
здійснення пророцтва Єзекіїля.  

Польський хроніст Мартін Кромер (1512 року) висловив 
сумнів стосовно зв’язку між цим повідомленням і русинами. Він 
був правий,  насправді поява слова «Рош» є результатом 
невірного перекладу. Це слово з єврейської перекладається як 
«голова» або «головний», таким чином йдеться про епітет Гога 
як «головний  князь». В сучасному українському перекладі це 
звучить як: «...говорить Господь Бог: Ось Я проти тебе, Гогу, 
верховний князю мешехський і тувальський». А в XIX ст. у 
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московській «Иллюстрированной полной популярной Биб-
лейской энциклопедии» було своє бачення  відповідно слова 
«Рош». «Імовірніше ж усього, під цими словами (магог і рош) 
розуміються всі північні скіфські племена, від яких пішли пізніші 
слов’яни, татари і тому подібні народи». (Але ми наголошуємо: 
скіфські племена, від яких пішли пізніші слов’яни). Наразі це не 
означає, що в дійсності колись існував цар, прозваний «Гогом», 
чи народ, прозваний «Магогом». Безсумнівно одне, що протя-
гом століть ці назви зробились символічними для всіх північних 
народів. В сучасній протестантській «Біблійній енциклопедії» 
висловлено припущення, що ім’я «Гог», використане пророком 
Єзекіїлем, - символічно і насправді належить «Гігесу», царю 
«Лідії» у VII ст., країни на західному узбережжі Малої Азії.  

Далі на черзі у нас слово «Мосох», як перший предок сло-
в’ян. В дуже старі часи (бл. 350-280 р. до н.е.), родоначальни-
ком вивчення історії нащадків Мосоха переказ називає вави-
лонського жерця Бероза (Беросса). (Примітка: Про Беросса 
писали: граматик Аполлодор Афінський 180-120 р. до н.е. у 
своїй «Хроніці»; історик Корнелій Олександр Полігістор Мілет-
ський близько 100-40 р. до н. е. у своїй «Спадкоємстві»; історик 
Аетій I ст. до н. е. у «Думці філософів»; іудей Йосип Флавій 
близько 37-100 р. н. е. у «Іудейській старожитності»). Ми маємо 
давньоруські переклади Козьми Індикоплова XV ст.; та згадки у 
«Густинському літописі» XVII ст. і «Хронійф польській, литовсь-
кій, жмудській і всієї Русі», 1 книга  Матвія Стрийковського 1547 
- 1586 (або1593 р). Однак винести які небудь достовірні відо-
мості з тих творів украй складно, вони дійшли до нас лише в 
уривках, цитованих іншими авторами більш пізнього часу. Крім 
того, у середні століття різні автори не раз підписували ім’ям 
давно померлого халдейського мудреця власні здогади і вига-
дки. Албано-вірменський історик VII ст. Мойсей Утієць називає 
«Великим царем» хазарського каганату; у примітках до опису 
хазарських подій він з’єднує з ім’ям хазар не тільки Мосоха, але 
і Фовеля: «У той час цар рос-мосохів зі своїми полчищами фо-
вельськими (тубальськими) зібрав також усі війська гунів». 

Згідно спогадів єврейського письменника Г. Бараца, асо-
ціація між Мосохом і русинами відома також і в єврейських 
писаннях Х ст. Мова йде про родовідну таблицю народів, що 
походять від Яфета, яка міститься в книзі Йосипа бен Горіон чи 
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Іосиппона (невідомого автора), що жив у X ст. в Італії, відкіля 
ця таблиця, зі значними опущеннями, перенесена в ще одну 
пам’ятку єврейської писемності - книгу «Яшар». Тут знаходимо 
повідомлення: «Мешех - це шибошни. Тирас - це русиш, бошни 
и англеси, що живуть по великому морю». Але уважно приди-
вившись до тексту від Г. Бараца, бачимо в словах: 1) «Русиш, 
Шибошні» буква «Ш» в кінці, помилково вставлена замість бук-
ви «Н» і тоді вона повинна бути приєднана до початку другого 
слова; 2) попереднє ім’я «Шибошні» при «Мешех» є помилко-
вим повторенням відновленого імені «Шибошні» при «Тирас»; 
3) слово «Руси» стоїть не на належному місці. Усунувши ці пог-
рішності, одержимо таке читання: «Мешех - це Руси, а не Ру-
сиш. А Тирас - це Шибошні». Підтвердження знайшли у єврей-
ського мандрівника Петахія (з Регенсбургу, XII ст.), де він нази-
ває хазар ім’ям «Мешех». Більш пізніші єврейські письменники, 
вже ім’ям «Мешех» почали позначати російську Московію. 

Слід звернути увагу на випущене у Вільні «П’ятикнижжя 
Мойсея» (1914 р) яке в наш час було перевидано в культових 
цілях у примітках «Толедот» як родовід синів Ноя. Буття, гл. 10, 
де ім’я «Мешех» дає наступні два тлумачення):  

1). Мосхи жили між Чорним і Каспійським морем (порів-
няйте у Йсая, 66:19); 

2). Деякі орієнталісти розуміють під Мешех - Московію, а 
під Рош-Мешех «Русь Московську» (Єзекіїль, 38:2-3). Далі при-
ведене ще припущення, що попередник Мешеха в «Толедоті» 
Тубал (Тувал, Фовель) дав своє ім’я уральській річці Тобол і 
місту Тобольськ. Далі буде наступне слово за вами і вашими 
дослідженнями шановні читачі, а ми продовжимо свої пошуки.  

Не дивлячись на все вищесказане, в українській літера-
турі пізнього середньовіччя відома ідентифікація «Мосоха» - як 
прародителя окремих слов’янських народів, разом із появою 
інших легендарних прародителів Рифата, Магога та інших, має 
коріння західноєвропейське і доволі пізнє. Історію середньовіч-
них пошуків європейцями своїх прародителів, зокрема, у відно-
шенні до слов’янства, детально дослідив О. Мильников, тому 
ми даного питання торкатися не будемо, відзначивши тільки, 
що подібні розвідки були надзвичайно характерні для пізньо-
середньовічних історичних писань, і займали в них вагоме 
місце, не дивлячись на те, що уже на рубежі XV-XVI ст. ряд 
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західних істориків прямо висміювали їх. Зокрема, з середини 
XVI ст. веде свою генеалогію і згадка в західноєвропейській 
історіографії Мосоха та Рифата. Так у виданому в 1561 р. 
«Компендіуму по космографії» італійця Гульєльмо Постелло 
(1510-1581 р) один з розділів його книги, названий «Про Іафета 
і його нащадків, засновниках народів», був присвячений старо-
завітним «праотцям»: італійців, скіфів, германців і ряду інших 
народів, включаючи слов’ян, яких Постелло усіх разом чомусь 
назвав московітами. Мабуть тому, поряд з Гомером, Магогом, 
Мадаєм і іншими синами Іафета, у якості шостого сина був зга-
даний «Мешех, названий Мосох», що поселився на думку авто-
ра «у Кападокії і східних частин володінь Іафета».  

Беремо «Історичну географію» німецького автора Херма-
на Моземана-Фаброниуса (1570-1634 р), там поміщена «Генеа-
логія, чи Родовідний список усіх народів землі відповідно до 
Біблії», де до біблійних першопредків слов’ян віднесені 2 пер-
сонажі: 1) другий син Гомера й онук Іафета - Рифат, від якого 
відбулися: «рифеї, сармати, хенети, поляни й інші»; 2) шостий, 
більш молодший син Іафета – Мосох (Месек), названий в тому 
тексті «прабатьком мусковітів (ройсів)». Одночасно підкреслю-
валося старшинство німців, оскільки їхнім прабатьком нази-
вався Аскеназ, старший син Гомера (первісток Іафет). Цікавий 
розвиток отримала дана теорія у Швеції, де зокрема, з часу 
видання в Римі книги останнього шведського католицького 
історика Іоанна Магнуса (1488-1544 р) «Історія всіх готських і 
шведських королів» (1554 р) стала поширюватися думка, що 
Магог був прабатьком скіфів, під якими мали на увазі також 
готів, а під останніми - шведів. Як затверджував Магнус: «пер-
шим готським королем став син Іафета - Магог, скіфського 
роду». Цей варіант найшов відображення в роботах шведсь-
кого протестантського історика Якобуса Гислоніса (1569-1592) 
та видного шведського вченого XVII ст. Юхана Локценіуса 
(1598-1677 р). 

Проте, особливий розвиток теорія про Мосоха отримала 
на польських теренах. Як приклад, першим у польській історіог-
рафії цю ідею запозичив Бернард Ваповський (1456-1535 р), а 
вже від нього М. Стрийковський (автор теорії Мосох-слов’яни) 
та Марцин Бєльський (близько 1495-1575 р). М.Стрийковський 
іменував  Мосоха  «нашим  патріархом», і навіть  називав  його 
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«Мосохом Іафетовичем». Він вважав, що в «північні краї» Мо-
сох прибув разом зі своїм однокровцем Асармотом (чи Сарма-
том), по імені якого, пізніше назвали усі виниклі тут народи. З 
посиланням на «Іудейську війну» Йосипа Флавія (кн. 1, гл. 14) і 
Книгу Буття (гл. 10), М.Стрийковський вибудував наступну 
генеалогію супутника Мосоха: «Асармот, чи Сармат, син 
Іоктанів, онук Симов і правнук патріарха Моя (Ноя)». Зчле-
нування етнонімів «слов’яни» і «сармати» було тим більше 
природним, що в польській історіографії того часу під ними 
розуміли древніх слов’ян. Польський історик Станіслав Сарни-
цький (1532-1597) писав: «Немає ніякого сумніву, що наш 
народ, як і усі, хто вживав слов’янську мову, у стародавності 
називали сарматами». Сам він у «Описі древньої і сучасної 
Польщі» (1585) і в «Анналах» (1587) неодноразово згадував 
Мосоха, який «заснував царство мосхов» і діяв у Сарматії. 

***** 
Короткий, історичний етногенез росіян (теорії). 1). За 
істориком М.О.Полевой: народи Росії виключно слов'ян-
ського походження, без значних домішок фінського й 
тюркського компонентів. 2). За істориком польського 
походження К. Валішевським є теорія ослов'янення 
(шляхом змішування слов’ян із угро-фінськими племена-
ми: мурома, меря, весь, мещера,  мокша,  перм,  нарова  

та інші у співвідношені 1:10). На його думку,  Московське кня-
зівство у XVI  ст. на 9-ть частин було неруське населення. 
Але основою населення Росії скрізь були - фінські племена. 3). 
За теорією історика  Ф. Г. Духінського, росіяни є продуктом 
змішення фінських і тюркських племен «які засвоїли якусь 
подібність слов'янської мови». 4). Український письменник 
Володимир Білінський у свої книжці «Країна Моксель, або Мос-
ковія», заперечує масовість переселення слов'ян з території 
нинішньої України і пояснює етногенез росіян русифікацією 
угро-фінських та тюркських народів від  XV-XVI ст. 5). За 
теорією російського науковця В. О. Ключевського, плем'я 
«великоросів», або російський народ, з'явилися близько XV-
XVII ст. серед муроми, мері, весі, мокші, мещери, звідки поча-
ло «розтікатися» у різні боки. 6). Радянська наука висунула в 
1950-х роках концепцію «спільного походження трьох народів» 
- російського, українського й білоруського. (Є й інші теорії). 
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Частина російських (польських) істориків дотримувались 
традиційного давньоруського погляду на загальне літописання 
про Іафета, і  називали його «наш християнський батько». Нап-
риклад,  польський історик Марцин Бєльський на початку своєї 
«Хроніки усього світу», перелічував синів Іафета як «прабать-
ків» окремих народів, а в главі «Про походження народу поль-
ського», повторив генеалогію в трохи іншій редакції і заявляв: 
«Потомство чи рід найдавніший наш словенський (...), пішов 
від другого світу, тобто від Потопу і батьком нашим хрис-
тиянським був Іафет, молодший син Ноя, що прийшов у краї 
північні, у Європу, після Потопу і з волі Божої розмножив своє 
потомство. А потім син його Гомер із сином своїм Аскеназом, 
(чи Яскеном), заснували сарматів, над якими спершу від ріки 
Танаїс - до ріки Рен володарював німецький король Туискон, 
нащадок Ноя, через який ми з народом німецьким завжди були 
сусідами. Хоча наші літописці виводили нас разом із греками 
від Іавана, однак для цього немає підстав, оскільки з нами 
разом греки ніколи в Сарматії не перебували, а німці там від 
початку жили». Не забував М. Бєльський і про Мосоха. Пові-
домляючи про синів Іафета, він згадав: «Мезех (Мосох), від 
якого Москва і всі словаки». Правда, заявлені ним слова не 
відповідають главі «Про народ Московський чи Руський» у 
виданні своєї «Хроніки» (1564 р), де зовсім немає згадки, що 
Мосоха, яка засновника російського (московського) народів. 

Пам’ятаєте слова російського поета О. Блока із шкільної 
лави: «Да, скифы мы, да азиаты мы, с раскосыми и жадными 
глазами». М.Бельський «У польській хроніці» виразив незгоду з 
тими вченими, хто походження поляків і інших слов’ян зв’язу-
вав з різними старозавітними персонажами і «прив’язував» 
Мосоха до появи «московських слов’ян».   

Візьмемо польського історика С. Сарницького (1532-1597) 
у нього, крім Мосоха, на роль слов’янських «патріархів» прете-
ндують інші персонажі. Один з них Рифат (онук Іафета через 
його старшого сина Гомера). За Сарницьким, Рифат теж стояв 
біля джерел слов’янства «у 1800 році від Створення світу», (це 
через 157 років після Потопу, або 25 років після Вавилонського 
стовпотворіння і за 2190 років до народження Христа), коли за 
словами Сарницького: «була заснована більша частина наро-
дів». Вважаючи древніх поляків, слов’ян і сарматами, де значне 
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місце приділено «сарматському царю» Асармоту (Сармату). 
При цьому його генеалогію, а отже і походження слов’ян, Сар-
ницький звів його не до Іафета, а до його брата Сима, боз його 
роду походив Ісус Христос. На думку Сарницького, це свідчило 
про перебування слов’ян під особливим «божественним засту-
пництвом». Про Асармота (Сармата) історик Страшковський 
писав, що він «син Іоктана, онук Сима і правнук патріарха Ноя». 
Нажаль ми повинні акцентувати, що історична хронологія укра-
їнців та інших слов’ян й на сьогодні малодосліджена. 

*****  
Є дві цікаві книги-монографії: Сергія Плохія 
«Козацький міф: історія та народність у 
століттях імперій» 2012 р. 402 с., і Крісто-
фера Кребса «Германія Тацита від Римської 
імперії  до Третього Рейху» 2011 р. 303 с.  Во- 

ни небезпечні тим, що там написана «на півправдива інфор-
мація». Із витончено написаної книги С. Плохія (викладача 
Гарвардського університету), західний читач дізнається, що 
Україна це не тільки «криваві землі між Гітлером і Сталіним», 
населені «несподіваною нацією людей», але ще і дуже цікава 
«лабораторія» інтелектуальної історії, що відкриває широкі 
можливості для вивчення найнесподіваніших хитросплетінь 
національних і імперських ідентичностей народів. (К. Кребс 
народився в Німеччині і навчався в університетах Берліна, 
Кіля і Оксфорда; а С.Плохій як історик сформувався в Дніпро-
петровському університеті, захищався в Університеті друж-
би народів в Москві і Київському університеті. Їхня спільність 
думок в діапазоні: 1) від вивчення релігійного життя на україн-
ських землях та історії козацтва в XVI - XVII ст.; 2) вивчення 
формування до-модерних ідентичностей в Східній Європі, і 
української історіографії XIХ - початку ХХ ст.; 3) висвітлення 
матеріалів Ялтинської конференції 1945 року і її наслідки; 4)  
дослідження процесів розвалу СРСР і проголошення незалеж-
ності України в 1991 р.; 5) сфера досліджень націоналізму, 
національних ідентичностей і історичних міфів відповідно 
України не повинні містити в своїх працях відношення 80х20% 
де на 80% правди, внесені 20% неправди. На жаль, неправда 
стає частиною нашої природи, ми обманюємо самих себе. 
Світ захлинається від фальсифікації, люди кінця ХХ ст. ста-
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ли неправдиві за своєю природою. На початку ХХІ ст. люди 
вже несвідомо почали видавати неправдиву інформацію. Для 
прикладу, надаємо вам рейтинг повсякденної неправди:  
► 80% людства свідомо кажуть неправду кожного дня; 
► 65% кажуть неправду, щоб не образити інших людей; 
► 45% населення планети просто «перебільшують події», 
щоб вони здавалися цікавішими; 
► 95%  молоді 13-17 років  свідомо кажуть неправду батькам; 
► Чим  вищий  соціальний  стан  людини, тим  більше  брехні; 
► Чим   старша   людина,  тим   досвідченіша   її   неправда;  
► 70% дівчат говорять неправду про себе з різних  причин; 
► 15% співпрацівників ловляться на брехні прямо на роботі; 
► 20% хлопців кажуть направду про своїх колишніх  дівчат; 
► 30% одружених людей брешуть один одному кожного дня;  
► 80% чоловіків та жінок кажуть неправду один одному про 
свої статеві хвороби, або «сексуальні зради на стороні».  

***** 
Теорію походження слов’ян від біблійних персонажів зна-

ходимо у початковій частині Густинського літопису, автор літо-
пису не є прибічником теорії про Мосоха. Йому більше до впо-
доби теорія про походження слов’ян від Рифата: «предка паф-
лагонців та інших народів, серед яких названі енети та вене-
ди». Далі автор вважає біблійного Магога - предкоми скіфів, 
татарів, турок та інших, таким чином не ототожнюючи скіфів із 
предками слов’ян. Щодо Мосоха він відзначає: «Шостий син 
Афетів Мосох, від якого, кажуть народився московський і 
слов’янський народ, (…)». І дійсно, нижче у своєму літопису, 
автор наводить обидві теорії: про Мосоха і Рифата, відзнача-
ючи, що сам автор найбільше схильний до третьої теорії - про 
походження слов’ян «від обох нащадків Афета», - тобто шля-
хом злиття двох народів. Ті, що походили від Рифата «сіли по 
всій землі, що називається Пафлагонією, і стали називатися 
єнетами, по багатьох роках, коли розплодилися, вони розійш-
лися по Азії і Європі, і різними іменами назвалися, (…)». Далі 
йде перелік античних авторів, що поминають «єнедів» та сар-
матів. Потім йде розповідь, як вони прийшли до Чорного моря 
(до Сарматії): «народ назвався сарматами, і вони жили над 
Чорним морем разом із пафлагонцями, які були того ж поход-
ження. При цьому «мосхини» і єнети були одного народу. 751 
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року до Різдва Христового,  єнети з князем своїм троянським 
Сваненром, пішли на захід, де розселился в Іллірику на інших 
місцевостях. Вони ж виступають засновниками Венеції (від 
Венедів), яку 428 року до Різдва Христового, (в результаті 
нападу Бича Божого), перенесено на місце сучасної Венеції. 
Частина їх прийшла до Сарматії, і після того, як «цимбри» 
(чи симеї) пішли з Криму, там стали жити єнети, які заполо-
нили всю Сарматію. Прийшли вони сюди з воєводою Аляном, 
від чого прозвалися «аланами». 

***** 
Співзвуччя імені Мешеха (Мосоха) з назвою Москви поро-

дило в пізній середньовічній книжності топонімічні легенди, 
згідно з якими «Мосох - це Москва». Подібної версії про зв'язок 
між нащадками біблійного Мешеха (Мосоха) і Москви дотри-
мується Київський синопсис, вперше виданий у 1674 році за 
підтримки московської влади. 

Викладена московська конструкція «Мосох-Москва» у 
«Київському Синопсисі» (1674) висвітила проблему у розділі 
«Про народ руський, точніше російський», читаємо дивну фра-
зу. «Найбільше ж Божественне Писання від Пророцтва Ієзе-
киїлеве в главі 38-39 ім’я Рссів належно оповідає про князя 
Росського, Мосоха (…)». Проте у вказаних місцях «Святого 
Письма» фігурує не Мосох, а  Магог,  (йде перекручування 
імен). Отже, навіть на час написання «Синопсиса» (1674 р) 
питання про «Мосоха-прародителя» ще не було вирішено. А 
«Магог», як ймовірний предок скіфів-русинів, був спеціально 
переплутаний з близьким за звучанням «Мосохом» і прив’яза- 
ний до Москви. Противниками теорії «слов'янські корені від 
Мосоха» виступили: вармійський єпископ Мартін Кромер (1512-
1589), в середині ХVІІІ ст. академіки Т.З.Байер, Г.Ф.Миллер і 
М.В.Ломоносов. А Татищев в «Історії Російській» провину «ви-
находу теорії про Мосоха», цілком поклав на поляків. 

Як не дивно, здається на перший погляд, ідея про «праро-
дителя  Мосоха» тяжко прививалась у Московії, (початок укорі-
нення від XVIII ст. і не без участі «Синопсиса» (1674 р). Наос-
танок відзначмо, що в російській історіографії середини ХХ ст. 
зроблено чергову спробу підвести неправдиве (брехливе) нау-
кове підґрунтя під ідею «Мосох-Москва», яку не змогли довести 
раніше, так само як і слов’янське походження назви «Москва». 
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НАША  СИЛА  В  ПРАВДІ 
Спочатку декілька слів про слов’яно-арійську расу 
у розрізі  сьогоднішнього дня  (кінець 2019 р). На 
початку ХХІ ст. слов'яно-арійську расу вважають 
фальсифікацією, багато негативу маємо: від псе-
вдо дослідників, від гітлерівських «арійців» Другої 
світової війни, від сьогоднішніх «арійців» Російсь- 

кої федерації, де практикується агресивна відмова від історич-
ності. Їхнє слов'яно-арійство неможливе без образу ворога, а 
психологічні корені (наприклад) російського слов'яно-арійства 
виглядають досить небезпечними. Чомусь не люблять христи-
янство і досить специфічно трактують «свою» історію. За їхніми 
словами, Римську імперію заснували росіяни. Росіяни найдав-
ніша нація чи навіть Корінна раса на землі. Російський доктор 
філософських наук В.Чудінов доводить, що давньо китайські 
ієрогліфи походять з давньо російського письма. Саме росіяни 
прилетіли з Сиріуса і збудували піраміди Хеопса близько 2700 
року до н. е. і таке інше. Подібні виказування користуються 
шаленою популярністю в Росії. Вони уявляють, ідеальний полі-
тичний устрій, як спільне життя всіх братів-слов'ян у межах 
однієї могутньої держави - Росії, де, всі рівні, але, як у Оруела, 
«деякі рівніші ніж інші». Тож на початку ХХІ ст. треба повернути 
«заблудлих слов’ян у непереможену Русь», якою сьогодні є 
Російська Федерація початку ХХІ ст.  

Російський народ склався на основі фіно-угорського етніч-
ного субстрату, домішкою до якого стали племена переважено 
тюркського, слов’янського та індо-іранського походження. У VIII 
ст. почалось проникнення нечисельних слов’янських племен 
(в’ятичі, кривичі, новгородські словени) на територію сучасної 
Центральної Росії і поступова асиміляція місцевих племен фін-
ського походження (меря, мурома, мещера, весь). Результатом 
змішування цих етнічних елементів стало утворення «російсь-
кого етносу» й антропологічного типу, який не відрізняється 
однорідністю (велике змішування племен). Росіяни окремих 
регіонів виявляють спорідненість не між собою, а з сусідніми 
етнічними групами. Так, на сході Європейської Росії, особливо 
на Поволжі і Уралі росіяни виявляють спорідненість до удмур-
тів, хантів, мансі, татар, башкирів та інше. 

У Північних і північно-східних областях Європейської Росії  
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москвини виявляють спорідненість із північними фіно-уграми: 
вепсами, комі, карелами тощо, яким притаманний «білозірсько-
камський» комплекс ознак (під умовною назвою) «східно-бал-
тійська раса». 

На Півдні, зокрема в Середньому Поволжі, москвини «тяг-
нуться» до мокшан і татар-мішарів, яких об’єднує «степовий» 
комплекс ознак, що має в основі «понтійський расовий компо-
нент», з домішкою змішаних центрально-російських і суб-мон-
голоїдних типів, зокрема південно-сибірського, характерно для 
Казахстану (20% європейських росіян). 

На крайньому Заході Росії «прибалтійсько-білозірський» і 
«валдайський» комплекси «тягнуться» до прибалтів, білорусів і 
українців (10% європейських росіян), з переважанням на Півно-
чі означеної території рис нордичної раси з сильною східно-
балтійською і урало-лапоноїдною домішкою.  

В Центральній Росії змішування прийшлих слов’ян (бли-
зьких до українського і білоруського компоненту) з фіно-уграми, 
що призвело до утворення найбільшого «центрально-російсь-
кого» комплексу, який охоплює 35% європейських росіян. 

***** 
Автори нашої книги зазначають, що не існує народів 
чистої раси, і майже всі народи є результатом расо-
вого змішування, хіба що в різних пропорціях. Також 
не треба плутати расу і етнос, ці поняття не збі-
гаються і тому не існує «арійської», «семітської», 
«германської», «слов’янської», «російської», «фінно-
угорської» та інших рас. Все це лише «мовні понят-
тя», а раса - насамперед біологічне. 
***** 

Українці є в цілому однорідним народом, адже окремі гру-
пи, які мають відмінності між собою, не є чисельними порівня-
но з основним типом. Україну можна розділити на кілька антро-
пологічних областей, основною з яких є «центрально-українсь-
ка», що утворилась внаслідок змішування типів характерних 
для Півночі і Заходу України. На півночі, де поширений «полі-
сько-волинський» і «деснянський» тип, переважають риси нор-
дичної раси, що мають балтійські домішки (10% українців). 

На Заході поширюється «галицько-подільський» тип (10% 
українців) - суміш нордійців з елементами «динарських» і «кар-
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патських» типів. Ознаки «динарських» типів переважають се-
ред українців східних Карпат. На заході Карпатських гір відчу-
вається наявність рис «карпатських» або «східно-альпійських» 
компонентів.  

На Півдні України виділяється «нижньодніпровський» тип 
(10% українців) складений на основі понтійських типів (серед-
земноморська гілка). Більшість же українців (60%) належить до 
«центрально-українського типу», який є сумішшю переважно 
«полісько-волинського», «деснянського» і «галицько-подільсь-
кого» типів. 

Расовий склад двох народів (українського і російського) 
беззаперечно обумовлює їхні етнічні, психічні особливості й 
абсолютно відмінний менталітет. Суттєві расові відмінності: 
українці - однорідні з європеоїдними народами, а москвини 
мають суттєві монголоїдні домішки та фіно-угорський етнічний 
субстрат. Це два різні народи, які мають свої шляхи розвитку.  

***** 
Народи «за Бореєм» називали Гіперборейцями. 
Велика частина Гіпербореї - то територія 
сучасної України. Стародавні греки зазначали 
місцем перебування «народів Борея» - древню 
Фракію,  за  Фракією - знаходиться  територія  

сучасної України. Давньоримський вчений Пліній Старший у 
своїй «Природній історії» визначав розташування Гіпербореї 
за Ріфейськими горами (Карпати), по той бік Аквілона (пів-
нічний вітер). Геракл приніс оливу від Гіпербореїв біля витоків 
Істра (р. Дунай) в Олімпію. Корінь «Бор» також зберігається 
у стародавній назві Дніпра - Борисфен. Гіпербореї, разом із 
ефіопами, феаками, лотофагами належать до народів, що 
близькі до Богів. Так само як їхній покровитель Аполлон. 

***** 
Починаючи з 25 тис. р до н.е. європеоїдні народи, що спо-

чатку зосереджувалися в зоні навколо Чорного моря, (яке тоді 
було невеликим озером), почали заселяли величезні простори 
Євразії. Земля народів «за Бореєм» була священною землею, 
а тогочасна Кам’яна Могила (в Україні поблизу Мелітополя) - 
духовним центром європеоїдів. Як виникли європеоїди? На 
початку ХХІ ст. Європеоїдна раса становить близько третини 
всієї людської популяції. Згідно з застарілою класифікацією, 
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включала нордичну, середземноморську, динарську, фальську, 
альпійську, східно-балтійську, лаппоноїдну та інші підгрупи. У 
доісторичний період в Європі існували й інші підраси). На Захо-
ді (кінця ХХ ст.), жартували: расові меншини досягли такого 
впливу, що біла людина повинна каятися за те, що вона біла, і 
постійно вибачатися за рабство чорношкірих, що закінчилося 
два століття тому. 

В результаті взаємодії народу Бореї з прийшлим народом 
і розвитку в умовах перехідного клімату (від полярного - до 
помірного) в Північному Надчорномор’ї виникла нова європео-
їдна раса. Вона сформувалася в процесі подолання глобальної 
кліматично-екологічної кризи, викликаної зміщенням літосфери. 
Цю расу іноді називають «індоєвропейці». Тож коли ви читаєте 
слово «індоєвропейці», це – люди європеоїдної раси. Назва 
«індоєвропейці» з’явилася у 19 столітті як науковий термін для 
позначення сім’ї споріднених мов. Попередня самоназва, була 
«Арії» (сонячні, життє-спроможні, пасіонарні, сильні), принаймні 
саме так називали себе їхні нащадки у II тис. до н.е.  

***** 
Ви вже знаєте, як після загибелі Лемурії наста-
ла ера Атлантиди. Вони створили першу циві-
лізацію людського типу за останні 10 млн років, 
саме вони почали будувати міста на поверхні 
Землі, а потім зникли. За міфами окремих наро-
дів, після Атлантиди виникла «Борейська циві-
лізація» яка тривала близько 8 тис. років і  зник- 

ла 376 століть назад. Причина загибелі «Борейської цивілі-
зації» й досі залишається не зовсім зрозумілою. В останніх 
історичних легендах не описується серйозного військового 
конфлікту або катастрофи, крім Всесвітнього потопу. 

З цивілізацією Атлантів-велетнів пов'язують виникнен-
ня інших цивілізації людей великого росту. Перші «народи за 
Бореєм» - гуперборейці були  дуже  високі  до 5-6 метрів, вони 
залишили після себе останки у вигляді скелетів, черепів і див-
них мегаспоруд. Якщо вірити стародавнім легендам і міфам, 
то народи «Асури» були першою велетенською расою; цивілі-
зація «Титанів» – другою расою; «Атланти» – третьою; а 
«Борейці» - четвертою расою в ланцюзі велетенських цивілі- 
зацій із далекої історії нашої Землі. З часом «народи  за  Боре- 
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єм» ставали все менші зростом, і в кінці «Борейської ери» від 
них пішли всі народи Євроазіатського континенту. Легенди, 
міфи вказують, що стародавні Борейці будували тунелі, які 
пролягали під усіма континентами, навіть морями і океанами 
нашої планети. Ціла мережа тунелів знайдена під усіма гірсь-
кими системами: Алтаю, Саянів, Гімалаїв, Уралу, Кавказу, 
Карпат тощо, ці тунелі пролягали не тільки в горах, але і під 
рівнинами. (Наприклад, малодосліджені підземні споруди (ту-
нелі) під Центральною частиною України і саме під землею 
Кіровоградської області). 

За тибетським легендами та легендами Дагонів і інших 
народів, в «Борейську еру» люди літали в космос і спілкували-
ся з представниками інших світів, а самі при цьому були чарі-
вниками, використовували невідомі нам джерела енергії і які-
сні «вічні джерела світла». Їх цивілізація являла собою єдину 
загально планетну культуру, вони були «єдиним народом». 

Перейнявши все краще від Асурів і Атлантиди, «народи 
за Бореєм» досягли успіху в селекції тварин (дивовижні схре-
щування). До нас дійшли оповіді про Пегаса - літаючого коня, 
Кентавра - істоту з торсом коня і людською головою (у сло-
в'ян є Полкан, тобто напівкінь), Сфінкс - людина з крилами і 
торсом лева і ряд інших, міфічних персонажів. Дивна знахідка 
в кінці ХХ ст. на Мадагаскарі здивувала вчених, там був знай-
дений скелет «епіорніса» - древнього птаха, приблизно вдвічі 
більшого за розмірами сучасного страуса. На нозі птиці знай-
шли бронзове кільце з загадковими борейськими знаками. 

***** 
Ми знову наголошуємо, північне Надчорномор’я - це особ-

лива територія в історії людського роду, оскільки тут народи-
лись дві раси «Борейська» і «Арійська» (друга вийшла з надр 
першої). Землі України: «Це безкрайні і багаті звіром та трава-
ми степи, де «руси» вперше у світі приручили дикого коня, який 
допоміг підкорювати цей світ». На початку арійці були білявими 
- як і їхні попередники європеоїди-бореї. Головна відмінність 
арійців полягала у їхній ментальності, адже це була раса «тре-
тього психоінформаційного рівня» - творчості і нестандартних 
дій. Згодом почалися й фізичні зміни, внаслідок збільшення 
сонячного освітлення, раса ставала все більш смуглявою (за 
винятком тих арійців, що пішли на північ). А далі пішло гармо-
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нійне поєднання передового світогляду, духовної та фізичної 
сили і передових землеробських технологій. Оранка землі була 
перетворена на священнодійство, на працю і молитву до вер-
ховного сонячного Бога «Яра-Ора». 

***** 
Як пише український археолог та історик Леонід 
Залізняк, саме на півдні України землеробська 
протоцивілізація Балкан через свій північно-схід-
ний форпост - трипільську культуру – безпосе-
редньо впливала на предків майбутніх скотарів - 
мисливців та рибалок лісостепів, басейнів Дніп-
ра  та  Дінця. Балканські  нащадки  найдавніших 

землеробів та скотарів Близького Сходу передали їм не тіль-
ки навички продуктивного господарства, а навіть прасеміт-
ську та прашумерську сільськогосподарську термінологію, 
що її лінгвісти знаходять у мові праіндоєвропейців. 

***** 
Люди старшого покоління пам’ятають із свого дитинства  

легенди, за котрими Слов'яно-арійська раса була заснована на 
Землі людьми із чотирьох родів: «Да-Арійці», «Х-Арійці», «Ра-
сени» та «Свято-Руси». Їхня зовнішність трохи різнилася, але 
всі вони були представниками «Білої людської (корінної) раси». 
А країна де жили наші предки звалася «Да-Арія» і було це тро-
хи більше, як 600 тисяч років тому. Автори нашої книги зверну-
лись за підказками до своїх товаришів-дослідників. І якось Юрій 
Шилов зробив припущення: - Можливо, якесь плем’я (народ) 
мало(и) ім’я «Сонцеподібної Аратти» , хоча слово «Аратта» 
(Арта) більше нагадує назву не держави, а краю. Ця назва 
зафіксована на глиняних табличках з прашумерськими пись-
менами, знайдених в Подунав’ї (археологічна культура Кереш 
VI тис. до н.е.), і на табличках Месопотамії. Українська земля 
просто «нашпигована» матеріальними залишками дивовижної 
цивілізації «Аратти», більш  відомої під назвою «Трипільська 
цивілізація».  

Цікаво те, що Аратта не знала рабства. Серед відомих 
записів Аратти лише один раз згадується слово раб, і то лише 
як «раб плуга країни» - тобто це міг бути і жрець, який перший 
зобов’язаний починати оранку, або інші с\г роботи. Придніпро-
вська Аратта (Трипілська цивілізація) «породила» іранські 
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Аратту і Арту; індійські Арату і Бгарату; етруську Артану; древ-
ньоруські Арту і Арсанію. Нащадки араттів у III-II тис. до н. е. 
називали себе «сонячними ілонами» (від назви Іліон – пішла 
назва Троя), і «лелегами» (лелеками, або грецькою – «пелаз-
гами»). Народи лелеги-ілони стали предками троянців (лілів, 
венедів тощо); греків (пелазгів, еллінів, данайців тощо); част-
ково римлян (венедів, етрусків, сабінів тощо); слов’ян (іллонів, 
гелонів, краян, венедів, нориків, русів тощо). 

На Черкащині традиція «Сонцеподібної країни землеро-
бів» проіснувала до складу Київської Русі, за свідченнями 
арабських мандрівників IX-X століть, до неї входило князівство 
«Арсанія» зі столицею Артою. Напевно, саме ця країна вважа-
лась іранцями земним раєм і втіленням вищого світоустрою – 
«священною Артою», мабуть такі уявлення у них склалися в 
арійські або у скіфські часи. 

Сама назва Аратта - має пряме відношення до України. 
Виникнення Аратти в Україні - передувало Шумеру ІV-ІІ тис. до 
н.е. на південному сході Межиріччя і є однією з найдавніших 
культур у світі поряд із цивілізаціями Єгипту та Індської долини. 
Шумерська мова була ізолятом, але деякі лінгвісти стверджу-
ють, що зуміли виявити під шумерською мову-субстрат неві-
домої класифікації, оскільки назви великих шумерських міст не 
відповідають шумерській мові, що, начебто, свідчить про мову 
людей, які жили на територіях Великого Євразійського (читай 
Українського) степу. Саме слово «шумеря-сумеря» це аналог 
українського слова «земля». За грецьким міфом була царівна 
Сумела, дочка Кадма. В Сумелу закохався Зевс і в них народи-
лась дитина – Діоніс. Проти їх союзу була дружина Зевса – 
Гера, аналог слова Гура або Кора (по-українськи - корова).  

До речі: величезний архів прото-шумерських клинописних 
знаків зосереджено в кургані «Кам’яна Могила» біля Мелітопо-
ля. Вік цих клинописних знаків більше 7000 років до н.е. – тобто 
вони старіші за шумерські знаки на пару тисячоліть. В шумерів 
богинею родючості була Ішкур (грецька Афродіта), порівняйте з 
українськими назвами Ішкур-Іскор. Древнє найменування пред-
ків українців – «Іскровики», споріднені племена: Карійці (курі-
йці); Теукри (троянці); Трери (або тРереги, вони ж Рюрики); а 
це майже всі так звані ранні Ілірійські племена (індоєвропейсь-
кого гур-ту), що займали у давнину північний захід Балкансь-
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кого півострова від середньої течії Дунаю - до «Адріатичного 
моря». Пізніше із ілірійських племен вийшли: далмати, лібурни, 
істри, яподи, діціони, дарданці, ардієї, мессапи, таулантії тощо. 
(Виходить, що ранішні Іларійські племена – то українці). В ході 
Великого переселення народів іллірійці остаточно асимілюва-
лись; а згодом поступово зникла і стародавня іллірійська мова. 

Є давньоіндійський епос «Махабха́рата», написаний на 
санскриті у IV ст. нашої ери (перші згадки йдуть від 400 р до 
н.е.). Автор невідомий, епос складається з епічних розповідей - 
новел. Дослідниками вважається, що в основу епосу покладені 
реальні події, які були у ведичний період. Хоча ставлення «Ма-
хабгаратти» до Аратти негативне, також  негативно до аратсь-
ких племен Куру ставляться і брахмани із племені Пурупанда-
вів. (Щось в давній історії було таке, що людська пам’ять збері-
гає століттями). З часом поняття і слово «Аратта» почалось в 
тих племенах прийматись негативно через первісний матріар-
хат і культ «золотого Тельця». Але це не повинно зупиняти нас 
від дослідження багатого і найдавнішого цивілізаційного спадку 
держави України. «Аратта» – це умовна назва, а «БгАратта» - 
сучасна самоназва Індії (можливо Богородиця), вона в історії 
проходила багато етапів свого розвитку і зміни назв.  

Давайте разом розглянемо декілька цікавих думок: 
► Існувала первісна «Аратта-1А» (в Карпатах) раннього 

палеоліту десь приблизно в 70 000 – 11 500 роках до н.е.; 
► «Аратта–1Б» (Кримська) часів допотопної Атлантиди  – 

час існування 50 000 – 11 500 років до н.е. 
► Після потопу «Аратта–2А» (Трипільська цивілізація) бу-

ла в період 10000–3000 років до н.е. на території Подніпров’я; 
► Хатська «Аратта-3А» (Туреччина, поселенням Чатал-

Гуюк) 6700–4000 р. до н.е.). До речі, «Аратта-2А» (Трипільська ) 
і «Аратта-3А» (Чатал-Гуюкська) уклали між собою першу писе-
мну угоду на кам’яних скрижалях, яку склали в ті далекі часи 
жерці Кам’яної Могили і Чатал-Гуюку (угоду можна подивитись  
у гроті «Чаклуна» і «Бика», панно №25 і №37/4); 

► Вірменська «Аратта–3Б» (3000 р. до н.е.) (або «Урман-
нея» (за племенами урманнеїв) з гори Арарат і нагір’я Едем - 
до озера «Урмія», на території сучасного Ірану;  

► Індійська пенджабо-сіндська «Аратта–4А», (або «Ха-
раппа», територія сучасної Північно-Західної Індії і сучасного 
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Пакистану – час заснування 4 000 р. до н.е.), яку згодом в 
період 3000–1000 р. до н.е.) критикували індійські брахмани. 
Описана в «Махабгараті» із слів очевидця брахмана, що побу-
вав в її столиці.  «Хараппа» – місце безвірників, які не придер-
жуються брахманських звичаїв. Сьогодні це сучасне місто 
«Сіалкот» в Пакистані.                                                                             

► Інші пізніші Аратти ставали все більше регресивними і 
поступово з міграціями аратських племен, розійшлись по різних 
територіях. 

Первісна «Аратта-1А» (в Карпатах) зародилася 70 000 р. 
до н.е., коли Північний полюс був над територією Швеції (за 
першою версією), що зумовило на території північніше Карпат 
розміщення вічної мерзлоти. Московські  дослідники кажуть, 
розташування Північного полюса не змінювалось (це буде дру-
гою версією), але на Північ від Карпатських гір (у той період) 
була «Вічна мерзлота». Закордонні дослідники згодні з першою 
версією, що Північний полюс міняв своє розташування внаслі-
док глобального потеплення приблизно 20000–11500 років до 
н.е. на 5–10 градусів по Цельсію (це буде третя закордонна 
версія), з часом «Вічна мерзлота» відступила від Карпатських 
гір і відбулось глобальне підняття рівня Світового океану на 50-
100 метрів, що зумовило первісний «Біблійний Потоп».  

***** 
Аратта -1А (Карпатська) і Аратта-1Б (Кри-
мська) збереглись у пам’яті древніх племен, 
як міфічний острів Фуле (Туле). Гіпотетично 
Аратта-1Б була для деяких племен Меотій-
ської низовини - як Едем. Роль острова Фуле  

(Туле) виконували незатоплені передгір’я Кримських і Карпат-
ських гір, а можливо височини і плато Кавказу. Залишки назв 
міфічного Туле, відомі в Україні: височина Товтри (Толтри) на 
Чернівеччині, Тернопільщині і Хмельниччині по руслу Дністра 
в Карпатських передгір’ях і височини Кримських гір, стара 
назва «Тавр» подібна до слова «Товтри». Кримська Аратта-
1Б зародилась в низовині Меотійського озера 50000 років 
тому (як майбутнє Азовське море) в передгір’ях Криму. Ахей-
ські племена Гіпербореї згодом назвуть умовну Кримську 
Аратту-1Б  «Атлантидою» біля 30000 років до нашої ери. За 
переказами Платона знаком «Атлантиди» був Тризуб. 
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Первісна цивілізація Карпатської «Аратти-1А» поступово 
спускалась по берегах річок  до Чорного моря і поклала поча-
ток цивілізації Атлантиди – «Аратті-1Б». «Аратта-1А» була не 
землеробною, базувалась на збиральництві і мисливстві, зем-
леробство зародилось в «Атлантиді» приблизно 30000 років до 
н.е. на рівнинах Меотійської низовини, за часів «Аратти-1Б» 
(ми розповідали раніше), але доказів цього моменту у нас не-
має. Перша, доказана архівними пам’ятками (в гротах Кам’яної 
Могили), землеробська «Аратта-2А», або Трипільська культура 
(точніше Трипільська цивілізація) існувала в період 12000–3000 
роках до н.е. і описана на гротах Кам’яної Могили. («Біблійний 
потоп» був не один, а як мінімум два: перший в 11500 роках до 
н.е. і другий на межі 4500 років до н.е.). 

В давньоіндійському епосі «Махабгараті» мовиться про 
якусь істоту Майя (по-українськи «Іматель», яка пов’язана з 
сузір’ям Близнят «Іма-Яма» та «Інь-Янь»). Боги дали істоті 
Майя владу і вона спочатку виконувала обітниці, а потім загор-
дилась і почала на землі творити зло. В результаті зазначеної в 
«Махабгараті» битви «Світла і Темряви» приблизно 3000 р. до 
н.е., перемогу здобули патріархальні «девівські» племена. 
Трипілля (яу Троя-2) було розбите, і саме тоді виникли «Змієвіі  
вали» на Київських землях. Але є інші думки і пов’язані вони із 
християнськими святими Кузьмою і Дем’яном (із «девівських» 
племен), які запрягли злого змія (Майя) у плуг і прогнали його  
«до синього моря», а змій якраз і «проорав» «Змієві вали» як 
водяні канави з насипаними біля них валами. (С. Наливайко 
«Етнічна Історія Давньої України» стор.138). 

Серед племен «програвших битву» за «Махабгаратою», 
були народи, які пішли в Молдавію, Румунію (Романія ) і в Індію 
(чонгари). Після програшу «першої Авестійської Троянської 
війни», матріархальні племена стали вигнанцями і розійшлись 
по світу: можливо це біблійний Сим (який пішов на Схід); дру-
гий Хам (який пішов на Південь); і третій Яфет (який пішов на 
Північ і Захід), хоча в цьому контексті, мова може йти не про 
братів Сима, Хама і Яфета, а про різні «асурські» племена. 

Як не дивно це прозвучить, але мабуть бути праві предки 
майбутніх слов’ян і мусульман. Істина в історії може бути десь 
по середині і з часом вона змінюється. Тому варто вчитись в 
історії хороших традиціям, які є в різних релігіях. 
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ПОЛОВЦІ – ЯК  ЗАБУТІ  ПРЕДКИ 
Павло Грабовський (український поет 1864-
1902), перечитуючи у 1901 р. історію Русько-
половецької України написав: - Найбільшою з 
нісенітниць є та, буцім Україна була колись 
єдиним неподільним тілом з погляду націона-
льних інтересів і змагань. Для правильного 
розуміння його слів, нам треба визначитись в 
4-х поняттях (на мал. половець):  

1). Східна Україна - культурно-історичний регіон України, 
до складу якого входять Харківська, Донецька та Луганська 
області. В науковій і довідковій літературі часто вживають сло-
восполучення «на сході України», Слобідська Україна або Сло-
божанщина. Наприклад, за ранньої доби Слобожанщина стано-
вила частину території сіверян, з кінця ІХ ст. вона увійшла до 
складу «Київської держави», а «Харківщину» ще 100 років тому 
називали «Слобожанщиною» (народна назва). Територія «Сло-
божанщини» Х-ХІV ст. становила майже не залюднене «Дике 
поле», крізь яке татари здійснювали набіги «Муравським шля-
хом» (вододіл між Дніпром і Доном), а також і його відгалужен-
ням «Ізюмським» та «Кальміуським» шляхами. З XVI ст. біль-
шість земель сучасної «Слобожанщини» переходять до складу 
Московського князівства. 

Слобідська Україна межувала на Заході з Гетьманщиною, 
на Півдні із Запорожжям і володіннями Кримського ханства, на 
Сході з Доном, на Півночі з Московщиною. Вона обіймала час-
тини середньої височини; сусідню з нею Донецьку низовину; 
південно-східну частину Придніпровської низовини; і невелику 
частину Донецького кряжа. В сучасних межах «Слобожанщина» 
охоплює південну частину Сумської області, північну, центра-
льну та південно-східну частини Харківської області та північну 
частину Луганської області України, південну частину Вороні-
зької, Білгородської та Курської областей Російської Федерації. 

Навесні 2014 проросійські озброєні сили захопили органи 
влади та відділення міліції в Донецькій та Луганській областях, 
де створили «Донецьку народну республіку» (ДНР) та «Луган-
ську народну республіку» (ЛНР). Провели анексію Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя. Станом на початок 2020 
рік російсько-українська війна на Сході України – ще триває. 
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2). Південна Україна - культурно-історичний регіон Украї-
ни, до складу якого входять Запорізька, Дніпропетровська, Хер-
сонська, Одеська та Миколаївська області, а також Автономна 
Республіка Крим та м. Севастополь. (Це основа Північного 
Причорномор'я і Дикого поля). В XVIII ст. (після російсько-туре-
цьких воєн) відбулось входження регіону до складу Московії, 
під назвою – «Новоросія». В далекі часи (біля 480 р. до н.е.) на 
землях Південної України було «Боспорське царство». З кінця II 
ст. до н. е. територія Південної України перебувала у складі 
«Понтійського царства». У 200-250 р. н.е. племена готів засели-
ли Північне Причорномор'я, а у 375 р. н.е. відбулося  створення 
Імперія гунів на чолі з Аттілою. У VІ ст. н.е. - із Центральної Азії 
проникають племена аварів. В першій половині VІІ ст. створена 
«Велика Булгарія» на чолі з ханом Кубратом, далі «Хозарський 
каганат». (До речі, населення «Волзької Булгарії» користується 
половецькою мовою і нині). Наступив період «зміни племен і 
змішування народів». У VІІІ-ІХ ст. на цих землях панують «хоза-
ри», від середини ІХ ст. хозар «посунули» васальні їм племена 
«угрів». Пізніше їх витіснили «печеніги». У Х ст. печенігів пере-
магають торки-тюрки-половці. Від кінця ІХ ст. і до ХІІІ ст. настає 
період «Київської Русі». З середини XIII ст. регіон перебуває у 
складі «Золотої Орди», (асиміляція половцями – монголів вира-
зно відображена в праці арабського дослідника Ал-Омарі). У 
1320-х роках Узбек-хан на землях «Південної України» прого-
лосив іслам, як державну релігію «Золотої орди». В 1430-х р. у 
Південному регіоні України - утворено «Кримське ханство». 
Подальшу інформацію Ви знайдете у «Вікіпедії». 

***** 
Центральна Україна - культурно-історичний регіон 
України, складають: Вінницька, Дніпропетровська, 
Кіровоградська, Полтавська та Черкаська області. 
Спираючись на історію руських (південно-західних-
українських) земель, до Центральної України вклю-
чають: Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумсь-
ку, Дніпропетровську; значно рідше: Одеську, Мико-
лаївську, Херсонську та Запорізьку обл. Центральна 

Україна Дніпром розділяється на «Лівобережну Україну» та 
«Правобережну Україну», до складу якої долучають східну час-
тину «Поділля» («Брацлавщину»). Іноді «Центральну Україну» 
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ототожнюють виключно з «Наддніпрянською Україною», але 
тоді до її складу не можна залучати «Поділля». 

Північна Україна - культурно-історичний регіон України, 
до якого входять: Житомирська, Київська, Чернігівська та 
Сумська області, іноді кажуть Волинська та Рівненська обл. 
Близькість до білоруської межі наклала на національний склад 
регіону свій відбиток. Серед населення досить багато біло-
русів, євреїв (у Київській області) та поляків (у Житомирській 
області). Київ - є багатонаціональним містом. 

Західна Україна - термін для означення низки історич-
них українських земель: Буковини, Волині, Галичини, Поділля, 
Закарпаття, а також Західного Полісся (від Другої світової 
війни,  бо  до  того  часу, були  різні  території). У  сучасному  
Розумінні, до Західної України зараховують 8 різних за своєю 
історією областей: Львівську, Івано-Франківську, Тернопіль-
ську, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку та 
Закарпатську. 

Для довідки називаємо крайні точки території України: 
► На півночі – с. Петрівка (Чернігівська область); 
► На півдні – мис Сарич (Автономна Республіка Крим); 
► На заході – м. Чоп (Закарпатська область); 
► На сході – с. Червона Зірка (Луганська область). 
***** 
Відкривши підручник з історії України періоду Київської 

Русі (будь-якого автора), бачимо, що Південна і Східна частини 
України віддавна розглядаються як ворожі Русі регіони. Якщо 
войовничі слов'янські племена традиційно були «своїми», то 
половці позиціонуються – як «чужі» із «Дикого поля». У нас є 
дві версії відповідно назви половців: 1) за кольором волосся - 
«біляві»; 2) слово перекладається як «сила», «міць».  

Історія кочових народів українських степів століттями 
подається, як недоброзичлива одна - до одної. Наприклад, 
Україна сахається свого половецького коріння на Сході, як 
Росія своїх фінно - угорських чи татаро - монгольських предків.  
Але козак Мамай на відомій картині, сидить зі схрещеними но-
гами, зодягнений по-східному, на голові має чуприну «оселе-
дець», який носили половці задовго до козаків, і Мамай став 
сакральним образом української нації. Половці залишили гли-
бокий слід в історії не лише Київської Русі, а й інших держав 
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Східної і Південно-Західної Європи, Африки, Малої Азії. Західні 
джерела називали їх «кумани», «комани», а Східні – «кипчаки». 

Вперше в полі зору давньоруських літописів половці опи-
нилися у 1055 р., коли вони на чолі з ханом Блушем уклали 
мир з Київською Руссю. Перші військові зіткнення з половцями 
для русичів закінчилися невдачею. Однак кочівники після цього 
не нападали на Русь майже 20 років. Після такого тривалого 
перемир'я розпочалася «Велика русько-половецька війна 1093-
1117 р» (давайте разом розберемося із «половецьким спад-
ком» племен за назвою «тюрки», «кипчаки» «половці»). 

Трохи половецької історії: В 606 році, декіль-
ка сотнів уйгурських старійшин були страчені 
тюрками-половцями. Уйгури повстали і поча-
лась війна між уйгурами і тюрками-половцями.  
Частина східних тюрків (кипчаки-половці), роз-
битих уйгурами в 744 році, поселились в степу 
Північно-Східного Казахстану, верхів'я Іртиша 
між 2-ма важливими торгово-політичними цен- 

трами: «Волзькою Булгарією» та «Баласагуном» біля оз. Іссик-
Куль (торксько-половецький каганат 745-840 р).  

***** 
Маленька довідка про уйгурський каганат. Перший 

уйгурський каганат був створений в Хангані у 323 р. н.е. і 
проіснував 200 р; Другий уйгурський каганат з'явився в 523 р. 
і проіснував 80 років, був знищений Тюркським каганатом у 
603-606 році; Третій уйгурський каганат з'явився через 140 
років на територіях колишнього Східно-тюркського кагана-
ту, але у 840 р. ця держава була знищена після 20-річної війни 
єнісейськими киргизами. Згодом була прийнята спільна для 
всіх назва «уйгури». 

***** 
У 1031 р тибетські «тангути» розпочали війну з «уйгура-

ми» і розбили уйгурську «Ганьсуську державу» в Західному 
Китаї, більшість людей втекли на Захід під проводом монголь-
ського роду «Кай». У 1040 році, після невдалих спроб здобути 
«Караханідську державу», Кай рушив до Великого Євразійсь-
кого (українського) степу, спричинивши ланцюгову міграцію 
кочових народів на Захід: Кай посунув «кімеків», вони «кипча-
ків», ті тюрків-половців, а останні витіснили «печенігів» (1050). 
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В українському Великому степу «все забурлило і прийшло в 
рух». Кипчаки-половці у 1043 р. прийняли іслам, щоб забезпе-
чити собі симпатії ісламського світу; вони перемогли «торків» і 
«тюрків» і стали панувати у печенізько-хозарському степу. Са-
ме відтоді, український степ почали називати «Дешт-і Кипчак», 
тобто «Поле Половецьке», а згодом «Дике поле». 

***** 
Половці - тюркомовний кочовий народ пізнього се-
редньовіччя. У XI-XIV ст. населяли Євразійський 
(Український) степ від Дунаю до Іртиша під назвою 
Половецький степ. У XI ст. опанували українські 
степи (Північне Причорномор'я), витіснивши на око-
лиці печенігів, хозарів, ясів  тощо. У ХІ-XIIІ ст. пере- 

бували у тісних воєнно-політичних, культурних і торговель-
них контактах з Руссю, Візантією, Грузією, Аланією, Угорщи-
ною, Болгарією, Волзькою Булгарією. У 1236-1240-х роках під-
корені ординською імперією, увійшли до складу Золотої Орди. 
Взяли участь у генезі українців, угорців, молдаван, румунів, 
росіян, народів Північного Кавказу, Криму, Поволжя та Сере-
дньої Азії. Половці обіймала південну половину української те-
риторії від пол. XI ст. до приходу ординців 1220-1240 р. Між 
Північчю і Заходом, з одного боку, та Півднем і Сходом з іншо-
го, ними була створена «невидима ординська стіна». Тож ми, 
українці у своїй генезі маємо азійські коріння: «чим  більше цу-
раємося своєї «степової» історії, (наприклад половців), праг-
нучи до Європи, тим глибше «втопаємо в азійському болоті». 

***** 
У 1072-1073 р. половці рушили у причорноморські степи, 

підлеглі печенігам, витіснили їх і в районі сучасного Чугуєва 
вони заснували свою столицю – «Шарукань» (або Харукань), 
що означає «зимовий табір». Символічно, що цей половецький 
топонім (з часом) трансформувався у назву «східної столиці» 
України – Харків, це місто у новітній українській історії нерозри- 
вно пов’язане із східними половцями. На чолі тогочасного «До-
нецького об’єднання половців» стояв рід відомого хана «Шару-
кана». До цього роду належали також хани «Сирчан», «Атрак» і 
«Кончак», який у другій половині ХІІ ст. об’єднав значну части-
ну половців у єдину державу. Самі половці називали себе «кип-
чаками» або «куманами» (ми згадували раніше), тому «Полове-
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цький степ» ще називали «Кипчацьким степом» (Дешт–і–Кип-
чак). Чітких кордонів Половецька земля у 1073-1075 роках не 
мала. Де б не воювали половці, вони завжди поверталися до 
рідних степів, навіть припиняли військові дії, коли приходила 
пора літніх кочувань (випас худоби). Жили половці у повстяних 
юртах. Встановлювали їх на землі або возах. Згодом на зимо-
вищах стали зводити дерев’яні будинки. Вирощували просо, 
ячмінь, пшеницю, цибулю, часник тощо. Їжу готували у казанах, 
один такий, бронзовий, віднайшли на дні Дніпра поблизу остро-
ва Хортиця. Низка тогочасних кам’яних статуй, виявлених у 
середній течії Сіверського Дінця, передає європеоїдні риси 
половецьких ханів і знаті. Обличчя в них овальні, ніс з горбин-
кою, вуса прямі або хвилясті. За твердженням окремих дослід-
ників, половці–європеоїди (походять від європеоїдного народу 
«динлінів», більшість їх змішалась з народами Південно–Схід-
ної Європи). Китайські хроніки описують кипчаків-половців, як 
світлочубих та блакитнооких осіб.  

Перше ім'я тюрксько-половецького панівного роду, нам  
невідоме; пізніший рід після їх переходу на службу до Грузії 
(1118 р) - став зватися «Тертер-оба». Русько-половецьку істо-
рію контактів відкрив хан «Блуш», який 1055 року з'явився на 
рубежах «Переяславського князівства». Із 1060-х років літописи 
фіксують постійні напади половців на Київську Русь. Першим 
був наїзд хана «Сокала» 1061 року, а в 1068 році половці пере-
могли братів Ярославичів у «битві на річці Альта», проте того ж 
року чернігівський князь Святослав Ярославич розбив кочови-
ків у «битві на річці Снов». Починаючи з 1070-х років деякі 
руські князі почали «миритися з половцями» і стали залучати їх 
до спільних походів на Угорщину й Польщу, а також на землі 
князів-суперників, а від 1090-х років почалася «сімейна практи-
ка поєднання родів - одруження». Ось так в українських генах 
започаткувалися половці. 

На початку ХІ ст. руська політична еліта Київської Русі 
уклала з половцями чимало шлюбів. Зазвичай руські князі бра-
ли дружин, або в етнічних родинах країн з сильним військом,  
або в аристократичних родинах християнських держав. 1068 р. 
половецький князь «Шарукан» розбив об’єднані сили князів 
Ізяслава, Всеволода й Святослава, та невдовзі сам потрапив 
під Черніговом у полон до Святослава. Мирну угоду між ними 
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скріпив перший русько–половецький шлюб. Святослав одружив 
свого сина Олега, родоначальника Олеговичів, з дочкою поло-
вецького хана «Шарукана» (сестрою Атрака). Дружин–половча-
нок мали й інші руські князі Олег Святославович, Ізяслав Дави-
дович, Всеволод Ольгович, Юрій Володимирович (Довгорукий). 
У Всеволода й Святослава Ольговичів мати була половчанка, в 
Ігоря і Всеволода Святославичів половчанками були і мати, і 
бабуся. Отож виявляється, що оспівані в староруських літопи-
сах Новгород–сіверський князь Ігор і його брат Всеволод, на 
три чверті були половчанами. На початок XIII ст., майже в усіх 
князів «чернігівського дому» в жилах текла половецька кров. 

За половецьких князів виходили заміж і князівні русичів 
Київської Русі. Показова доля вдови чернігівського князя Воло-
димира Давидовича, (ми не знайшли її ім’я в літописах). У 1151 
році, коли в битві пав її чоловік, жінка-вдова, разом із сином 
подалася до «Дикого поля» і вийшла заміж за половецького 
хана. І той не тільки зростив пасинка, а й домігся для нього 
належної частки з батьківського спадку, згодом посадовив його 
на престол. Вчені по-різному коментують такі шлюби, одні поя-
снюють їх безвихіддю руських князів, що нібито мусили одружу-
ватися з половчанками, аби зменшити половецьку загрозу. Інші 
кажуть про естетичні смаки русичів, яким нібито імпонувала 
врода половецьких дівчат. Одне відомо: такі шлюби зміцнюва-
ли мирні відносини Київської Русі й половців із «Дикого степу». 

***** 
Синами половчанок були численні руські князі: київські 
Ігор Ольгович, Юрій Долгорукий, Гліб Юрійович, Все-
волод Чермний; чернігівські Святослав Ольгович, 
Мстислав-Пантелеймон Святославич; переяслав-
ський Андрій Добрий; сіверський Олег Святославич; 
галицький Олег Ярославич; білгородський Борис  Юрі- 

йович; турівський Ізяслав Святополкович; володимирський 
Андрій Боголюбський тощо. Вдумайтесь, яка маса простих 
людей сьогоднішньої Кіровоградщини мають половецькі гени. 

***** 
Літописи свідчать: половці полюбляли укладати угоди про 

«вічний мир» із київськими князями. Лише в 1093-1184 р. таких 
угод зафіксовано 13 штук. Половці посилали послів до кожного 
нового Київського князя, прохаючи підтвердити взаємний мир. 
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Ініціатива завжди йшла від половців, при цьому саме вони пер-
ші нападали на русичів (хронологія тих подій трохи нижче). 
Самостійних половецьких походів на Київську Русь, літописи 
знають 26 штук. Із них 10 разів, так чи інакше – спровоковані, як 
помста за підступно вбитих половецьких князів, або відповідь 
на руські набіги, яких за 1103-1193 роки набирається більше 
20, іноді навіть тричі на рік, як це було 1187 року. Іноді половці 
на Нижньому Дунаї допомагали однім болгарам і русичам про-
тистояти Візантії, а дружини інших князів-русичів тим часом 
нападали на їхні беззахисні оселі, чинили наругу тощо.  

У 1103 р. відбувся славнозвісний з'їзд руських князів біля 
Долобського озера, на якому обговорювалися питання взаємо-
відносин Русі з половцями. Володимир Мономах запропонував 
об'єднати зусилля дружин всієї Руської землі і перейти від обо-
рони - до активного наступу на кочівників, (його підтримали). 

У 1103 та 1111 р. відбулися походи, в яких брали участь 
всі руські князі, крім князя Чернігівського Олега, який дотриму- 
вався політики мирних стосунків з кочівниками. Це були перші 
наступальні дії Київської Русі на «Кипчацький степ». У 1111 р. 
русичі під проводом Володимира Мономаха напали на полов-
ців; здобули половецькі міста Шарукань і Сугров; а перемога 
русів на річці Сальниця закінчилися розгромом половців. У XII 
ст. ситуація в «Дикому степу» міняється. У половецькому суспі-
льстві відбулися процеси консолідації кочових племен. 

***** 
Розпочинається новий період русько-
половецьких відносин, що характеризу-
ється участю половців у міжусобній 
боротьбі руських князів. Розділившись 
на 2-а ворогуючих табори: з однієї сто- 
рони  Мономаховичі, з  другої  сторони  

Ольговичі, їх підтримували інші князі в залежності від своїх 
поглядів і почали війни. На боці Мономаховичів виступали свої 
«погані кочовики Чорні Клобуки». Ольговичів підтримували  
східні половці з «Дикого степу» з якими мали він родинні зв’я-
зки. Розгром половців Володимиром Мономахом у 1103 та 
1116 р. привів до відтоку окремих половецьких орд на чолі з 
ханом «Атраком» (Отроком) до Північного Кавказу, де вони 
стали однією з найбільших держав в тому регіоні. 
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Посилюється східне угруповання половців, центр якого 
знаходився в середній течії р. Сіверський Донець. Стабілізує-
ться суспільно-політичний стан половців у «Дикому степу». Се-
ред «донецьких половців» з'являється яскрава особистість, 
«хан Кончак», син Атрака, онук «великого хана Шарукана», він 
об'єднує навколо себе всіх половців. 

У цей час, (у боротьбі з русичами) загинув  старий  ворог  
київських князів «хан Боняк». Влада в «Дикому степу» перейш-
ла до «хана Кончака», він вперше з'являється в літописах як 
союзник Гліба Юрійовича у його битві за Київ від 1172  року.  
Об'єднавшись з ханом придніпровських половців «Кобяком», 
«хан Кончак» нападає на Русь, взявши участь у боротьбі князів 
Ольговичів і Мономаховичами. Але 1183 р. «хан Кобяк» потра-
пив у полон. На руські землі насували війська «Золотої Орди». 
Ординську навалу половці сприйняли як спільне з русичами 
«велике лихо» й виступили разом з ними проти поневолювачів.  
Однак у «битві на р. Калка» 31 травня 1223 р об'єднані русько-
половецькі війська зазнали нищівної поразки. Її наслідки вияви-
лися фатальними, як для перших, так і для других. 

***** 
Розгром ординцями половців призвів до масової 
появи половецьких рабів на східних ринках. У мусу-
льманських країнах тюрки-раби (мамлюки), які сла-
вилися своєю військовою хоробрістю, дуже цінили-
ся і нерідко ставали особистими гвардійцями сул- 

танів. У Єгипті дуже швидко мамлюки-половці заснували вла-
сну династію, яка існувала до 1811 р. Часи правління «мамлю-
ків» відзначені піднесенням економіки і культури Єгипту.  

***** 
Кротка хронологія Русько-половецьких протистоянь.  
Серія військових конфліктів в Україні та Північного При-

чорномор'я між руськими князями та половецькими ханами, а 
також між самими князями в союзі з половцями:  
►1055 р: половці на чолі з ханом Блушем з'явилися на пору-
біжжі Переяславського князівства. Блуш уклав мир із переяс-
лавським князем Всеволодом Ярославичем; 
►1061-1062 р: половці хана Сокала атакували Переяславське 
князівство. Нападники розбили військо Всеволода Ярославича 
(1062.02.02), пограбували Переяславщину й повернулися до  
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Дикого степу. Це був перший напад половців на Київську Русь; 
►1068 р: напад половців на дружинників Ярославичів на річці 
Альта (ця поразка спричинила повстання в Києві), але половці 
були розбиті на річці Снов (1068.ХІ.01) силами чернігівського 
князя Святослава Ярославича; 
►1078 р: під час києво-полоцької війни (1077-1078) київський 
князь Ізяслав Ярославич з сином Святополком, а також його 
брат, чернігівський князь Всеволод Ярославич з сином Володи-
миром (Мономахом), уклали союз із половцями для боротьби 
проти полоцького князя Всеслава Брячиславича. Союзники 
спільно сплюндрували Полоцьке князівство. Це був перший 
випадок в історії, коли руські князі привели половців битися на 
боці Київської Русь; 
►1078 р: князі-ізгої Олег Святославич і Борис В’ячеславич, які 
втратили володіння після смерті батьків, уклали союз із полов-
цями, скерований проти чернігівського князя Всеволода Ярос-
лавича. Їхні спільні війська рушили на землі Київської Русі і роз-
били Всеволода в битві на Сожиці (1078 р). Чернігівський князь 
Всеволод Ярославич звернувся по допомогу до брата, київсь-
кого князя Ізяслава Ярославича, вони спільно перемогли суп-
ротивників у битві на «Нежатиній Ниві» (1078 р); 
►1079 р. тмутороканський князь Роман Святославич уклав со-
юз із половцями проти Всеволода Ярославича й оточив форте-
цю «Воїнь» біля Дніпра, колишній  Градизький р-н (Кременчук).  
Під Переяславом Всеволод уклав сепаратний мир із половця-
ми, які зняли облогу й убили князя Романа (1079.08.02); 
►1080 р: половці хана Осіня атакували Новгород-Сіверщину; 
►1092 р: половці напали на Київське князівство під час великої 
літньої засухи; взяли міста Пісочен, Переволоку і Прилуки, спу-
стошили багато сіл; 
►1092 р: теребовлянський князь Василько Ростиславич уклав 
союз із половцями і рушив на Польщу «пустошити ляхів». 

Військові дії 1093-1094 років 
►1093 р: новий київський князь Святополк Ізяславич ув'язнив 
половецьких послів, які прийшли вимагати «викуп за мир» після 
смерті Всеволода Ярославича. У відповідь половці організува-
ли похід на К. Русь (мабуть під проводом ханів Тугоркана і Бо-
няка) й взяли у облогу Торчеськ. Святополк рушив на половців 
разом із чернігівським князем Володимиром Мономахом і пере-
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яславським князем Ростиславом Всеволодовичем, але був 
розбитий у битві на Стугні (1093.05.26). Коли половці заходи-
лися плюндрувати Київщину, Святополк знову виступив проти 
них, однак зазнав нищівної поразки вдруге, в битві на «Желяні» 
(1093.07.23). Після цього половці спалили «Торчеськ»; 
►1094 р: київський князь Святополк уклав мир із половцями й 
одружився з донькою хана Тугоркана; 
►1094-1097 р: міжусобна війна на півдні й сході Русі, розпоча- 
та Олегом, Давидом і Ярославом Святославичами за отчину 
батька. Святославичі в союзі з половцями спустошили Черні-
гівщину, Переяславщину, Київщину, Ростовщину, Муромщину; 
міжусобиця закінчилася Любецьким з'їздом. (З'їзд князів Київ-
ської Русі, у листопаді 1097 року в місті Любечі, мета – об’єд-
натись для спільної боротьби проти половців);  
►1094 р: Олег із половцями здобули Чернігів; 
►1096 р: облога половцями Києва та Переяслава; переяславці 
розбили половців на річці Трубіж, а хан Боняк спалив Київські 
околиці та Печерський монастир; 
►1097-1100 р: міжусобна війна на Заході Київської Русі, розпо-
чата Святополком Ізяславовичем за спадщину на Волині; про-
тивники князя в союзі з половцями спустошили Київщину і Во-
линь; міжусобиця закінчилася Витечівським з'їздом. (Другий 
з'їзд удільних князів Київської Русі, скликаний 1100 року в місті 
Витичеві для боротьби проти половців); 
►1099 р: Давид Ігорович та половці Боняка розбили над Вяг-
ром угорців Коломана першого, союзників Святополка. 
XII ст. Напад русів на половців. Війна з половцями (1169). 

►1103 р: черговий з'їзд руських князів біля Долобського озера 
поблизу Києва, напад русів Володимира Мономаха на полов-
ців; перемога русів на річці Сутінь; 
►1107 р: напад половців хана Боняка на Переяславщину, 
облога Лубен; перемога русів на річці Сула; укладений мир і  
скріплений шлюбами князів Юрія Довгорукого і Святослава 
Ольговича з доньками хана Аепи; 
►1111 р: напад русів Володимира Мономаха на половців; 
здобуто половецькі міста Шарукань і Сугров; перемога русів на 
річці Сальниця; 
►1116 р: напад русів Володимира Мономаха на половців; 
здобуто (пограбовано) три половецькі міста; 
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►1125 р: напад половців на Переяславщину; перемога русів  
Ярополка Володимировича біля Полкстіня; 
►1146-1154 р: міжусобна війна в Київській Русі за володіння 
Києвом (половці в очікуванні); 
►1147 р: Святослава Ольговича в союзі з половцями розбив 
біля Карачева киян Ізяслава Мстиславича; 
►1147 р: напад половців на Смоленщину; 
►1148 р: військове протистояння біля Любича між Ізяславом в 
союзі з угорцями, проти Ольговичів у союзі з половцями; 
►1149 р: перемога Юрія Довгорукого в союзі з половцями над 
киянами Ізяслава; здобуто (пограбовано) Переяслав і Київ; 
►1151 р: перемога Ізяслава над Юрієм Довгоруким і половця-
ми на річці Рута;  
►1152 р: облога Юрієм Довгоруким в союзі з половцями Черні-
гова; поразка війська нападників; 
►1152 р: напад русів Мстислава Ізяславича на половців; пере-
мога русів на річках Орель і Самара; 
►1153 р: напад русів Мстислава Ізяславича на половців; 
►1168 р: напад русів Святослава Всеволодовича на половців; 
перемога русів у Чорноліській битві; 
►1169 р: напад Андрія Боголюбського в союзі з половцями на 
Київ; знову столицю здобуто й пограбовано; 
►1176 р: напад половців на Перяславщину і Київщину; поразка 
русів під Ростовцем; 
►1181 р: напад Ольговичів і половців на Київ; напад відбито 
силами князя Рюрика Ростиславича; 
►1183 р: напад русів Святослава Всеволодовича на половців; 
перемога русів на річці Орель; 
►1185 р: напад русів Святослава Всеволодовича на половців; 
перемога русів на річці Хорол; 
►1185 р: напад русів Ігоря Святославича на половців; поразка 
русів на річці «Каяла», половецьке військо очолював хан Гзак  
із роду Бурчевичів (у хроніці М. Хоніата згадується як Котзас).  

ХІІІ ст. занепад половців. 
►1203 р: напад Рюрика Ростиславича в союзі з половцями на 
Київ та його розорення і пограбування; 
►1220 р: напад Мстислава Удатного в союзі з половцями на 
Галич (розорення і пограбування); 
► У 1236-1240-х роках підкорені Монгольською імперією поло- 
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вці, увійшли до складу Золотої Орди; 
►1245 р: Данило й Василько Романовичі в союзі з половцями 
розбив галицьку опозицію і угорців під Ярославом;  
► У ХІ-XIIІ ст. половці перебували у тісних воєнно-політичних, 
культурних і торговельних контактах з Руссю, Візантією, Гру-
зією, Аланією, Угорщиною, Болгарією, Волзькою Булгарією.  

Від хана Кончака - до президента Л.Кучми. 
На початку ХХІ ст., (саме напередодні виборів Президен-

том України Л.Кучми), українським ученим годилося б уважніше 
дослідити історію половців–куманів, що «відійшли у небуття» у 
XIII ст. і проаналізувати можливі дії (бездіяльність) людей з 
верхніх ешелонів влади, які рвуться до крісла президента. Бо 
генетична спадщина проявить свої приховані ознаки й через 
століття. Подібні відлуння, український народ відчуває й 2019 р. 

Повернемося другого Президента України Леоніда Кучми, 
вихідця з Новгород–Сіверського краю, який поєднав кров двох 
етносів: русичів і половців. У зовнішніх рисах (світлочубі та 
блакитноокі), прізвище Кучми порівняйте з відомою історичною 
постаттю хана Кучума. Наш Леонід Кучма, до касетного сканда-
лу Мороза – Мельниченка, впевнено балансував між Заходом і 
Сходом, давали генетичні ознаки половецького коріння. Подібні 
дії притаманні й «вищим» політикам 2019-2020 років. До речі, 
половецьким нащадком славних синів «Дикого степу» є і най-
багатша на сьогодні людина України - Ринат Ахметов. 

Чому українські історики не визнають «офіційно», що 
половці є такими ж нашими пращурами, як і інші представники 
кочових племен? Бо тоді доведеться в навчальних закладах 
вивчали історичні постаті половецьких ханів: Яруна і Шарукана, 
Атрака і Котяна, Тугоркана і Кончака та інших. Нам треба в опи-
сах князів України-Русі, зазначати правду про їхнє походження, 
а це потягне за собою небажанні наслідки із історії князів Укра-
їни-Русі, про яких ми пишемо в наших книгах. Доведеться пере-
глядати історію походження гетьманів Запорозького козацтва 
та отаманів різних рівнів. Можливі казуси, наприклад, в 1975 р. 
весь тираж книги «Аз і Я» (разом з рукописами) з історії старо-
давньої Русі та її зв'язки з кочовими народами (половцями), 
казахського поета та письменника Олжаса Сулейменова, осо-
бисто керівник (ЦК КПРС) Л. Брежнєв наказав  спалити, бо 
«книга суперечлива, а окремі положення дискусійні». 
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Факт про істину. Діду, запитує мала онука: «А що таке 
істина»? У цей час дід Опанас сидів й дивився, як за 
вікном падають весняні крапельки талого снігу. Кожна 
краплина - індивідуальна, як і все у Всесвіті, як і ми з 
вами. А це значить, шлях у кожного свій і пройти його 
повинні - по своєму, так як велять наші серця. Розу-
мієш онука, у словнику  української  мови  істина  трак- 

тується, як правда, або положення (твердження),  перевірене 
практикою й досвідом. Візьмемо для прикладу науковий факт: 
Сучасній людині 200 000 років, а вік найдавнішій цивілізації ли-
ше близько 10 000 р. Маємо істину, - ми не знаємо, що відбу-
валося на планеті Земля цілих 190 000 років? 

Наука не дозволяє ставити запитання, які на її погляд є 
беззмістовними. В той же час: «У суперечці народжується істи-
на», поряд записано: - Істина полягає в тім, що суперечки вза-
галі не мають змісту. Кожна людина і її життя в цілому - це суку-
пність певної віри, думок і переконань. Розуміти один одного, 
означає порозумітися у якійсь справі. Те, у що вірить людина, є 
для неї незаперечною істиною, але для іншої особи вона не 
буде істиною, виходить, вони обоє праві й не праві одночасно. 
Запам’ятай онука  дві тези:  

► 1). Будь-яка наукова істина повинна бути конкретна;  
► 2). Справжня істина завжди лежить поза наукою.  
 Істинними є знання стосовно відповідних умов місця і ча-

су. Абстрактної істини немає. Те, що істинне в одних умовах, 
стає неістинних в інших. Тому до вирішення тієї чи іншої проб-
леми слід підходити з урахуванням реальних умов з усіх сторін 
об’єкта та їх взаємодій. Тільки так можна пізнавати істину. А 
пізнання власної історії людства ніколи не полягає виключно у 
її усвідомленні, бо з часом ми відкриваємо нові наукові горизо-
нти. А поряд нам нав’язують «божественну істину» походження 
людства, де всі релігії претендують на «свою істину». Людину, 
котра шукає правду, «подібні істини» збивають з пантелику. Зо-
всім недавно Пентагон та Агентство військової розвідки (DIA) 
опублікували «старих» 38 наукових статей про наявність НЛО 
та паралельних Всесвітів (1960-1970 р), все це було відомо 40 
років назад, значить сьогодні вони знають більше і приховують 
від нас істину. Якось, багато років назад Пліній сказав: «Тільки 
те є істинним, що немає ніякої, єдиної істини». 
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ПІСЛЯМОВА 
Надутенко Олена Валентинівна (на фото) пое-
теса, громадська діячка Кіровоградського регі-
ону. Освіта вища, (за старою назвою) Кіровог-
радський інститут сільськогосподарського ма-
шинобудування (1972). Президент Асоціації 
«Бізнес-леді» (від 2000), виконавчий директор 
Кіровоградського регіонального обласного від-
ділення Спілки підприємців малих, середніх та 
приватизованих підприємств України. Старша   

викладачка, доцент Кіровоградського інституту розвитку люди-
ни «Україна» (2009-2012). Нині - викладачка Інституту підви-
щення кваліфікації держустанов. Автор великої кількості поети-
чних збірок, лауреат Всеукраїнського рейтингу «Особистість 
2006» у номінації «Видатні державні і громадські діячі» Всеук-
раїнської програми «Жінки України» (2006); кавалер Срібної 
зірки «За заслуги» 2-го ступеня. Нагороджена «Почесною від-
знакою» Міністерства праці та соціальної політики України; гра-
мотами і подяками, різноспрямованими нагородами державних 
установ, релігійних та громадських організацій. Зараз опікуєть-
ся Кіровоградським творчим об’єднанням «Парус», який недав-
но відмітив своє двадцятиріччя. 

Книги моїх земляків, Валентина Карпова і Сергія Чебота-
рьова виражають і мої власні думки відповідно історії рідного 
краю. Кожен із етносів, що мешкав на території України до поя-
ви тут нинішнього, мав власну історію. Попередників українців 
на заселених ними землях можна вважати їхніми пращурами, 
культурний та генний спадок яких був переданий сьогодніш-
ньому етносу. Придивіться уважно до кіровоградців і ви поба-
чите риси багатьох народів світу. Коли народ забуває власну 
історію, зникає самоусвідомлення окремішності від сусідів і 
етнічна спільнота дезінтегрується, її асимілюють сильніші 
сусіди й вона сходить з арени історії. Щоб завоювати народ, 
мало захопити його землі – треба переписати його історію. 

Скажу вам з усією відповідальністю: ми сьогодні відріз-
няємося від багатьох популяцій Європи у кращий бік. Коли 
буваю за кордоном, часто спостерігаю за людьми і роблю це з 
великою цікавістю. А зробити певні висновки можна навіть з 
огляду на зовнішність та поведінку людей. У нас дуже красиві 
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люди, особливо жінки. Сучасні можливості ДНК-аналізу дозво-
ляють побачити родовід кожної людини (як і її етносу) на період 
у кілька тисяч років тому і впевнено сказати, звідки вона (вони) 
родом та де її коріння. Такі дослідження вже проводились і їх 
результати дали вченим підстави зробити висновок: «Українці є 
предками (прабатьками) європейців, а територія сучасної Укра-
їни - колискою Білої раси нинішньої цивілізації». 

Маємо ще одну цікавість із ДНК-аналізу, представниці 
прекрасної половини української нації (етносу), виявились як 
мінімум, в три рази старші, за  наших  чоловіків. Виявилось, що 
предки сучасних українок прийшли на землі теперішньої Укра-
їни за 20 тис. років до появи трипільців. З точки зору генетики 
українки успадкували гени окремого, ще давнішого етносу, ніж 
наші предки-орії. Проте й донині невідомо, гени якого саме 
древнього етносу носять в собі українки. 

ДНК українських жінок пояснюється тим, що жінки, як 
правило (за винятком окремих загонів українських амазонок), 
не брали участі у війнах, вони просто обирали переможця і 
створювали з ним сім’ї. Бо серце жінки завжди обирало силь-
нішого і «перспективнішого» чоловіка для продовження роду, 
від них  і  народжувалися  діти, передавши гени  у спадковість. 
За даними вченого Пітера Форстера з Великобританії, який 
займається науковою діяльністю в Кембриджському універси-
теті й завідує лабораторію генетики у ФРН, з використанням 
новітніх технологій - провели масштабне генетичне досліджен-
ня ДНК жителів усієї України. Висновок: - Історія України та її 
етнос налічує на сьогодні, десятки тисяч років до нашої ери. 

Історія рідного краю 
Нам треба  знати корені родини, 
Зробімо разом до пізнання крок,  
Відкриймо світ і вивчимо урок 
Про рідний край у центрі України. 

Кіровоградщина лежить у межиріччі, 
Де Буг Південний плине і Дніпро. 
Її щити тримають кристалічні, 
И бережуть незаймане добро. 

А це добро на Придніпровських висях – 
Лани просторі, вибалки, ліси, 
Річки вужами в берегах звилися  
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В обіймах степової полоси. 
Добро - у покладах, захованих в підпілля - 
Залізо, нікель, кобальт і титан, 
Горючі сланці, золото, вугілля, 
Граніт, графіт, кварцити і уран. 

Земля моя не терпить від негоди, 
Хіба колись повіє суховій! 
Ми тішимося щедрістю  природи 
В землі квітучій нашій, степовій. 

Течуть в краю Інгул і Боковенька, 
Аджамка, Кам`янка, Синюха, Сугоклій, 
Ташлик, Велика Вись, іще маленька 
Струмоче  Б`янка  й  Ятрань  віковий. 

Із чистих Кременчуцьких водосховищ 
Біжить вода до поля і до хат, 
Радіє їй і люд, і фрукт, і овоч, 
Всіх напоїв «Дніпро-Кіровоград». 

На герб – орел, у золоті і славі, 
Із степу скіфського злетів, як оберіг 
І у колоссі стражем він застиг, 
Що гарантує єдність й міць державі. 

Це лиш прелюдія, це лише кілька строк – 
Портрет Кіровоградщини, та все ж, 
Торкнімося її глибинних меж 
І почнемо наступний наш урок.  

Загляньмо в глиб тисячоліть! 
Тоді, в добу льодовика, 
Неандерталець став тут жити,  
Неподалік Кременчука. 

Багато мамонтів і кіз, 
Оленів, зубрів і зайців 
Уполювали молодці,  
Тож пласт кісток без впину ріс. 

А сорок тисяч літ назад 
Тут кроманьйонець панував, 
В мисливстві він не відставав, 
Вбивав, що бачив, все підряд. 

Погляньте на приладдя ці: 
Ні Інтернету, ні пили, 
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Якісь оббиті кремінці… 
Як тільки люди ті жили? 

Пізніше, вже у мезоліт, 
Шість тисяч літ до днів  Христових, 
В них тьма речей з’явилось нових 
І лук прискорив стріл політ. 

У похованнях неоліту 
Є землеробства явний слід, 
Скотарством славен неоліт 
І культовим сприянням світу. (…). 

Пізніше з`явиться Шумер, 
Єгипет буде зводить храми 
І Дике Поле відтепер 
Зі сходу заюрить вітрами. 

На захід рушила орда,  
Її  наздоганяє друга, 
Стікалась паросль молода 
На клич еліти, під хоругви. (…). 

Навколо  міст росла стіна,  
Що боронила від навали, 
Коли на захід мандрували 
Чужі ворожі племена. 

Від кіммерійської доби, 
У похованнях і курганах, 
В речах чудових, бездоганних, 
Лишились пам’ятні сліди. 

В басейні Тясмину й Дніпра, 
В дев’ятім віці, до Христовім, 
Жили етнічні групи нові, 
Вже почалась слов’ян пора. (…). 

В курганах сховані коралі, 
Прикраси, збруя золота 
І таємниця, що влита  
У царській скіфській пекторалі.  

Без Геродота, ми б не знали 
Таємних знаків давнини, 
Які обряди скіфи мали 
І чим займалися вони. (…). 

(Взято із творчості Олени Надутенко).  
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ЗМІСТ  ПЕРШОГО ТОМУ 
Передмова 3 

1 глава. Коли минуле попереду 0   

Сліди з минулого 0 
Приховані «скелети» із наших шаф 00 
Невичерпні джерела пам’яті 00 
Підмінені коди зниклої свободи 00 
Яка основа, така й будова 00 

2 глава. Поринаємо в імлу «темної» давнини 00 

Загадкові лабіринти минулого 00 
Життя в іншому вимірі 00 
Зомбі уповільнених дій 00 
Забутий час Землі 00 
Безкісткова форма життя 00 
Поєднання непоєднаного 00 
Не все то золото, що блищить 00 

3 глава. Людство до початку наших часів 100 

Територія пошуків Четвертої Корінної раси  100 
Дороги які ми обираємо 100 
Останні рубежі Атлантиди 100 
Арії – як предки сучасних людей 100 
Під іншим кутом зору 100 

4 глава. До глибин нашої пам’яті 100 

Короткий родовід від Адама – до Ноя 100 
Відступаючи перед стихією 100 
Змішування народів 100 
Загублені факти 100 
Україна – як нова Гіперборея 100 

5 глава. Відчуваємо почуття епох 100 

Світова варта 100 
Україна: зворотний відлік 100 
На перехресті часу і шляхів 100 
Тіні забутих кельтів 100 
Витоки кельтського християнства 100 
Дохристиянські вірування кельтів 100 
Жерці у древніх суспільствах 100 

6 глава. Все нове – добре забуте старе 100 

Три царя ойкумени 100 
Горе від розуму 100 
Теорія яку доводять 300 років 100 
Наша сила в правді 100 
Половці – як забуті предки 100 

7 глава. Книжкові елементи навігації 100 

Післямова 100 
Зміст 100 
Посилання. Інтернет 100 
Використана література 100 
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