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ВСТУПНА  ЧАСТИНА 
Скромність і талант, це великий симбіоз 
людської геніальності. Знайомтесь, Олена 
Надутенко (на фото),  її  скромна  діяльність 
відмічена державою низкою нагород та гра-
мот, вона Лауреат Всеукраїнського рейтингу 
«Особистість 2006 р» в номінації «Видатні 
державні і громадські діячі» Всеукраїнської 
програми «Жінки України», кавалер Срібної 
зірки 2 ступеню «За заслуги» Кіровоградсь-
кого  міськвиконкому, нагороджена  «Почес- 

ною відзнакою» Міністерства праці та соціальної політики Укра-
їни тощо. Зараз  опікується  Кіровоградським творчим об’єднан-
ням «Парус», який нещодавно відмітив своє двадцятиріччя.  

Книги Валентина Карпова і Сергія Чеботарьова характе-
ризуються яскравістю викладу, оригінальністю стилю, емоційні-
стю і патріотизмом. Безумовно, в їхніх творах багато суб'єктив-
ного, але вони стоять на патріотично-демократичних позиціях, 
а думками бажають розібратися як в хитросплетіннях власних 
родоводів, так і в національній історії України. На наших землях 
залишилось немало назв, які нагадують про тисячолітнє існу-
вання попередників українського народу: кіммерійців і ранніх 
скіфів, сарматів і гунів, древлян і полян тощо. Згодом прийшли 
монголо-татарські завойовники і московське царство, поляки і 
шведи, французи і німці, адже територія нинішньої Кіровоград-
щини була (і зараз є) на перехресті багатьох історичних подій. 
Велика держава в центрі Європи постійно знаходилась в епіце-
нтрі збройних конфліктів та національно-визвольних подій. Чо-
тири рази українці проголошували незалежність своєї держави, 
і чотири рази вона була потоплена у крові. З нашої історії вид-
но, ще нікому не вдалося зупинити українців на їх шляху до 
Свободи і Незалежності. 

Ми тут живем. 
Нам все цікаво, все нам до снаги: 
Історія з народження і право, 
Чом у Дніпра високі береги, 
І в надрах Українських що? Цікаво… 

Дізнатися нам треба, де кують 
Спортсменів, чемпіонів, як з роками, 
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Безвусі наші хлопчики стають 
Скрізь знаними Шевченками, Кличками. 

Ми тут живем, не байдуже нам, ні 
Що було, є, що лишиться за нами, 
З яких джерел тече у наші дні 
Ріка історії, закута берегами. 

Хто закладав фундаменти будов, 
Хто креслив міста рідного обличчя, 
Хто піт зронив, чия засохла кров 
На камені з минулого сторіччя. 

Чиї у вулицях застигли імена, 
Хто боронив країну від навали… 
Є наша в тім не викупна вина, 
Що ми чеснот героїв не вивчали. 

На землях цих зростає наша суть, 
В чужих річках дарма шукати броду… 
Коли онуки наші підростуть, 
То пам’ятатимуть джерела родоводу.   

Нам варто знати поіменно тих, 
Хто будував, зміцняв мою державу, 
Хто пік хліби із зерняток малих, 
Помножував своїм натхненням славу. 

Закарбувати б знані імена 
Учених, інженерів і поетів, 
І тих, кому не складена ціна, 
Хто збитий був, підстрелений, на злеті. 

Згадати плем’я, що не піднялось, 
Не полетіло птахою угору, 
А кістяком бездухим подалось 
У вічність, по стерні Голодомору. 

Згадати, хто ми, вільні, чи раби, 
Куди йдемо, на волю чи до страти? 
Валізи до Європи, чи торби, 
На схід збираючись, нам варто пакувати? 

Роботи – бездна, і приходить час 
Одне питання кожному задати: 
Якщо не ми, хто зробить це за нас? 
Тож до роботи, ніколи нам спати! 

     (Олена Надутенко) 
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ПЕРЕДМОВА 
Слово в передмові до другого тому третьої 
документально-художньої книги наших 
авторів «Уможливити неможливе» із серії 
«Відголоски родинної пам’яті» надається 
унікальній людині, начальнику Головного 
територіального управління юстиції у Кіро-
воградській області Гуцулу Вадиму Воло-
димировичу (на фото). Свій шлях він почав 
у Запорізькому юридичному  інституті  МВС 

України та в подальшому здобув ще декілька вищих освіт,  зок-
рема у Національній академія внутрішніх справ України та  
Кіровоградському Національному технічному університеті.  

Працювати Вадим Гуцул розпочинав слідчим району і 
згодом зайняв посаду начальника відділу розслідування в 
особливо важливих справах та злочинів учинених членами 
організованих груп, злочинних організацій слідчого управління 
УМВС України в Кіровоградській області, а з 2012 року займав 
посаду начальника відділу розслідування злочинів лінії карного 
розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській 
області. У продовж 2015-2016 років він був заступником нача-
льника Головного територіального управління юстиції у Кірово-
градській області з питань державної виконавчої служби, а з 
2016 року, спочатку керував Управлінням державної виконавчої 
служби, а потім очолив Головне територіальне управління 
юстиції у Кіровоградській області. 

Наукова діяльність Гуцула В.В. викладена у понад двад-
цяти науково-практичних працях з адміністративного права, які 
знайшли своє логічне продовження у закінченні ним аспіран-
тури Центральноукраїнського державного педагогічного уніве-
рситету імені В. Винниченка у 2019 році та захисті ним дисер-
тації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 
доктора філософії в галузі права (Ph.D.). Його наукові інтереси 
спрямовані на розробку констант підвищення професійної 
підготовки сучасних спеціалістів з адміністративно-правового 
забезпечення правової освіти населення. Науково-практична і 
управлінська діяльність ним вдало поєднується з громадською 
та національно-патріотичною роботою серед молоді. На цій 
ниві має заслужений авторитет. 
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У зв’язку з цим, Гуцул Вадим зазначив: - На світі існує 
невидима сила. Вона є водночас зброєю та лікарем. Вона 
здатна змінювати світ та зцілювати душі. Ця сила є словом, 
але «слово» є силою, якщо воно не пусте. Гостре слово 
українських письменників, піднімало на боротьбу патріотів, як 
спротив проти гноблення простого народу. І сьогодні сміливе 
слово здатне захистити людину, встановити справедливість. 
Тож будемо користуватися словом обережно та влучно, бо 
воно є великою силою та цінністю і може використовуватись, як 
на зло, так і на добро. 

Будь-яка наукова думка повинна працювати на майбутнє, 
спрогнозувати та надавати загальний напрямок розвитку сус-
пільства, як вектор руху. Чи дозволяє історична наука, вивчи-
вши минуле - екстраполювати майбутнє. Чи потрібно вчити 
історію? Відповідь одна: - історію не тільки потрібно вивчати, 
це вкрай необхідно. Історія - це велике зібрання фактів і 
аналогій, корегуючи їх, можна уникнути майбутніх помилок. 
Наведу приклад, вчені й досі сперечаються, як і де з'явились 
слов'яни: - може вони прийшли разом з гунами; - чи відразу 
зародились у басейні Дунаю або Придніпров'ї; - а коли саме 
вони «підкорили» європейські землі ? 

Валентин Карпов та Сергій Чеботарьов відразу дають 
чітку відповідь, коли їм ставлять питання про зародження 
людства, однак у своїх книгах наші автори досить часто 
використовують слово «можливо». Як приклад: - поява 
первісних людей на Землі можлива 2 млн. років тому; - поява 
первісних людей на території теперішньої України можлива за 
1,8 млн. років до нашої ери; - поява найдавніших людей на 
території майбутнього Єлисаветградського краю можлива ще 
за 800-700 тис. років до нашої ери. Про те академічна наука з 
цього приводу категорично заявляє: «Перші люди на території 
сучасної України з'явилися тільки в епоху раннього палеоліту». 
(Тезовий огляд історії української державності, за нашими 
авторами, викладено в книгах серій «Відголоски родинної 
пам’яті» та «Силуети крізь час»). 

Україна найбільша держава в центрі Європи з площею 
більше 600 тисяч квадратних кілометрів на яку постійно 
претендували інші держави. Давня історія української держави 
починається задовго до Київської Русі – із племінних об'єднань 
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слов'ян і полян, сіверян і уличів, тиверців і дулібів, білих хор-
ватів і волинян, древлян та інших народів, які були прототи-
пами держави у сучасному уявленні. І тут варто відрізняти 
етногенез українців від формування української нації, оскільки 
вік народу визначається тривалістю його безперервного 
етнокультурного розвитку. Як свідчать сучасні наукові дані, 
етнографічні риси українців формувалися протягом багатьох 
віків на найдавніших східнослов'янських територіях (в першу 
чергу українських). При цьому вони збагачувалися й досяг-
неннями сусідніх неслов'янських племен. 

Наприклад, нащадки скіфів, сарматів, дако-фракійців з 
кінця II до V ст. н.е. займали територію від південного Полісся 
(на півночі) - до Північного Причорномор'я (на півдні), й від 
Задунайщини (на південному заході) - до сучасної Сумщини й 
Курщини (на сході), з широкою степовою смугою (150-200 км), 
цей народ згодом назвуть «аланами», а їхню культуру -  «Чер-
няхівською», але провідна роль у ній буде належати східним 
слов'янам. «Алани» були прикладом симбіозу народів степу і 
лісу. З часом слов'яни-черняхівці стануть досить численними й 
густо заселять сучасний український лісостеп. 

В епоху «Черняхівської культури» на території сучасної 
України з'явилися германські племена «готів», від II ст. н.е. 
«готи», шукаючи нових земель, вирушили на південний схід і, 
пройшовши сучасну територію України від Волині вздовж 
Південного Бугу, на початку III ст. н.е. досягли Північного При-
чорномор'я, Надазов'я й Криму і змішалися тут із скіфо-сармат-
ськими племенами. У другій половині III ст. н.е. вони поділили-
ся на дві групи: «остготів» (остроготів), які заселили землі на 
Нижньому Дніпрі та в Надазов'ї, і «вестготів» (везиготів), що 
зайняли територію між Дністром, Карпатами і Нижнім Дунаєм. 

Наприкінці III ст. н.е. виникла «Готська держава», яка 
досягла найбільшої могутності в другій половині IV ст. н.е. за 
правління остготського «короля» Германаріха. Наприкінці IV ст. 
в Північне Причорномор'я вдерлися об'єднані кочові племена 
тюркського походження «гуни», і «готи» після поразки в 375 р. 
влилися в гунський союз і пішли з ними на захід, але частина 
«готів» залишилася в Криму. На думку наших авторів, «гуни» 
мають дуже мале відношення до формування українців. Вони 
хвилею прокотися по українській території, в V ст. н.е. спус-
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тошили значну частину Балканського півострова, дійшли до 
околиць Константинополя і змусили східно-римських імперато-
рів платити велику данину. На боротьбу проти войовничих і 
жорстоких «гунів» об'єдналося чимало європейських народів.  

У 451 р. гунські загони Аттіли, що увірвалися в Галлію, 
були розбиті на Каталунських полях спільними силами римлян, 
вестготів, франків і бургундів під керівництвом римського пол-
ководця Аеція. Але це не зупинило гунських завойовників. У 
452 р. Аттіла спустошив Північну Італію й підійшов до Рима, 
проте за багатий викуп відступив від нього. Наступного 453 р. 
він помер, і після його смерті цей союз розпався. «Гуни» від-
ступили в Причорномор'я, звідки в 469 р. ще напали на Візан-
тію, проте були остаточно розбиті. Рештки «гунів» відійшли на 
північний схід і влилися в етногенез місцевих народів. 

***** 
Окремі літератори пов’язують між собою гунсь-
кого вождя Аттілу з український ватажком 
Гатилою (наприклад, у романі І. Білика «Меч 
Арея»), але це тільки літературне уявлення. 
***** 

Зникнення гунської небезпеки відкрило шлях для міграції 
слов'ян на південь та південний захід - на Нижній Дунай. Про-
тягом VI-VII ст. н.е. слов'янські поселення з'явилися на всьому 
Балканському півострові і навіть у Малій Азії. Переважна біль-
шість їх була вихідцями з територій сучасного Правобережжя 
України і частково - з Лівобережжя. Наприкінці V ст. на початку 
VI ст. на землях між сучасним Каневом і Запоріжжям, від Пів-
денного Бугу - до нижніх течій Сули, Псла і Ворскли - виникає 
«Антська держава», яку згодом назвуть «Пеньківська культу-
ра», де влада царів була обмежена народними зборами - 
вічем, (майданами) ухвали яких були обов'язкові й для прави-
телів. Після 602 року й «Антська держава» розпалася під нати-
ском «аварів». Нащадки «антів» на Лівобережжі створили так 
звану «Волинцівську культуру». Ця культура у VIII-X ст. н.е. 
«плавно перейде» у «Роменську культуру». При цьому, значна 
частина дослідників стане обґрунтовано вважати народи «сіве-
рян» її засновниками. 

Поряд з цим у VI-VII ст. н.е. на землях від правобережжя 
Верхнього Дніпра, до Ельби і Дунаю, народ «склавинів» 
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засновує «Празьку культури». Східна частина «Празької куль-
тури» в межах сучасної України від Західного Бугу до Дніпра, 
сформувалася під дією народу «дулібів» (VI на початку VII ст.) 
«Житомирсько-корчацька культура». «Корчацька» та «Празька» 
культури «склавинів-дулібів» VI-VII ст. стали основою наступної 
однорідної культури «Луки Райковецької» VIII-IX ст. За теорією 
наших авторів, приблизно так само формувалися культури 
літописних «бужан» (волинян), «деревлян», «полян» і частково 
«дреговичів» та інших племен. Територіально-політичні союзи 
вищезазначених племен, утворювали окремі протодержави, у 
межах яких ішов процес формування первісних народностей. 

Формування українського етносу саме від середини І тис. 
н.е. співвідноситься із загальними закономірностями етногене-
тичного процесу в тогочасній Європі. Тобто після «Великого 
переселення народів» і падіння в 476 році «Західної Римської 
імперії», в Європі «простежується безперервний розвиток не 
тільки українців, а й інших народів французів, іспанців, німців,  
англійців, румунів, чехів, поляків». Виникнення мови окремого 
етносу відбувається разом із формуванням самого етносу, час-
то задовго до появи в нього писемності й державності. Так було 
і в історії українців. 

На мою думку у наших авторів все чітко, лаконічно і 
цікаво! Доступною мовою викладені тези і головні концепції. 
Навіть вставки, додатки, факти та описи природи з тваринами, 
птахами й комахами мають чітке узагальнення образів і симво- 
лів. Наші автори створюють свої примітки на точних наукових 
фактах, хронологічних датах та документально перевірених і 
обґрунтованих випадках. І наостанок - ця дивовижна країна з 
непростою історією, дивною культурою і приголомшливою при-
родою – є нашою Україною.  

Кожний десятий мешканець м. Кропивницького 
знає громадського діяча Короткова Віталія Ва-
сильовича (на фото), голову Кіровоградського 
обласного  клубу  «За  правову  державу». Це  
захоплююча і відповідальна людина, яка не 
стоїть осторонь видатних подій в державі. Тож 
послухаємо його думки: - Декілька разів мені 
довелось бувати на зустрічах Валентина Кар-
пова і Сергія Чеботарьова з читачами, і одного 
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разу я почув таке питання: - Скільки книжок треба прочитати 
людині, щоб набратись мудрості? Відповідь дав С.Чеботарьов: 
«Читати і осягати книги можна все життя. Англійці порахували 
середню кількість прочитанних книг кожного року: для жінок – 
15, для чоловіків – 17 книг, беручи до уваги середню тривалість 
життя 60 років. Але починати читати треба з шкільної парти, 
тож для багатьох треба добряче прискорити власне читання, 
нам усім необхідно читати якомога більше».  

Ознайомившись з черговою, виданою серією книг наших 
авторів під загальною назвою «Відголоски родинної пам’яті», 
повинен погодитись з ними, що наша українська історія почина-
лася набагато раніше Київської Русі IX–XIІІ ст. Дивина полягає 
в тому, що московські (та й окремі українські) історики «вперто 
забувають, що ми аріяни-українці», що наші арійські народи 
мешкали в Гіпербореї не менше 250 тисяч років тому. Про дав-
нішній час (наприклад 1 млн років) сказати важко. Чи можна 
цьому вірити? На основі різних джерел дослідницьких, етно- 
графічних праць, спостережень, особистих авторських розві-
док, які по крихтах дбайливо збирали і систематизували Вале-
нтин Карпов та Сергій Чеботарьов, вимальовалась велична 
картину світобачення всього людства і окремо далеких слов’ян-
ських пращурів. Ця картина багато в чому перекликається з сві-
тобаченням наших сучасників, тому вона має не тільки істори-
чну, наукову, художню, але й практичну та суспільну цінність. 

Можливо, фактичний матеріал цієї книги окремими місця-
ми дещо «поверховий», але її основний зміст залишається 
актуальним, бо він ілюструє і пояснює фундаментальні зміни в 
історії держави України. Роль таких книг у самоідентифікації 
народу через історію, у відкритті українцями себе саме, як 
українців - переоцінити неможливо. 

Найголовніша помилка істориків і викладачів української 
історії - це її відірвана подача, від світової історії, навіть євро-
пейської, ніби українська історія розвивалася у якомусь ваку-
умі. Майже всі українські автори «Історії України» розпочина-
ють свої книги із залишок (розкопаних) стоянок первісної люди-
ни (неандертальців та кроманьйонців) на території Європи і 
нашої країни. При цьому не уточнюють, хто ж ці «первісні» 
люди, просто пишуть: мисливці, рибалки і пастухи, які походили 
від людино-подібних мавп. Всі інші варіанти походження людей  
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просто відкидаються, але археологія подає «свої сюрпризи».  
Валентин Карпов і Сергій Чеботарьов заявляють, є підоз-

ри, що жоден представник нині існуючих на Землі корінних рас, 
і зокрема, білої (арійської), не походить від нинішніх приматів 
та вимерлих мавп. Хоча, можливо, їхні ДНК в дуже давні пері-
оди були використані в ході створення сучасної людини шля-
хом генної інженерії космічними прибульцями (за тлумаченням 
предків - Богами). Ці слова заставляють нас по іншому диви-
тись не тільки на свою власну історію, але й на історію всього 
людства. Тож не дивно, що наші автори, краплина за крапли-
ною, намагаються реконструювати, відновити та повернути 
українському народові його «далеку історію». 

Просте питання скільки років нашому людству? Зазвичай 
учені називають цифру 40 тис років, з часу появи на Землі кро-
маньйонця. Так зазвичай писали у навчальній, науковій і довід-
ковій літературі. Проте є й інші цифри, сучасні вчені про них 
знають давно, але свідомо замовчують, бо їм це не вигідно. 
Історики Халдеї, Єгипту та Греції вирахували іншу цифру - 400 
тис. років. Однак і це не межа. У шкалі подій світової історії є 
ще одна, чітко зафіксована дата: - жерці та астрономи давніх 
майя дуже ретельно вирахували дату, з якої почалася історія 
людства, це 5 млн 41 тис 738 років до н.е. Однак деякі  дослі-
дники зупиняються на 15 млн років, опираючись на свої осо-
бисті обчислення. Від 4 до 5 млн років вже збігло від появи 
«Початкової раси» на Землі й кінцевої еволюції Четвертої 
Корінної раси на Лемуро-Атлантичних материках. Вже мільйон 
років, як розвивалася П’ята Корінна арійська раса та близько 
250 тис років тому затонула в океані Атлантида.  

Тож глибока узагальнююча праця Валентина Карпова і 
Сергія Чеботарьова допомагає нам не лише усвідомити мину-
ле, але й вказує на шляхи у майбутнє, освітлюючи міфологічні, 
традиційні «закутки» свідомості нас самих та наших сучасників. 
Ця серія книг, особисто для мене – цікава і повчальна, тому я їх 
тримаю під рукою. Саме в них я знаходжу ключ до одної 
великої загадки історії: «Звідки походять предки сучасних 
українців?» та «Які корні наших праукраїнців?». Книги наших 
авторів підтверджують, що наша історія і духовна культура, які 
творилися упродовж минулих епох, сягають вікових глибин, і 
постають поряд з історією найдавніших цивілізацій світу.  
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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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ВІД  ДІДА  ОПАНАСА  «ПРО  БОРОДУ» 
Хоч і називають місто Єлисаветград маленьким 
Парижем, але до столиці Франції, як центру регі-
ону Іль-де-Франс, назва українського міста не має 
ніякого відношення. Бо французький Париж був 
заснований кельтами в середині III ст. до н.е., за 
назвою Лютеція племені «паризіїв» на місці ост-
рова Сіте. Тож сучасна назва міста Париж похо-
дить від імені цього племені. Перша письмова 
згадка про Лютецію зустрічається в 6-й книзі Юлія  
Цезаря про Галльську  війну  ще у 53 році до н.е. 

А український Єлисаветград (як маленький Париж) увійшов в 
історію від 1752-1754 років внаслідок будівництва фортеці 
святої Єлисавети, як адміністративного центру Новосербського 
поселення (Нової Сербії та Новослобідського козацького пол-
ку). Протягом 1753-1764 років вона була місцем перебування 
вищого російського командування на півдні України. Від 1775 р. 
фортеця Святої Єлисавети остаточно втрачає своє оборонне 
значення, а у 1784 р. з неї було вивезено до м. Херсона майже 
всю артилерію. З 1785 року вона перетворюється на м. Єлиса-
ветград, потім були інші назви, а з кінця 2019 р. - м. Кропивни-
цький, (адміністративний центр Кіровоградської області). 

Єлисаветградська осінь кінця ХІХ ст. тільки почала наби-
рати сили, а шалений вітер вже обриває і шматує листя на 
деревах. Воно летить, перевертається і падає на проїзджу 
частину дороги, на мокру тротуарну стежку. Більш сильніші 
листя тримаються за гілки і волають до вітру: - Зупинись, дай 
повисіти на гілках хоч один день, благаємо. Та непокірний вітер 
був невблаганний, він уперто хапав знесилені листочки і щоси-
ли зривав з дерев. 

Небо над Кущівською околицею міста затягнулось свин-
цевими хмарами, і тільки де-не-де проглядались проміні сонця. 
Лише над річкою Інгул, понад горизонтом відкрилась пурпуро- 
во-малинова смуга, неначе довге полотнище прапора. Поки 
вітер витанцьовував з листями дерев сумне, прощальне танго 
осені, в центральній частині міста Єлисаветграда – хмари, не-
мов отара нечесаних, кошлатих вівців, розбрілись по небу. І як 
тільки з’являвся серед них проміжок, сонце миттєво посилало 
між отими хмарами свої тоненькі промінчики, немов хотіло 
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зігріти змучену непогодою – землю. Але на превеликий жаль, 
такого тепла вже не хватає для зігриву землі.  

Вітер, побачив яскраву сонячну веселку, розізлився і з 
більшою люттю накинувся на хмари, збиваючи їх до купи, 
намагаючись вкрити землю «темним шатром». Хмари покірно 
підкорились вітру і збились над містом в суцільну і «хмарову 
шубу». Надворі враз смеркло, за мить включили ліхтарі і тільки 
одинокі перехожі були свідками битви Вітру з Сонцем і навко-
лишнім рослинним світом, який бажав тепла, миру і світла.        

Від того дня пройшло більше 100 років, і на початку ХІХ 
ст. в місті (за новою назвою Кропивницький), в центрі мікрора-
йону Кущівка, проживає умовний дід Опанас разом з своїми 
онуками. Надвечір, онуки разом із місцевою дітворою з нетер-
пінням чекали коли дід упорається по господарству, щоб почу-
ти його чергову розповідь із серії «місцеві билини діда Опана-
са». Часто оті байки дід видумував сам, бо його пам'ять ще й 
досі тримала цікаві розповіді старих прадідів, які він чув в дале-
кі роки своєї молодості. Малому Опанасу тоді було 8-10 років, 
але його пам'ять ціпко тримала і не відпускала «родові леге-
нди Дикого степу», чекаючи певного часу для подальшої пере-
дачі підростаючому поколінню «генетичної пам’яті предків». 

Старий Опанас, зайшовши до хати, побачив своїх онуків і 
місцеву дітвору, посміхнувся і запитав: - Про що будемо сього-
дні вести розмову? Усіх випередила найменша дівчинка, (онука 
Софія), вона закричала: - Діду скажи, а чому всі старі чоловіки 
носять бороди? Старий Опанас замислився на хвилину і каже: - 
По-перше, в сучасний час бороду носіть далеко не всі старі 
діди, сьогодні є навіть «мода на бороду» у молодих людей, і 
звуть їх «ламберсексуали». По-друге, борода у всі часи Украї-
ни-Русі – це немов символ роду, тож  приготуйтесь послухати 
Єлисаветградську легенду «Про бороду».  

***** 
На початку ХХІ ст. Європу та Україну охопив 
новий тренд – чоловіки-ламберсексуали. Назва 
«ламберсексуал» походить від англійського 
слова «ламберджек» (дроворуб, або лісоруб). 
Зовнішній вигляд бородатих міцних чоловіків у 
фланелевих картатих сорочках, ліг в основу 
нового українського стилю початку ХІХ ст. 
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Мабуть борода на обличчі – єдиний найбільш природній чоло-
вічий аксесуар, все інше: довге волосся, пірсинг, татуювання 
тощо на початку ХІХ ст. - надумане. До чоловічої бороди пи-
тань бути не може, борода – це чоловік (або мужик). Згадай-
те, як виглядали безстрашні вікінги і спартанці з розкішними 
бородами в ті історичні періоди. Вони нам здаються героями 
і втіленням сили. Значить, борода слугує показником харак-
теру зі стрижнем, сміливості, хоробрості і багатьох позити-
вних властивостей. В Україні є багато висловів і прислів’я: 
«Борода виросла, та ума не винесла»; «Бога за бороду вхопив 
(впіймав)»; «І з сивою бородою - розум приходить»; «Не питай 
бородатого, а питай бувалого»; «Сивина в бороду - розум в 
голову»; «Борода для мужика честь, а вуса можуть у жінки 
вирости» та інші. 

***** 
Дід Опанас: - Було це за часів моїх дідів, а ті діди чули 

цей переказ від своїх дідів «Коли і чому чоловіки почали носити 
бороди»? За багато років до Київської Русі, на українських зем-
ля був штучно утворений «расо змішуваний казан», де прожи-
вали різні народи. Вони мали різну культуру і різний світогляд, 
але заради миру і спокою йшли на компроміс і створювали 
власні сім’ї, від тих дітей пішли інші племена і народи. І так 
утворювалася українська нація.   

Відношення стародавніх українців «до бороди» в часи 
наших предків, було різне. Одні – не визнавали бороди, а інші 
полюбляли її носити. А ще бороду пов’язували з розумом і 
мудрістю, про це свідчать вислови і прислів’я. Тож давайте 
разом, спробуємо розібратися: як ставилися люди «до бороди» 
у всі часи нашої української історії. 

Борода у чоловіків мала приблизно те саме значення, що 
й коса у жінок. Це був символ – чоловічності, мудрості, честі й 
гідності. Чоловіків без бороди на Русі майже не було, а у тих, у 
кого вона не росла – звали «жоноликими» і не мали з ними 
жодних справ. Чоловікові без бороди дуже важко було створити 
сім’ю, він вважався «нездатним до продовження роду». Рос-
линність на підборідді служила ще й своєрідним засобом зас-
покоєння – погладжуючи бороду чоловік міг заспокоїтися і зосе-
редитися на проблемі. Саме тому усі волхви та мудрі філософи 
завжди зображалися із бородою. Борода була своєрідним 



 
19 

«інструментом», котрий допомагав налаштуватися, заглибити-
ся, поринути у суть проблеми. Крім психологічної допомоги, 
борода була ще й індикатором здоров’я. По ній визначалась 
фізична та статева сила чоловіка. Вважалося, чим густіша 
борода у чоловіка, тим краще його «чоловіча порода». Ті, у кого 
на обличчі була рідка рослинність, вважалися «виродженця-
ми». А зовсім безбороді практично завжди були неодружені. 
Випадіння бороди вважалося дуже поганою прикметою, за 
якою стояли важкі хвороби і погана генетика. 

Народ поважав бороду, перефразовуючи: «борода - як 
честь, а вуса і у кішки є». На Русі про людину, яка сильно осо-
ромилася казали: «власну бороду обплював». Чому? Справа в 
тому, що борода вважалася у дорослих чоловіків «другим» 
найважливим символом честі. Першим символом у старі часи – 
вважали чоловічий статевий орган. Смикнути за бороду і тим 
більше плюнути в неї було жахливим образою, за яке могли 
викликати на поєдинок, або вбити на місці. 

Так, згідно «Псковської судної грамоти» (XIV–XV ст.), за 
пошкодження або насильницьке позбавлення бороди потрібно 
було заплатити здоровенний на той час штраф – 12 гривень. 
Найстрашнішою образою вважався плюнути в бороду. В «Русь-
кій правді» 11-12 ст. були прописані норми, які торкались того, 
хто нанесе шкоду бородатому чоловіку: «А кто порветь боро-
ду, а въньметь знамение, а вылезуть людие, то 12 гривенъ 
продаже; аже безъ  людии, а в поклепе, то  нету  пpoдaже». В  
літописах є чимало епізодів, коли до князя приходили посланці 
з абсурдними вимогами і їм «на знак покарання» мовчки відрі-
зали бороди й відправляли додому. І цим було сказано більше, 
ніж тисяча слів. 

З середньовічної історії відомі випадки, коли битва між 
арміями відкладалася до тих пір, поки воїни з обох сторін не 
підвяжуть особливим чином свої бороди, оберігаючи їх від 
осквернення. Посол, якому при виконанні його місії підпалили 
або вирвали бороду, міг не доповідав своєму царю про оголо-
шення війни – той бачив це й так. А вчені-історики пишуть, що 
стародавні римляни завели звичай наголо голити бороди саме 
заради того, щоб усунути можливе джерело конфліктів: немає 
бороди – і смикнути нема за що! 

Арабські письменники ібн Хау-каль (X ст.) і Ід-Рісід (XI ст)  
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пишуть про те, що слов’яни заплітали бороду в коси і прикра-
шали їх стрічками (це так зв. звичай русів). Дехто із істориків 
зазначає, кочові народи не голили бороду, тому що в той час 
неможливо було доглядати за волоссям, (панувала антисані-
тарія), не було інструментів для гоління й так далі. Це все нісе-
нітниця. У стародавніх народів був великий набір інструментів 
особистої гігієни, догляд за собою був на першому місці. Архео-
логами знайдено безліч бритв та ножів, які застосовувались 
для догляду за волоссям та за бородою. 

В українському жниварському обряді досі зберігся вираз: 
«спасова борода», «дідова борода», або «Волосова борода». 
К.Копержинський, описуючи обрядові дії, пов’язані з «боро-
дою», згадував символічну «оранку серпами бороди» з нас-
тупним «боронуванням» зораного поля бороди - пальцями. 
Іноді бороду обсипали зерном або клали під неї шматок хліба і 
дрібку солі. Чимало дослідників вбачають у цьому звичаї пере-
житки жертвоприношення матері-землі. Існувало повір’я, що в 
«бороді» знаходять притулок польові духи. Вірили також, що 
останнє колосся зберігає врожайну силу поля - до наступного 
року, тому його заламування і зав’язування повинне було спри-
яти переходу цієї сили - в землю. 

Невідомо звідки пішов міф, що українці не носили бороди 
і це був привілей лише російських чоловіків, за що останні й 
отримали відповідне прізвисько «бродач». Та насправді це не 
зовсім так. Відомо, наприклад, декілька автопортретів Тараса 
Шевченка з бородою, а також його «бородатий» фотопортрет. 
Бородаті чоловіки все життя оточували Лесю Українку. Бороду 
носив її дядько Михайло Драгоманов, старший брат Михайло 
Косач, коханий Сергій Мержинський (щоправда білорус за 
походженням) і чоловік Климентій Квітка 

Етимологічно слово «борода» утворене від часток – «бо» 
і «род», тобто «богород», представник божого роду або наща-
док Богів, носій духа роду. Слово має аналоги у всіх інших дав-
ньоруських та давньослов’янських мовах та навіть з санскри-
том, але це вже окрема тема. Від слова «борода» походить 
інше українське слово «борозда» – залишена на краю прокоса 
висока трава. Цікаво те, що у тюркських мовах немає відповід-
ників, бо борода у тюрків не росла – широко були розповсюд-
жені саме вуса, а тому найближчий аналог «burut» – в узбеків, 
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туркменів та казахів murt - «вуса». У половців, кельтів, скіфів, 
слов’ян, русичів - борода на обличчі – це достоїнство і симво-
лізувала вона зв’язок з попередніми поколіннями предків. 
Збрити чи пошкодити бороду – тим самим обірвати зв’язок зі 
своїми пращурами та родом. На картинах всіх Богів переважно 
зображали з бородами. У Старому Заповіті є заборона стригти 
бороду: «Поголена борода вважається втратою честі». 

***** 
    У грецькій Православній церкві до кінця X ст., 
встановився загальний звичай - обов'язкове 
носіння бороди. Під час Розколу християнської 
церкви одним з обвинувачень, яке висунули пра-
вославні греки проти латинян (католиків), було 
гоління борід. Цей звичай протримався до часів  

правління Петра І. На думку більшості ісламських правозна-
вців носіння бороди є обов'язковим для кожного мусульманина. 

***** 
А от всі чоловіки Стародавнього Єгипту голили бороду, 

правом носити бороду володів тільки фараон. О. Македонський 
наказував своїм солдатам голити бороду, аби ворог не міг схо-
пити її під час сутички. У Римській імперії голене обличчя було 
однією з ознак цивілізованості і виділяло римлянина від «ди-
ких» народів. Обов'язкове гоління бороди в Росії запровадив 
Петро I. Від 1699 року, у чоловіків (які наперекір царської волі), 
носили бороду, брали особливе мито. Тим, хто сплачував його, 
видавали спеціально карбовану «бону» - бородовий знак. 

Давньоруські волхви, кудесники, знахарі, травники завжди 
носили бороду. Важко собі уявити безбородого волхва. Борода 
символізувала предків. Взагалі волосся на голові і обличчі є 
одним із осередків життєвої сили людини. Згадаємо хоча би 
біблійного богатиря Самсона, чия сила містилася в «7-ми косах 
голови його», і стрижене волосся, яким нема чого потрапляти в 
руки злим чаклунам. Не випадково у казках чародії висмикува-
ли волоски зі своєї бороди – без цього магія не спрацьовувала. 
Чоловічу бороду від старих часів, порівнювали з жіночою косою 
у яких містилася вся сила і достоїнство. Обрізати жіночу косу, 
значить осквернити, осоромити дівчину перед всім селом. В 
одному з музеїв зберігся документ – скарга селян на пана, який 
образив таким чином служку. До листа додано і речовий доказ  
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– ріденька дівоча косичка, (того пана оштрафували). 
Навіть в ХХ ст. довге волосся символізувало зв’язок з 

небом і космосом (звідти слова: «косми», «коси»), а борода – 
зв’язок з родом і землею. Чоловік, який носить бороду, володіє 
духовною силою.  Ось чому рабів, тюремників, а згодом і в 
армії стали стригли наголо і збривали бороди, щоб позбавити 
духовного зв’язку з предками і зупиняли вільнодумство, без 
волосся у людині затуманювалась свідомість, і нею можна було 
керувати як завгодно. А ще борода, то символ влади, символ 
господаря. Бо чоловік – це свого роду, уособлення Бога на 
землі, і від передавалися гени наступному поколінню. Жінка, 
яка хотіла панувати над чоловіком, весь час тримала його за 
бороду, пам’ятаєте вислів: «Бога за бороду впіймала». 

У 1698 році Петро I, чудово розуміючи, наскільки велике 
значення має борода для московитів, ввів відомий указ «Про 
носіння німецької сукні, про гоління борід і вусів …». Указ був 
сприйнятий народом Росії вкрай негативно, тих, хто голив 
бороду, стали називати «босе рило» і справ ніяких з ними не 
мали. Тоді Петро вчинив простіше – він ввів податок на носіння 
бороди за аналогією з «прогресивними європейськими країн-
ами». Податок дорівнював річній зарплаті солдата. Іншими 
словами, борода у слов’ян на території Росії стала неймовір-
ною розкішшю. Так, з мерзенного Петра почалося «вигнання 
бороди» з слов’янської культури. 

Те, що вуса у чоловіка – це нібито символ воїна, немає 
повного підтвердження. Зате є цікава доповідь дослідницької 
групи Xegis Solutions, де мова йдеться про бороди, які мають 
пряме відношення до бойової ефективності: - «Ми взяли 100 
осіб із армії, де 25 осіб зі спецназу у яких були бороди, далі 25 
спецназівців у яких борід не було, наступні 25 чоловік з інших 
підрозділів яким було дозволено носити бороди і останні 25 
осіб були з цього підрозділу, але без борід. Всі ці люди брали 
участь в бойових зіткненнях в Афганістані. Результати дослід-
жень були приголомшливими, з 50 солдатів, котрі носили боро-
ди ніхто не був поранений або вбитий, точність стрільби у них 
була значно вищою, ніж у солдатів без борід. У безбородих 
солдатів був високий рівень несправності в особистій зброї і з 
ними весь час відбувалися якісь негаразди». Виходить, борода 
впливала на особисті якості і моральний дух солдатів. 
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За царювання Миколи І (перша половина XIX ст). 
у Росії «височайшим» указом було заборонено 
цивільним урядовцям носити вуса. Натомість – 
всі військові повинні були бути вусатими. Через 
це наш Тарас Шевченко у своїй повісті «Близню-
ки» іронічно називає російських військовиків «уса-
тое сословіє». 
***** 

В епоху «Великої французької революції», чоловіки були 
поголені і носили перуку, котра мало відрізнялася від жіночої 
зачіски, а ще кольорові панталони, стрічки, мережива тощо і їх 
«вважали гермафродитами». За часом, туалет одягання такого 
модника, не відставав від жіночого: «якщо управлялись за 2 
години, то це було добре». А ще чоловіки пудрилися, а далі – 
більше, вони почали голити обличчя і голову, а потім заміняли 
їх штучними волоссям перукою і бакенбардами для «благоро-
дного і красивого виду». З тих пір появилось слово «перукар», 
тобто виробник перук. 

Проте, повністю «зжити» бороду так і не вдалося. Більш 
того, на сьогоднішній день борода знову «входить в моду». На 
жаль, більшість з молодиків не усвідомлюють наскільки глибоке 
значення має борода. Але важливий хоча б сам факт, бо це 
хоч якесь, але повернення до старого коріння, до забутих тра-
дицій наших народів. 

Борода в різних традиціях світу. У Месопотамії за тися-
чоліття до н.е. ассирійці носили розкішні бороди і використову-
вали щипці для завивки і створення багаторівневих моделей. 
Стародавні шумери і перси відрощували бороду, завивали і 
фарбували хною. Борода була ознакою мужності і сили, влад-
ності і потужності. Ось приклад, в Біблії пророк Єремія погро-
жує жителям країни Моав карами за ідолопоклонство: «Я зни-
щу Моаву (…), у кожного голова буде поголена, і кожна борода 
- зрізана». (Книга пророка Єремії 48, 35-37). 

Весь Стародавній Схід від передгір’їв Паміру - до Сахари 
був охоплений пристрастю до носіння борід значних розмірів. 
Довжина бороди відповідала рангу чиновника. Рядові перські 
воїни, які протистояли фалангам Олександра Македонського, 
мали бороди до ключиці, високопоставлені сановники покри-
вали волоссям бороди свої груди. Схожа мода раніше існувала 
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і в Греції. Спартанці настільки поважали бороду, що збрити її 
було покаранням за найстрашніший гріх – боягузтво. Також у 
Стародавній Греції борода свідчила про любов до мудрості і 
заняття філософією. В давнину у греків форма бороди була 
знаком приналежності до тієї чи іншої філософської школи. 

Пройшло небагато часу, і раптом люди стали голитися. 
Сталося це також в Стародавній Греції. За легендами, борода 
не росла у великого завойовника Олександра Македонського. 
Тож не маючи бороди, Олександр Македонський наказав стри-
гти бороди і своїм воїнам, щоб супротивники «не могли в битві 
за неї вхопитися». На які тільки хитрощі великий полководець 
не йшов, щоб приховати свою природну особливість. Таким 
чином, завдяки Олександру Македонському в античному світі 
запанувала мода на «вічно молоді юнацькі лиця». У давньо-
грецькому суспільстві відростити бороду означало покласти 
край тому стану, коли хлопчик на законних підставах міг стати 
об’єктом сексуальних домагань з боку старших. Наявність 
бороди була критерієм для поділу учасників ігор спартакіади на 
молодших і старших. Носити бороду в Афінах дозволялося 
лише вченим і філософам. 

З Греції мода на «босе обличчя» перекочувала в Древній 
Рим. Першим організував стрижку волосся Римський імператор 
Нерон. Молодість, енергія, жвавість, воля, а зовсім не тягар ро-
ків цінували громадяни цих перших Республік в історії західно-
європейської цивілізації. У Римській імперії голене обличчя і 
коротка стрижка були однією з ознак цивілізованості і виділяли 
римлянина з середовища «диких народів». Стародавні римля-
ни взагалі вважали всіх бородатих чоловіків варварами. Звідси 
і черпає їхнє коріння, мерзенну ненависть до бороди і взагалі 
до людей, зовнішність яких відрізняється від них. 

Побутує думка, що староруські народи, зокрема українці, 
нібито ніколи не носили борід, бо носили вуса, а бородатих 
чоловіків прозивали – кацапами. В якості підтверджень наво-
дяться описи зовнішності давньоруського князя Святослава, 
козаків тощо. Чи так це насправді? Почнемо з козаків. Свій 
зовнішній вигляд вони перейняли у представників Великого 
степу – половців, печенігів, куманів, кипчаків, булгарів, гуннів. І 
це не дивно, адже козаки, як явище, сформувались на зіткненні 
тюркського і давньоруського світів. У тюркських народів, як 
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відомо, волосяний покров на обличчі був майже відсутній, а 
тому густих борід вони не мали. 

Зараз звернімося до образу князя Святослава Ігоровича. 
Перше, до кінця незрозуміло, чому літописець Лев Диякон 
саме так його зобразив, адже ні батько Святослава, ні його дід, 
ні сам Рюрик та їх воєводи – чуба та вусів не носили, усі були з 
бородами і довгим волоссям. Це підтверджують гравюри з літо-
писів. Тобто, звідки виник цей образ «козака» Святослава – 
невідомий. Друге, можливо Святослав Ігорович (Хоробрий) 
вирішив уподобатися печенігам (половцям), аби підкорити їх 
хитрістю, бути ближчим до цього народу і завоювати його. Сьо-
годні ми можемо тільки гадати, про непрості зв’язки русичів і 
половців (печенігів) ми писали раніше. 

Тепер поговоримо про кельтів. Образ їх був дуже різнома-
нітним. Одні кельти носили бороди і довге волосся – фарбуючи 
в різні кольори, інші голили голову але носили бороду, а треті 
зовсім все голили і голову і обличчя, четверті при «голій голо-
ві» мали звисаючі козацькі, або хвацько закручені вуса. Вусаті 
чоловіки у кельтів здебільшого зустрічалися у владній верхівці. 
Вусатими були франки і династія Каролінгів. Вуса носила і вся 
польська шляхта. Це символізувало благородність роду, прина-
лежність до особливої касти. Вуси, як і борода у чоловіків, були 
символом влади і незалежності. 

І тим не менш, ми знаємо як виглядали люди на території 
України, наші праукраїнці. Археологічні знахідки знайдені на 
теренах рідного Північного Причорномор’я свідчать, що: одні  
носили довгі і пишні бороди разом з вусами; другі мали козацькі 
вуса й «оселедець» на голові; треті поголене обличчя при чуп-
рині у формі «макітри». Вішати різноманітні «тавра», з монголь-
ськими ярлики, на представників різних національностей – 
заняття традиційне для країн, де бракує рівності, або є надли-
шок національних суперечностей. Сьогодні, багато хто з Вас й 
не здогадується, який глибинний символізм «закладено у боро-
ду». У будь-якому разі – вирішувати Вам, носити бороду чи ву-
са, чи навпаки голитись. Ми не наполягаємо, що треба обов’яз-
ково відрощувати бороду – це особиста справа кожного. Однак, 
якщо все-таки наважились – носіть з гордістю і пишайтеся сво-
єю боРОДою, доглядайте за нею і пам’ятайте про своїх пращу-
рів. Бажаємо однім бороди, а іншим вусів.  
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ОСТАННІ  ШІСТЬ  ТИСЯЧ  РОКІВ 
Можливо найдавніші книги на Землі - 
це Веди. А ще вони існують в торсіон-
них полях ефірної матриці - в так зва-
них «Хроніках Акаши». Людство то 
приходить на Землю, то на деякий час 
йде з неї (часто не за своєю волею). А 
планета Земля існує «завжди». І Веди  

як рукописи існують тисячі років, їх переписують і переказують 
від покоління – до покоління.  Вчені, спираючись на книги Веди-
чного циклу «Махабхарата», «Рігведа», «Авеста» (з індійського 
епосу  «Рамаяна»), на релігійну книгу «Біблія» та її «Таблицю 
народів», на  інші книги та археологічні відкриття, приходять до 
висновку, що  «До П’ятої корінної раси людства, на землі існу-
вали попередники людей й інші людиноподібні істоти». Станом 
на початок ХХІ ст., поряд з людьми живуть людиноподібні, гомі-
ноїди або антропоїди (це надродина вузьконосих мавп), які ма-
ють будову тіла схожу до людської. Їхні вимерлі предки: анойя-
пітек, пропліопітек, парапітек, австралопітек, гігантопітек. 

Виникає питання: «Чому ми - єдиний вид людей, якому 
вдалося вижити, тоді як всі наші найближчі родичі вимерли»? 
Насамперед варто зазначити, що вимирання - це нормальний 
хід еволюції. А от той факт, що в світі є місце лише для одного 
виду - людей, геть не очевидний. До недавнього часу нам дово-
дилося ділити планету з іншими доісторичними особами. Ще 30 
тисяч років тому, поряд із сучасними людьми мешкали принай-
мні три інших види людиноподібних: неандертальці в Європі й 
Західній Азії, «Денисівська людина» в Азії і «Флореська люди-
на» (гобіт) - на індонезійському острові Флорес (про них ми 
згадаємо в книзі трохи пізніше). Отже, щоб дізнатися, чому ми 
залишилися єдиним видом людей на Землі, нам треба з'ясу-
вати, чому вимерли інші. 

Археологічні дані свідчать про те, що неандертальці 
з'явилися набагато раніше за людей і жили в Європі задовго до 
того, як туди прийшла сучасна людина. Коли понад 40 тисяч 
років тому «новостворені» люди дісталися Європи, неандерта-
льці чудово жили там протягом 200 тисяч років (достатнього 
часу), щоб пристосуватися до холодного клімату. Вони вдяга-
лися в теплі речі, були вправними мисливцями і мали витончені  
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кам'яні інструменти. Наші автори Валентин Карпов та Сергій 
Чеботарьов вважають, що головною проблемою була не тем-
пература повітря (холод), неандертальці вміли полювати в 
лісах краще за людину розумну, але вони не змогли  пристосу-
ватися  до нових умов життя. Лісисті землі, що забезпечували 
неандертальців більшою частиною їжі, швидко скорочувалися і 
більше не могли задовольнити їхні харчові потреби. А ще клю-
чові генетичні зміни в якийсь момент надали суттєві переваги 
сучасній людині перед неандертальцями, «Денисівськими 
людьми» і «Флореськими людьми» (або гобітам). Популяція 
сучасних людей зростала швидкими темпами і поступово витіс-
няла всі інші види, поки вони остаточно не зникли. Ось чому 
сьогодні ми бачимо лише шимпанзе, горил та орангутангів, але 
не бачимо жодних інших «мавполюдей». 

***** 
Додаток. В американському виданні «Бюлетень 
вчених атомників» надруковано: «Ранні теорії 
про еволюцію людини, якщо придивитися до них 
уважніше, справді вкрай дивні, вони позбавлені 
викопних решток». Тобто існували теорії про 
еволюцію людини, які начебто мали підпиратися 
якимись викопними даними, але викопних реш-
ток, або було  настільки  мало, що вони  ніяк не  

позначалися на теорії, або взагалі не було. Тоді почала пра-
цювати уява вчених ХІХ сторіччя, бо вчені теж люди і хотіли 
вірити в стандартну еволюцію людини. Журнал «Наука» до-
дає: «Основний науковий доказ складається з мізерної купки 
кісток, на підставі яких спробували «створити» еволюційну 
історію людини. Один антрополог прирівняв це завдання до 
спроби відтворити сюжет «Війни і миру» на підставі 13-ти 
навмання вибраних сторінок книги». Сучасні людиноподібні 
мавпи, наче «виринули з-під землі». У них немає минулого, 
літопис викопних решток про них нічого не згадує. А істинне 
походження сучасних людей - «покрите таємничою справою». 
Що змусило природну еволюцію, наче «божественним махом», 
створити сучасних людей з їхнім винятковим мозком? Де ж 
«сполучні ланки»? Оскільки сполучних ланок не існує, треба 
було сфабрикувати створіння і видати їх за істот в історії, 
які нібито колись існували. Ось звідки виникла суперечність. 
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Біблійна хронологія вказує на те, що з моменту створення 
людей минуло приблизно 6000 років. Чому ж у такому разі час-
то можна читати про значно довші проміжки часу, який нібито 
минув від утворення скам’янілих решток людини - до наших 
днів? Перш ніж робити висновок, що біблійна хронологія поми-
лкова, зважте на те, що радіологічні методи датування тепер 
піддаються гострій критиці багатьма вченими: «дати, визначені 
за методом радіоактивного розпаду, можуть відрізнятися від 
справжніх на сотні і тисячі років».  

Нам необхідно припустити, що справді достовірні дані про 
людське життя на землі охоплюють не мільйони, а всього тися-
чі років. Як приклад, у книжці «Доля Землі» читаємо: «Лише 6-7 
тисяч років тому (...), з’явилась нова цивілізація, даючи нам 
змогу побудувати світ людей». У виданні «Останні 2 мільйони 
років» говориться: «У Старому світі майже всі вирішальні кроки 
у сільськогосподарській революції були зроблені між 10 000 і 
5000 роками до н.е.», далі сказано: «Тільки протягом останніх 
5000 років люди залишали по собі писемні пам’ятки». 

Ви нерідко зустрічаєте твердження про те, що вік такого-
то суспільства чи місцевості, відкритої археологами, становить 
20 000 років. Досить-таки несподівано ми довідалися, що у нас 
немає точних відомостей про всі ті числа й давні епохи, які від-
ділені у часі більше ніж 5 тис. років. І коли хтось робить заяви 
про мільйони років людської еволюції, то виникає подив, бо за-
мість доказів – одні припущення. І коли у школі школярам роз-
повідають про еволюцію людини від напівзігнутих істот (мавп), 
аж до Homo sapiens, то це теж не відповідає дійсності, (бо не-
має доказів такого лінійного розвитку). 

Чи походить людина від мавпи? Геноми сучасних мавп – 
шимпанзе, бонобо, горили, орангутана – майже повністю відо-
мі, як і геном людини. Від 2003 р. з’ясували, різниця між гено-
мом шимпанзе та людини складає 1,2% і вони мали спільних 
предків, які жили приблизно 5-6 млн. років тому. Як вони виг-
лядали, ми точно не знаємо. Однак завдяки так званому «від-
каліброваному генетичному годинникові» - бачимо, що гілка 
спорідненості істот, яка веде до орангутанів, відділилася 12–16 
млн. років тому. А та, що веде до горили – 6–8 млн. років тому. 
Найближчі наші родичі – шимпанзе, але людина не походить 
від них, і перші, і другі, 6 млн. років розвивалися по-своєму. 



 
29 

Колись дуже давно, відбувся різномастий перш початок 
(сукупність популяцій) людей. Приклад на групах, де найдав-
ніші люди «архантропи», стародавні люди «палеоантропи», а 
сучасного виду люди «неоантропи». Як вони співіснували, ми 
не знаємо, але сьогодні нам відомо набагато більше про ево-
люцію людини, ніж 100 років тому. І цим завдячуємо генетиці, 
наш повний геном складає 24 тис. генів і передається від усіх 
предків, і з кожним поколінням наших прямих пращурів, стає 
все більше. Та є інша інформація, зашифрована в Y-хромосо-
мах, що передаються тільки по чоловічій ліній. А по жіночій лінії 
інформація успадковується і передається в мітохондріях.  

З шкільної програми ви знаєте як науковці «відстежили» 
«мітохондріальну Єву». Вважають, що вона жила десь 180–200 
тисяч років тому в Африці. Відповідно до схеми накопичення 
мутацій у мітохондріях, всі сучасні люди походять від цієї осо-
би. Вона не була одна, а жила у певній популяції з іншими жін-
ками), але тільки від неї залишилася лінія нащадків. Подібний 
аналіз зробили з чоловічими Y-хромосомами, які передаються 
від батька до сина. Дивина в тому, що «мітохондріальний 
Адам» також жив у Африці приблизно 160–180 тис. років тому, 
різниця в 20 тис. років відповідає тому часові, на який вказують 
перші кістяні рештки. Чи знав «перший Адам» - «першу Єву», 
ніхто не знає. Чи жили вони в одному племені з різницею 10, 20 
чи більше тисяч років, нам невідомо. 

Але зараз в Африці є племена мисливців-збирачів, що за 
маркерами батьківства та материнства найближчі до «першої 
вихідної форми». Їхній вигляд дає нам приблизне уявлення про 
те, як могли виглядати біологічні Адам і Єва. Вони були подібні 
до представників племен бушменів «кунг» в південній Африці 
та «хадза» з Танзанії, які живуть за тисячі кілометрів одне від 
одного й генетично не споріднені, але мають спільних предків, 
близьких до «кореня» нашого генетичного дерева. Цікаво, що в 
їхніх мовах збереглися архаїчні так звані «клацаючі» звуки. 
Можливо, це була прамова, яку використовували ще 100 тисяч 
років тому? 15 тисяч років тому перша людина прийшла в Аме-
рику, в Європі вона з’явилися приблизно 40 тисяч років тому. 
Маємо приклад, 50 тисяч років австралійські аборигени живуть 
практично без контактів із зовнішнім світом. Але генетична 
різниця між усіма сучасними людьми мізерна – 0,1%. 
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ПЕРЕКАЗ  БЕЗ  РЕДАКТУРИ 
Цікаву історію про зародження людства роз-
повів дослідник Павло Фролов, як на нас, то 
ця історія більше схожа на шумерський міф, 
але ми віднеслись до неї дуже серйозно: 
«На початку часів, коли був створений світ і 
народилися Боги, у кожного з них був свій 
обв’язок щодо збереження Землі». У шумер 
(ІV-ІІ тисячоліттях до н.е. на території Месо- 

потамії), існували міфи про Богів Інанну й Енкі, Енліль й Ніну-
рта, Намму й Уту (Бог сонця) та інших. Їхні культи сягають у 
найдавніші етапи шумерської історії та української «Кам’яної 
могили» біля Мелітополя (від XXIV тис. до н.е. до XII ст. н.е.). 

Перші релігійні уявлення землеробського етносу території 
сучасної України сягають кінця останнього льодовикового пері-
оду. За дослідженнями директора «National Geographic» Спен-
сера Уеллса це місце на Землі отримало назву «Український 
притулом»,  саме тут древні люди змогли вижити під час остан-
ньої льодовикової катастрофи. Звідси кочові індоєвропейці 
здійснили широку експансію по розселення людей на планеті 
Земля, про що Спенсер Уеллс розповів в своїй книзі «Генети-
ческая одиссея человека» (2013 р). Далі він пише: - Рельєф 
місцевість, ґрунти, клімат цієї землі, всі інші природні елементи 
здійснили вплив на розвиток вихідців цього «Українського при-
тулку», сформувавши господарську і духовну основу майбут-
нього генофонду людства. 

Найродючіша в світі українська земля давала змогу здо-
бувати не тільки хліб насущній, ще й хліб духовний. Природно, 
що феномен землеробської культури слугував еволюційним 
стрибком, вирішивши одвічну проблему людини – харчування. 
Замість того, щоб шукати харч по полям і лісам, людина почала 
виробляти с\г продукти самостійно, тим самим подолавши 
страх перед голодом. Спосіб існування етносу в тогочасній при-
роді – це нерозривний внутрішньо духовний зв’язок природного 
довкілля з людиною. 

Землероби обожнювали Землю не як економічну основу, 
а як Матір, яка дала змогу зробити еволюційний стрибок для 
розвитку всіх людей. До Землі український народ завжди почу-
вав глибоку повагу, яка подекуди межує з обожненням. Землю 
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називають святою Матір’ю, за переказами з неї створено пер-
шу людину. «Земля – наша Мати – всіх годує» – каже давне 
українське прислів’я. Природне зростання людства, забезпе-
чувалося не тільки землею, а й небом – тобто природними 
явищами, які направлені на землю. В релігійному житті орачів, 
небо було віднесено до культу Батька, який взаємодіє з зем-
лею Матір’ю створюючи впорядкованість і достаток. Це була 
епоха системних знань і логіко-інтуїтивного мислення людини, 
в яких природа вдихнула життя та свідомість. 

***** 
Космічний адрес нашої планети: Галактична нитка 
Персея-Пегаса, комплекс великих накопичень Риба-
Кіт, місцева група галактик. Галактика «Чумацький 
шлях» рукав Оріона. Наша сонячна система складає-
ться із групи планет: Меркурій, Венера, Марс і тре-
тя за віддаленості від Сонця - планета Земля.  
***** 

В приблизний період (VI початок V тис. до н. е.) в україн-
ському святилищі-обсерваторії «Кам’яна Могила» (неподалік 
Мелітополя), у великому кам’яному пагорбі на кам’яній плиті з 
пісковику було висічено напис: «Творець Бог Енліля, який роз-
ділив Всесвіт (Киан) на Землю (Ки) та небо (Ан)». Напис було 
виявлено в 1990 році. Кам’яна гора-обсерваторія тисячоліттями 
слугувала пращурам місцем проведення релігійних культів, 
передачі сакральних знань, кам’яні брили та стіни пам’ятки 
послужили першими духовними книгами землеробського етно-
су. Й досі в народі зберігся культ гори, як місця отримання 
духовних знань. 

Але нас привернуло ім’я Бога Творця «Кам’яної Могили» 
Енліля, що зіставляється з біблійним «Старозавітним» Богом 
Творцем Еллоя-Еллохімом –  це один з епітетів іудейського 
Бога Творця (Саваоф, Яхве, Адонай, інші), від якого Мойсей на 
горі Синай отримав кам’яну брилу (скрижаль) з законами, які 
увійшли до «Тори» чи «П’ятикнижжя Мойсеєвого». Більш того 
«Творець Еллоя-Еллохім»  вживається як множина (Ель-Бог, 
Еллохім-Боги), що взагалі не природно єврейській релігії, але 
природно землеробському етносу. У Вікіпедії знаходимо: 
«Еллохім у множині вживається для розуміння християнського 
Богоодкровенного вчення про троїчність «Божого обличчя» при 
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умові єдиної Божественної сутності» (більш детально wikipe-
dia.org/wiki/Элохим). Схожість сюжетів юдейського міфу з фак-
тологічними даними написів на «кам’яних скрижалях Кам’яної 
могили» в Україні, спонукало визначити час створення тих 
записів. Виявилось, що українські записи в «Кам’яній могилі», 
давніші на півтори-дві тисячі років за месопотамські глиняні 
дощечки, не кажучи вже про інформацію закладену в Біблії. Це 
наводить на думку, що «Божі знання» з території сучасної Укра-
їни («Кам’яна могила») потрапити на територію Межиріччя, а 
згодом і до Біблії. 

Зазначені думки привели до чисельних наукових дискусій.  
Проти Гарвардського вченого Спенсера Уеллса  виступає суча-
сний російський шумеролог А. Г. Кифішин, який стверджує, що 
давні письмена «Кам’яної Могили» знаходять паралелі з напи-
сами на глиняних табличках міста-держави «Ур» в Месопотамії 
(нині Ірак) та шумерського міста Шуруппак на р. Євфрат.  Його  
підтримав український академік Юрій Шилов: «Світова наука 
знала, що на основі Бога Енліля було утворено біблійного 
Еллохіма, але на початку І-го тисячоліття до н.е., саме тоді 
почали писати Біблію. У той час думали, що Енліль виник в 
«Шумері», далі перейшов у Вавилон, Ассирію, і там уже автори 
Біблії, започаткувавши її, використали образ близькосхідного 
Енліля для того, щоб створити на його основі Бога Еллохіма. 
Але, тепер ми можемо стверджувати, що вперше Бог-Творець 
Енліль був оформлений (записаний) в «Кам’яній могилі» почи-
наючи із VIII-VII тис. до н.е.» Щоб там не казали різні науковці, 
у всіх отих протистояннях прослідковується чіткий слід на «ко-
ристь іншої держави». 

Глянувши на початок ХХ ст., ми бачимо як плюндрува-
лась і наукова праця «Поема про створення світу» (1905 р.), 
яка зачіпає ці цивілізаційні питання, автором якої був українець 
Іван Франко. Він зробив першу в Україні спробу пояснити наро-
дові справжнє походження християнського святого письма – 
Біблії. У Римі до рук Франка попали найсвіжіші праці німецьких 
вчених про великі відкриття в Вавілонії, Сирії, Палестини і Єги-
пті. Наукові матеріали справили на нього велике враження, піс-
ля чого він взявся за роботу яку сам назвав «Великою Прав-
дою». В роботі було акцентовано увагу на Біблійних запозичен-
нях із старовавилонської  поеми про створення світу «Інума 
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Іліш». Книжка І. Франка розповідає про події віднесенні до заво-
ювання хліборобів «Шумеру» семітськими племенами, після 
чого юдеї почали переписувати основні «богознавчі» концепції 
згідно з своїми уподобаннями, пристосовувавши до своїх юдей-
ських інтересів шумерський епос та міфологію з клинописних 
табличок, створюючи таким чином своє «святе письмо  П’яти-
книжжя Мойсея». Дослідження І. Франка доводять, що на осно-
ві бібліографії видатних історичних осіб Ур Намму, Гамму рабі, 
Саргона Першого було складено легендарну постать пророка 
Моїсея який нібито був автором «П’ятикнижжя», отримавши 
знання від Елохіма на горі Синай і подарував їх нужденним. 
Але це є одна з найбільших містифікацій двох тисячоліть. 

До речі, перший наклад цієї «страшної книжечки» (Велика 
правда) Івана Франка в 1905 р. було викуплено церковною вла-
дою і безповоротно знищено, щоб ні за яку ціну не пустити до 
рук думаючої інтелігенції «страшну правду». Ми вважаємо, що 
це був черговий замах на людську освіченість. Пройшло сто 
років і сучасні дослідники знаходять все більше давніх текстів 
«Кам’яної могили», які при зіставленні зі старозавітними текста-
ми Біблії свідчать про пряме запозичення. 

Незаперечним фактом залишається те, що ім’я 
Творця Енліля у великій кількості зустрічається 
в численних археологічних та історичних дже-
релах Шумерської цивілізації. В найдавніших 
віруваннях землеробного «Шумеру» головну 
роль грали: «Ану» Бог неба; раніше зазначе-
ний Єнліль; Богиня землі «Ки» та інші. Всі вони 
співпадають з священними записами на скри-
жалях «Кам’яної Могили», але, як раніше  ска- 

занона 1,5-2,0 тис. років раніше шумер. Виникає питання, чому 
замовчують інформацію про перш початок «українського приту-
лку» людства. На протязі багато років нас вчили, що державні-
сть пішла з «Шумеру», ми не проти шумерів, вони зробили не-
пересічний внесок у становленні та розвитку світової політичної 
думки, яка поєднала політику й релігію, але правда повинна 
бути одна. Настав час віддавати належне українським пращу-
рам землеробам, вказати на «Природну духовну основу» люд-
ства, яку досі бережуть сучасні українські селяни. Чому нам 
знову заважають поверненню української величі? 
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Етноси живуть за рахунок енергетичного обміну з приро- 
дою. Хто знайомий з Синайським півостровом, (місце самовиз-
начення єврейського етносу), де безплідна земля та пекуче 
Сонце (саме вони привели Мойсея до загибелі), скаже, не мо-
же це місце стати «духовною основою Життя» для зародження 
людства на землі. Не ті умови й для духовної основи природи. 
Реальність буття Біблійного етносу на основі єврейського наро-
ду не відповідає дійсності. Не могли Природа і Життя вибрати 
для свого відродження безплідну землю і пекуче сонце, якщо в 
іншому місці є «Божественна земля» з сакральним центром під 
назвою «Кам’яна могила». Значить необхідно «поняття «Боже-
ственне» перелаштувати на «Надприродне», тобто на «єдино-
го Бога» за схемою «Елохім – Саваот - Яхве». Пригадайте, як 
після хрещення Київської Русі, разом з Біблією до українців 
прийшло поняття «єдиного Господа-Бога» та відкоригована 
стара схема «Елохім-Саваот-Яхве». При новому перекладі 
Біблії на церковнослов’янську мову, для українців поняття  
«єдиного Бога» замінили єврейським терміном «Господь». Й 
досі в церквах не соромлячись співають для пастви: – «Свят, 
свят, свят Господь Бог Саваот». Знову не можуть дочекатись 
наші вороги, коли згине український люд, і тоді вони зможуть 
зайняти одвічно-родючі землі України. 

Українці є носіями світла Сонця і повинні пам’ятати  
Енліля з «Кам’яної могили», який розділився на 
Небо і Землю, а з кінця льодовикового періоду до 
нас дійшов як Всевишній Бог. Культ Землі зберігся 
в духовному житті українців як Богині Матері, Пра-
матері та Берегині, яка має необмежену здатність 
до народження, чим  забезпечує  своїх  дітей  зрос- 

танням і безпекою. Культ Сонця в Україні виник з культу Неба в 
кінці бронзової епохи, а можливо й раніше, з часів «Кам’яної 
могили» (до епохи бронзи). Тож землеробську культуру й істо-
рію України неминуче доведеться вивчати й осмислювати всьо-
му людству. Духовність має визначатися категорією Природи і 
можливостями, які вона надає своїм дітям. З цього видно, як з 
первинного культу Неба виник культ Сонця, і це пояснює чому 
Сонце Дажбог в міфології давнього українського народу є си-
ном найвищого Неба – Сварога, (батько українського пантеону 
Богів). Нажаль зображень істинного Сварога нами не знайдено. 
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ЗАГАДКОВА  ІСТОРІЯ  ПРАСЛОВ’ЯН 
Чим більше читаєш історію походження 
людства, тим сильніше усвідомлюєш: - 
«Людський вид», і всі інші людиноподібні 
види зостануться «сиротами», бо всі дані 
про їхніх батьків (предків) вже загубилися 
в мороці минувших попередніх тисячо-
літь. Тому зараз ми розглянемо окрему 
гілку індоєвропейської спільноти народів 

від II тис. до н.е. - праслов'ян, які мешкали на території сучас-
них Східної Польщі, Прикарпаття, Придністров'я, Південної 
Білорусі та Північної України. Зразу акцентуємо, у даний час не 
існує загальновизнаної версії формування слов'янського етно-
су. Однією з головних - є теорія автохтонного (місцевого) похо-
дження слов'ян. За твердженням польського археолога Юзефа 
Костжевського - «праслов'яни» творці лужицької культури. За 
твердженням інших дослідників, прото-слов'ян треба віднести 
до «тщинецької» (комарівської) культури 15-12 ст. до н.е., яка 
була їхньою колискою. Походження слов'ян та їх культури про-
блема досить складна і суперечлива. Слов'яни - це величезний 
давньо-європейський етнос, який з певним запізненням вклю-
чився в сферу історичних подій в Європі. Стародавні історики 
та християнські філософи, ставились до праслов’янської куль-
тури, як до «поганської культури» - зневажливо і тенденційно. А 
християнство від середини Х ст., старалось знищити дохрис-
тиянську релігійну культуру народів України-Русі. 

Важко окреслити й межі регіонів, на яких проживали 
стародавні слов'яни (на тому чи іншому етапі свого розвитку). 
Тому визначити етнічну належність археологічних культур 
глибокої давнини праслов’ян, не зіставляючи їх з пізнішими 
етнічно визначеними культурами, практично не можливо. У 
творі «Ґетіка» 551 р. Йордан називає слов'ян венетами, котрі у 
IV столітті мешкали на північ від Карпат. Зокрема, він писав: - 
Слов'яни, що живуть у «Новетунум» (у нижній течії р. Дунаю та 
р. Сави) і озера під назвою «Мурсінське» (біля озера Балатон 
поблизу гирла р. Драви і р. Дунаю) і далі до Дністра, і на північ 
до Вісли. Живуть праслов’яни де є болота та ліси. А анти най-
більш пристосовані до життя там, де Понтійське море вихо-
дить від р. Дністра - до р. Дніпра, і вздовж тих річок вони мають  
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багато поселень. 
У ранньосередньовічних джерелах, інші дослідники, теж    

часто ідентифікували слов'ян з венетами, про них згадує в I-му 
столітті Пліній Старший, і проживали вони в басейні Вісли. А от 
чеський археолог Любор Нідерле вважав предками слов'ян 
племена: будинів, неврів, скіфів-орачів та інших згаданих Геро-
дотом - народів. Тож не дивно, що від I тисячоліття н. е. у лісо-
степовій і лісовій зонах тогочасної України існували різні наро-
ди і культури, носіями яких, повністю або частково були пра-
слов'яни. Більш сучасні дослідники, наполягають на своїй вер-
сії, що Українці – є східнослов'янським етносом, і являються 
основним і корінним населенням України. А сформувався сло-
в’янський етнос на землях сучасної України, із частин суміжних 
земель та того етнокультурного простору, де в різні часи відбу-
валися процеси становлення різних етнічних утворень. 

За релігійною належністю українці: православні і греко-
католицькі християни. Багато століть вживали самоназву Русь, 
русини, козаки тощо. Наприклад, назва «Русь» або «русини», 
похідні від держави «Київська Русь». Ці назви фігурують в укра-
їнських літописах, діловодстві, релігійній та світській літературі 
XI-ХІХ століть. А ще називали «рутенами», «черкасами», «ма-
лоросами», про ці назви Валентин Карпов та Сергій Чебота-
рьов згадували вже декілька разів. Ми вважаємо початком 
виникнення українського етносу - народи як стійкі соціальні 
угруповання людей, що мають власну біологічну складову, 
спільне походження, мову і культуру, коріння яких на етнічних 
землях України ймовірно сягають неоліту (X–III тис. до н.е).  

***** 
Поняття: Етнос, рід, плем’я, народність, нація. 

Етнос - це група людей, яка історично склалася на 
певній території і характеризується спільністю мо-
ви, культури, побуту, традицій, способу життя та 
особливостями психічного складу. Рід - групи кровних 
родичів, що ведуть своє походження за однією лінією 
(материнською чи батьківською), усвідомлюють себе 
нащадками  спільного  предка, мають спільне  родове  

ім'я, утворюють родове об'єднання. Плем'я - це історична 
форма спільності людей, що ґрунтується на родових відноси-
нах та суспільному поділі праці, які визначають розрізненість 



 
37 

племен за територією, мовою, культурою, організацією жит-
тєдіяльності тощо. На зміну племені прийшла нова історич-
на форма спільності людей - народність, яка виникла для 
потреби збереження внутрішньої спільності людей, що сфор-
мувалася під впливом їхнього проживання на одній території, 
в єдиному соціокультурному середовищі, спілкування однією 
мовою, співжиття в межах спільних традицій, звичаїв, харак-
теру і т.д. Подальший розвиток суспільного життя привів до 
виникнення нової, етносоціальної спільноти людей - нації. У 
світовій суспільній думці немає одностайності у визначенні 
поняття «нація». Існують географічні, біологічні, психологі-
чні та інші тлумачення нації. 

***** 
З’ясувавши появу слов’янського етносу на теренах 

сучасної України, ми поставимо цікаве питання: - Хто керував 
спочатку в слов’янському етносі: чоловіки чи жінки? Першими 
закричать дівчата: «Звичайно жінки»! Автори нашої книги пос-
міхнулись і зробили уточнення: - Матріархат, згідно з сучасни-
ми науковими уявленнями, передував патріархату. Матріархат і 
патріархат неодноразово змінювали один одного. Але так було  
не скрізь і не завжди. І якщо звернутися до останніх змін епох, 
то слід зауважити, що саме у предків слов'ян - правління жінок 
протрималося довше, ніж де б то не було в Європі. Історія 
слов'ян починається саме з родоначальниць жінок і амазонок. 
Про той час ми знаємо небагато. Чоловіки після затвердження 
своєї влади над жінками, постаралися стерти з їхньої пам'яті 
цю сторінку історії. Однак відлуння тих далеких днів докотилося 
й до нащадків, що живуть на початку ХХІ ст.  

Умовно уявіть середину І тис. до н.е., то був зовсім не 
дикий час. І нам думається, що багато жорстокості, які чоловіки 
приписали тогочасним жінкам-амазонкам, є перебільшенням. 
Переможці (чоловіки) зазвичай наговорюють на своїх «супро-
тивників», а переможеним жінкам не дається слово для випра-
вдання. По суті, середина І тис. до н.е., то був останній розквіт 
матріархату. Відомо, що тогочасні жінки вже зводили міста, вмі-
ли будувати кораблі, торгували, воювали, займалися релігією і 
мистецтвами. А що ж тоді робили чоловіки? Їхні чоловіки сиділи 
вдома з дітьми та займалися домашнім господарством. Так 
стверджували античні автори в один голос. Матріархат спону-



 
38 

кав чоловіків до боротьби за свої права: «Мабуть краще і легше 
воювати і торгувати «за тридев'ять земель», ніж сидіти вдома з 
дітьми та займатись домогосподарством».  

Ті самі античні автори стверджували, що жінки на початку 
І ст. до н.е. прийшли до влади (матріархату) за допомогою 
обману і змови. Нібито жінки (потай від чоловіків), змовилися 
спотворювати і калічити хлопчиків при народженні, щоб вони 
були слабші за дівчат, а потім привчали їх до домашніх робіт. А 
з дівчаток готували воїнів, при цьому припікали їм одну грудь, 
щоб вона не заважала стрільбі з лука. Тому тих жінок прозвали 
«амазонки» - в перекладі з грецької мови «безгруда». Ми дума-
ємо, що ці розповіді неправдоподібні. Змусити матір погано 
поставитися до своєї дитини-хлопчика (позбавити його моло-
ка), це проти всіх законів природи.  

Ми думаємо, що влада жінок-амазонок трималася на 
іншому, а саме на релігії, на вірі в Велику Богиню, стародавні 
зображення якої ми знаходимо на всіх континентах. Та релігія 
освячувала і підтримувала владу жінок. А згодом, чоловіки зро-
били все, щоб про релігію Великої Богині –людство забуло. В 
період матріархату, жінки будували великі релігійні храми, в 
яких звучала чарівна музика, пісні тощо. І все це змушувало 
чоловіків схилятися перед жінками. Античні автори кажуть, що 
чоловікам в І ст. до н.е. вселяли думки, нібито вони не мають 
ніякого відношення до народження дітей. Але це дурниця, шви-
дше чоловікам вселяли трепет перед таїнством народження 
дитини, і все це передалося сучасним релігійним культам. Чо-
ловіків заставляли схилятися, як перед мудрістю жінок, так і 
перед їх силою. Тому в давнину вважали богинею мудрості 
саме жінку в латах і з мечем - Афіну (у скандинавів Фрея, а у 
слов'ян – Прія, у християнстві - Мудра Софія).  

Стародавня релігія змушувала чоловіків відчувати себе 
слабкими, і шукати захист у матерів і жінок. Ця релігія була 
настільки сильна, що самі чоловіки не могли вийти з такого 
становища. Хоча б тому, що вони вважали своє життя цілком 
стерпним. Чоловіків захищали жінки, про них дбали, їх любили і 
при потребі допускали до сексу. Підняти руку і побити жінку, то 
був страшний гріх? Чоловікам можна було тільки пошептатися 
на кухні про те, що десь за морями, за горами «інші чоловіки 
живуть краще і правлять жінками, а жінки не воюють, а сидять 
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вдома з дітьми».  Сидячі «на кухні», чоловіки витирали сльози і 
казали: «Та годі, це не правда». Але це було правдою.  

(На мал. бій амазонок). 
Дійсно, «жіноче царст-
во» в той час було ото-
чене і часто воювало з 
царствами, де правили 
чоловіки. Причому пра-
вили давно, багато ти-
сячоліть. Відповідно до 
античних авторів, та й 
слов'янських легенд, 
амазонки Європи здав- 

на воювали з атлантами Східної Атлантиди, бо в  Західній час-
тині - правили жінки. Війна атлантів і амазонок тривала кілька 
тисячоліть. Атланти припливали на кораблях до берегів Серед-
земного і Чорного морів, будували на українських землях укріп-
лені міста, воювали з амазонками і часто перемагали їх. А ще 
атлантам подобалось брати в полон слов’янських амазонок, а 
потім «справляти весілля». Гарні картини того часу дають сло-
в'янські легенди з «Книги Коляди». Є така легенда, що колись 
до правительки Поморського царства Плівки (яку ми співвід-
носимо з титанідами Плейони) сватався Чорноморський Змій, 
але вона йому відмовила, і він перетворив Плівку в чудовись-
ко, яку згодом спас Святогор.  

Далі в легенді розповідається, що в то царство прибув 
Святогор (він же у греків - Атлант, правитель Атлантиди). Він 
також став воювати з жінками-амазонками, які були перетво-
рені в чудовиськ. І переміг їх. Потім він розчаклував царицю 
Плівку, і вона перетворилася в красуню. Плівка захотіла зали-
шитись разом з Святогором. Згідно з легендою, Плівка навчи-
лася у Святогора різним мистецтвам, почала будувати міста, 
кораблі, воювати і торгувати. Згодом утворилось Поморське 
царство, а від шлюбу Святогора і Плівки пішли народи помори - 
невелика за чисельністю, але самобутня етнографічна і етно-
релігійна група старожил російського і фіно-угорського насе-
лення біля Білого моря. В даний час помори проживають в 
населених пунктах по берегах Білого моря і в низов'ях Мезені, 
Північної Двіни, Онега і Печори. 
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Плейони - персонаж давньогрецької міфології, 
океанида, дочка титанів Океану і Тетія. Дру-
жина титана Атланта, мати семи сузір'їв-
стожарів: Алкіона, Келено, Майя, Меропа, 
Стеропа (або Астеропа), Тайгета і Електра, 
зоряне  скупчення  в  сузір'ї  Тельця. Також, за  

другою версією - мати Гіанта (або Гіас), Гиад і Каліпсо. Згідно 
з астрономічною традицією, «Келено» і «Алкіона» вимовляю-
ться відповідно «Целено» і «Альціона». Мисливець Оріон, 
переслідуючи сузір'їв-стожар, погнався за Плейоною зі своїм 
псом, (коли вона з дочками проходила по Беотіні), і гнався за 
ними 7 років (а може 7 місяців). Зевс зглянувся над плеядами і 
помістив їх серед сузір'їв на небі. Іменем Плейони була назва-
на зірка в скупченні Плеяд. 

***** 
Настав час «Золотого століття» (або «Золотої доби»), 

чоловіки і жінки отримали рівні права, вони порівну ділили 
тяготи життя, порівну користувалися її благами. (Ми вам роз-
повідали про грецьку легенду «Золотої доби» із поеми Гесіода 
«Труди і дні». Там поет вів оповідь про чотири доби (епохи), де 
за кожною наступною люди псуються: Золота, Срібна, Мідна та 
Залізна. Мешканці цих діб відповідно називаються: золотим, 
срібним, мідним та залізним поколіннями. Між двома останніми 
Гесіод поставив «покоління героїв», яке гальмувало поступове 
псування людського роду). 

***** 
За Гесіодом, людей створили боги (Гея або Проме-
тей) в час, коли над світом владарював Кронос. Лю-
ди не знали ні горя, ні турбот, ні старості, ні хво-
роб. 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 пра-
цювали  стільки, скільки  самі  хотіли.  За   Гесіодом,  

«Золота доба» скінчилася, коли Пандора відкрила скриньку з 
усіма лихами світу «і земля розкололася».  
  ***** 

Саме тоді загинула Атлантида, залишилися тільки її євро-
пейські материкові колонії в Середземномор'ї. А в тих колоніях 
все ще були сильні матріархальні традиції амазонок, підтриму-
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вані стародавньою релігією. І влада в Європі поступово знову 
перейшла до жінок. Тому в легендах Європи - Атлант, як і Свя-
тогор, народжує тільки дочок, і вони стають родоначальницями 
багатьох європейських народів. Що було потім? Точно можна 
сказати, що навіть в III тис. до н.е. велика частина сучасної 
Європи і України були під владою жінок. Як приклад, в «Книзі 
Велеса» родове дерево древлян, полян і кривичів, що займали 
ці землі, повели свій рід від попередниць - жінок на ім’я Древа 
(перша), Скрева (друга), Полева (третя) - це дочки слов’янсь-
кого бога Богумира і їхньої матері Славуни (Слави). (Поверне-
мося до цієї теми - «Єлисаветградський міт про Богумира»).  

Це вказує на те, що спочатку цими слов’янськими родами 
правили жінки. Відповідно до древніх легенд, коли патріарх 
Богумир встановлював свою владу над Євразією, він послав 
завойовувати землі в матріархальної Європи своїх трьох дочок, 
щоб жінки воювали з жінками. Якби він послав туди чоловіків, 
то справа досить скоро закінчилася миром і в Європі мало щоб 
змінилося й до сьогоднішнього часу. Дочки Богумира завоюва- 
ли чималу частину Європи і поселися там. А їхні нащадки ста-
ли європейськими амазонками та прямими предками слов'ян. 

Європейська антична традиція досить докладно розпові-
дає про землі на північ від Чорного моря і населяє ці землі 
амазонками, називаючи їх «жінками які керують чоловіками». 
Наприклад, давньогрецький історик Діодор Сицилійський (I ст. 
до н.е.) розповідав про царицю амазонок Міріну (ІІ тис. до н.е.),  
яка правила і воювала ще до Персея. В її війську було до 30 
000 піших амазонок і до 2000 жінок-вершниць. Цариця Міріна, 
згідно Діодора, побудувала на берегах Трітонського озера 
(Мармурового моря), що поруч з Фрігією, місто ХерсонИс. Зго-
дом він став ХерсонЕс в Тавриді. Нам здається, ім'я  Міріна 
може бути похідним іменем від прабатька Бога Богумира, якого 
ще звали Імир. Судячи з усього, воно стало тронним ім'ям нас-
тупних цариць амазонок з роду Богумира. Це славяно-кіммерій-
ське ім'я, що підтверджується історією амазонок, а потім сарма-
тів. За Геродотом, сармати (або саврамати) утворились від 
змішання скіфов-мідійців і амазонок.  

Тогочасні амазонки не знали міри в боях, вони дійшли до 
Криму, підкорили Сірію, брали участь в облозі Трої, воювали з 
греками. Одного разу ті захопили загін амазонок, щоб показати 
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цих чудо-жінок у себе на батьківщині. Повантажили їх на кораб-
лі, але в морі полоненні амазонки напали на греків і перебили 
їх усіх. Не володіючи наукою кораблеводіння, амазонки змуше-
ні були віддатися на волю вітрам, які, врешті-решт, привели їх 
до берегів, населених скіфами-мідійцями. 

Відчувши під ногами тверду землю, жінки негайно присту-
пили до улюбленого заняття - вбивств і грабежів. Скіфи, які 
ніколи не бачили таких темпераментних дам, відчули справжній 
«культурний шок». Вони зібрали загін з кращих юнаків і відпра-
вили їх проти амазонок. Але не для того, щоб мстити. Навпаки, 
мета була більш ніж гуманна – «приручити» цих диких левиць і 
отримати від них потомство, якого ще світ не бачив. Так на зе-
млі з'явився новий народ – «саврамати» (або сармати). В ту 
історичну епоху амазонки та їхні нащадки зустрічалися від Пер-
сії до Кавказу і від Чорного до Каспійського морів. Геродот пи-
ше: на мові скіфів амазонки називалися «оіорпата» (вбивці 
чоловіків). Згідно зі їхнім звичаєм, жодна амазонка не могла 
вийти заміж, не вбивши перед цим чоловіка. І коли сьогоднішні 
чоловіки кажуть, що вони «приручили» жінок, не варто обманю-
ватися на цей рахунок, в крові жінок-амазонок постійно знахо-
диться неприборканий «ген убивця». Пам’ятайте,  жінки Украї-
ни – нащадки колишніх амазонок. 

***** 
Хто сказав, що у війни не жіноче обличчя? 
Здорові м'язисті чоловіки з величезними 
мечами - візитна картка «бойового фенте-
зі», але пліч-о-пліч з цією горою м'яза і заліза 
завжди стояли жінки. Войовниць, що поєд-
нують в собі жіночість і силу, як правило, 
соромляться. Чоловіки уникають проявля- 
ти інтерес до «агресивної  жінки  з  мечем»,  

вважаючи це проявом власної слабкості. Дами з побоюванням 
поглядають на тих, хто змінив швабру на спис і при вигляді 
дракона тепер не непритомніє, а вправно розтинає йому 
черево. Геродот у своїй «Історії» повідомляє, що столиця 
амазонок називалася Феміскіра і стояла вона на березі річки 
Фермодон (південь Чорного моря, сучасна Туреччина). Існує 
версія, згідно з якою амазонки прийшли до Греції з Меотійсь-
кого озера (тобто з Азовського моря). Звідти вони здійсню-
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вали військові походи по всій Малій Азії, добираючись навіть 
до Сирії і Єгипту. За легендами, амазонки заснували такі 
міста, як Ефес, Смірна (турецький Ізмір), Синоп і Пафос. За 
життя Олександра Македонського ходили чутки про те, як 
одного разу в табір великого полководця прибула цариця 
амазонок Талестріс і 300-та жінок-воїнів. Нібито Талестріс 
хотіла захотіла мати від Олександра, сильних і розумних 
нащадків-дівчат, і таки добилась свого: «Вона 13 ночей про-
вела на спальному ложі О. Македонського. Амазонки так про-
славилися бойовими перемогами, що бог Діоніс (або Бог вина) 
уклав з ними союз для боротьби з титанами. 

***** 
Відповідно до древніх легенд, арії під керівництвом Арія 

Оседня і його братів рушили з Уралу до Кавказу, а далі пішли в 
Малу Азію в II тис. р. до н.е., і втрутилися у війну амазонок з 
горгонянками і атлантами, при цьому арії виступили на боці 
раніше згаданих амазонок цариці Міріни, бо арії прагнули пове-
рнути собі владу в Європі і Азії. Після довгих битв і остаточної 
перемоги над атлантами і горгонянками, - арії переженилися на 
амазонках. І цим амазонки завдали собі «смертельного удару», 
їхній матріархат почав розвалюватись стрімкими темпами. І 
замість матріархату, на слов’яно-арійських землях утвердився 
патріархат разом з арійської ведичної релігією, яка з часів Богу-
мира, витісняла давню релігію матріархату. Спадщина цієї 
релігії відчутна в культурі слов'ян і в наші часи. Треба мати на 
увазі, що арії ніколи не існували як окремий народ. З самого 
початку виникнення арійської раси, - арійські племена стрімко 
розселялись на просторах теперішньої України, а потім Євразії 
і змішуючись з місцевим населенням, вони створювали нові 
арійські народи, так званої індо-європейської мовної сім’ї. Гре-
ки, що розселялися в Причорномор'ї, постійно стикалися з 
войовничими жінками-кочівниками та їхніми нащадками. Ми 
припускаємо, що у великому «арійському морі народів» сло-
в'яни виділилися і утвердилися саме через жінок-амазонок. 

Після перемоги аріїв і утвердження влади чоловіків над 
жінками, поширенню ведичної віри, стародавні жіночі традиції 
амазонок не були забуті. Слід звернути увагу на стародавні 
джерела (крім «книги Велеса» є й інші рукописи), бо дивина 
полягає в тому, що зазначені джерела не дають нам жодного 
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написаного слов'янського чоловічого імені в III-II тис. до н.е. 
Відомі чоловіки, герої, царі, полководці III-II тис. до н.е.  зазви-
чай носили іранські (читай арійські) імена, немов спеціально 
приховували слов’ян чоловіків. Зате жінок і цариць на ім’я 
Міріна, Заріна тощо, в цей період – дуже багато.  

Як би там не було, але арійсько-амазонські військові тра-
диції пережили віки, особливо закоренились на території Укра-
їни. Прямим спадкоємцем військових традицій стало українське 
лицарство княжих та козацьких часів. А ще в інших країнах, 
українські амазонки ставали прикладом. В Європі жінки з кель-
тських і германських племен часто билися пліч-о-пліч зі своїми 
чоловіками. Римський історик Корнелій Тацит говорить про те, 
що в війську жінки на ім’я Будік (легендарна королева племені 
іценів), яка підняла Британію на повстання проти римлян в 60 
році до н.е., було більше жінок, ніж чоловіків. 

У скандинавських країнах існував цікавий звичай, згідно з 
яким жінка, яка не обтяжена сім'єю, могла взяти в руки зброю і 
стати «skjaldmo» - «дівою зі щитом». Декілька прикладів: «Сага 
про Хервора» розповідає історію однієї такої дівчини, яка одя-
галася, як чоловік і билася під чоловічим ім'ям Хьервард. Най-
знаменитіша жінка-лицар - Брадаманта, сестра знаменитого 
лицаря Рено де Монтабан. Її пригоди стали частиною двох най-
важливіших поем епохи італійського Ренесансу - «Закоханий 
Орландо» графа Маттео Марія Боярдо (1495) і її продовження 
«Несамовитий Орландо» Лудовіко Аріосто (1516).  

Король Ахо Хоегбаджа - третій правитель Дагомеї (Бенін, 
Африка) з 1645 по 1685 рік, а потім його син Доссен Агаджі, що 
правив з 1708 по 1732, створили потужну армію з жінок, так 
званих домогейських амазонок, за допомогою них, вони змогли 
захопити сусідні королівства і утворити велику державу, яка 
проіснувала до 19 століття. 

***** 
На думку окремих вчених, сучасні люди (як нащадки 
давніх цивілізацій) в результаті тривалої деградації 
втратили безліч притаманних їм якостей, а разом з 
ними і першу людську подобу (переформувались). Тож 
зараз йде не біологічне «олюднення» звірів, а біологіч-
не «озвіріння людини». Замість кращого природного 
відбору, панує природний вибір гірших якостей. 
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ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИЙ  МІТ  ПРО  БОГУМИРА 
Почнемо з визначення різниці між міфом та 
мітом. Міф – оповідь, яка пояснює походження 
певних речей, термінів, явищ, подій через емо-
ційно-чуттєві образи (або спрощене, викривле-
не бачення минулого, яке порушує причинно-
наслідковий зв’язок). Міт – це те, чого не можна 
пояснити раціонально, наприклад, історичне 
явище, подія, територія або нація - як група на-
дів. А ще слово «міт» в сучасних історичних 
журналістських текстах вживається  у  значенні  

неправдивого пропагандистського твердження. Валентин Кар-
пов та Сергій Чеботарьов відносяться до міту – з повагою, бо 
вважають міт передачею великої, сакральної та важливої пра-
вди до певної групи людей. Ось приклад такого міту. У 1919 р. 
карта держави України включала в себе такі території: 

► Територія сучасної України + Крим + Донбас; 
► Кубань + Ставропілля + Чорноморщина + Східна Сло-

божанщина + Стародубщина (зараз у складі Росії); 
► Берестейщина + Гомельщина (нині у складі Білорусі); 
► Холмщина + Підляшшя + Надсяння + Північна Лемкі-

вщина (зараз у складі Польщі); 
► Південна Лемківщина (це Словаччина); 
► Мармарощина + Південна Буковина (це Румунії); 
► Придністров’я (окрема невизнана держава). 

Якщо втрачений у 2014 році Крим і Донбас, на початку ХХІ ст. 
можна повернути, то забрати назад Кубань, Зелений Клин,  
Придністров’я та Підляшшя, це щось із області «над зусиль». 
Але так само казали і про розпад царської  імперії Москви до 
більшовицького перевороту 1917 р. Після цих подій постала 
Соборна Україна 1919 р., тоді це теж вважалось чимось фан-
тастичним. У 1922 році утворився Союз Радянських Соціаліс- 
тичних Республік, а у 1991 році СРСР розпався, якого з юри-
дичної точки зору не було. На заміну СРСР у 1991 р. прийшла 
Російська Федерація, і в тому 1991 році була утворена незале- 
жна Україна. Хто знає, що буде далі, адже давно доведено 
одне історичне «правило спіралі», коли історія повторюється 
«по спіралі», а великі імперії розвалюються. Все інше повторю-
ється знов і знов - на новому витку «історичної спіралі». 
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Богумир - слов'янський бог - прабатько ряду 
слов'янських племен: русів, сіверян, полян, 
кривичів, дреговичів тощо. Веде свій родовід 
від сина Даждь-бога і Морени. Богумир одру-
жився на жінці Славуні (Слава), дочці Мана. У 
Богумира від Слави-Славуни було 3 дочки: 
Полева, Скрева, Древа і 3 сини: Словен, Сівш і 
Рус. Але Богумир прожив майже тисячу років, і 
породив за цей час й інших дітей, але  то  інша  

тема. Сьогодні старий волхв Білозар із добре відомого вам 
племені «Онгол» сторожової застави на березі річки «Івля» в 
Приінгуллі, попросив вождя Сверкера, розповісти «онгольцям» 
про дочок та синів слов’янського бога Богумира, як засновників 
роду слов’ян.  

Перед своєю промовою, старий волхв Білозар вклонявся 
до землі своїм землякам і дякував  старійшинам за мудрість. 
Така ж мудрість правила словом Білозара і сьогодні, він розпо-
чав з наступного: - Волхви мають уміти сіяти добро не лише 
для свого живота, а й живота своїх людей. Біда, коли мудрий 
муж стає ситим собою і не бачить нікого навкруги. Пригадайте, 
як я розповідав вам декілька років потому, що рід «росичів», 
походив від «полян». Колись дуже давно, поселився на березі 
тихої і лагідної ріки «Івля», що котила свої води серед росяного 
«Дикого поля» чоловік на ім’я Богумир із «росичів». Від нього 
пішла назва роду «Рось». З часом від того роду утворився 
великий хліборобський народ «росичі» і разом з іншими племе-
нами заселили Великий український степ і назвали їх «руси». 

Сьогодні вождь племені «Онгол» Сверкер, розповість вам 
про засновників роду-племені слов’ян. Це легендарний міт про 
слов'янського бога Богумира переказаний Сверкеру волхвами 
із племені древлян, котрі поставили свій рід на перше місце, як 
нащадків дочки Богумира - Древи, а рід русів від молодшого 
сина Руса поставили на останнє місце, немов засвідчували 
перш початок в походженні слав’янського етносу. Паралельно  
Сверкер дасть пояснення що до битви на берегах Готського 
(Азовського) моря у 950 р. до н.е. згадану древлянами. Правда 
вона мала місце в добу кіммерійців (1500–700 роки до н.е.), як 
нащадків трипільців. Оті трипільці в подальшому відроджували 
народ русів і боронили нашу землю від кочовиків з той сторони,  



 
47 

де сходить сонце. Далі слухайте мудрого вождя Сверкера.  
Старий але сильний вождь «онгольців» Сверкер, піднявся 

і вийшов до кола, де сиділи впереміжку підростаюча молодь, 
молодиці, зрілі мужі і старі воїни. Вклонившись до землі, Свер-
кер почав свою розповідь про слов’янського бога Богумира, 
який прожив на світі трохи більше тисячі років. В його розповіді 
були згадки про дуже старі часи, а ще погляди у майбутнє, про 
те, що буде через тисячу років, коли більшості «онгольців» вже 
не буде на цьому світі. Так переказували мудрість слов’янських 
волхвів із роду – в рід, і люди розуміли вождя.   

У давні часи жив Богумир недалеко від нашої річки Івля, 
що в перекладі з тюркської мови означає «сторож». Бо саме по 
цій річці у 9-13 ст. буде йти кордон між державою Київська Русь 
та володіннями половців (тюрків), а вздовж обох берегів стоять 
сторожові-поселення, на прикладі нашої сторожової застави 
«Онгол». До періоду Київської Русі землі на яких ми виростили 
своїх дітей, звали «Великою Скіфією» (в VI-V ст. до н.е.). За 
свідченням Геродота, «Велика Скіфія» простягалася від Дунаю 
до Дону та на таку ж відстань від узбережжя Чорного моря на 
північ. Північніше мешкали народи: агафірси, скіфи-орачі, нев-
ри, будіни, гелони, меланхлени, гіпербореї тощо. Ці та інші 
народи оселялись біля численних річок, наприклад, Істр (Ду-
най), Тірас (Дністер), Гіпаніс (Південний Буг), Борисфен (Дні-
про), Танаїс (Дон) та Івля (Ангул або Інгул). На цьому великому 
просторі, у межах Степу і Лісостепу, жили численні племена і 
народи про які буду розповідати іншим разом. Назва «Велика 
Скіфія» ще буде довго вживатися в Європі й у пізніші часи, 
відповідно частини населення Русі, потім Монгольської імперії, 
а потім людності «Дикого поля», передусім козаків і татар. 

Окремі феодальні князівства VIII-IX ст. утворять могутню 
державу Русь, яка в історіографії XIX ст. матиме назву Київська 
Русь. Спочатку до цього об’єднання приєднаються лише укра-
їнські племена і народи полян, деревлян, південних дреговичів 
та чернігівську частину сіверян. Від 882-885 років приєднають-
ся псковські кривичі та ільменські словени, згодом уличі і тиве-
рці та інші. Прошу вас зрозуміти, що Київська Русь (як держава) 
охоплювала лише землі на Середній Наддніпрянщині, тобто 
вона не виходила за межі території, на якій жили протоукраїнці. 
Пізніша українська культура (часів Козаччини, Гетьманщини і 
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сучасних українців) сформувалася на культурних традиціях 
південно-руських (тобто протоукраїнських) літописних племен 
полян, деревлян, волинян, сіверян, уличів, тиверців, білих хор-
ватів і самої Київської Русі. Первинно Київська Русь виникла як 
рання українська держава. Лише значно пізніше вона стала 
величезною й типовою середньовічною імперією від Сяну до 
Волги, але її державотворчим і консолідуючим етносом були 
південні русини, тобто праукраїнці. 

З приходом ординської навали з’явилась назва «Полове-
цьке поле» (або Дешт-і-Кипчак),  ця назва у XIІ-XIV ст. закріпи-
лася за частиною Євразійського степу, від гирла Дунаю - до 
пониззя Сирдар'ї та озера Балхаш, де панували тюркомовні 
племена кочовиків-половців (кипчаків, куманів). Вони займали 
територію сучасного Казахстану, російського Уралу, Поволжжя, 
Прикавказзя, Східної та Південної України. Інколи до цієї землі 
включали Дніпровське правобережжя. «Половецьке поле» 
поділялося на Східне (від Алтаю до Волги) і Західне (від Волги 
до Дунаю). У XIII столітті «Половецьке поле» стало ядром 
«улусу Джучі» (Золотої Орди). 

Пройде небагато часу і цю територію у 16-17 ст. назвуть 
«Диким полем», а згодом назву поміняють на «Великий Євра-
зійський степ». До «Дикого поля» будуть відносити українські 
землі на схід і південь від Білої Церкви, і Польсько-Литовський 
уряд почне роздавати її магнатам і шляхті у приватну власні-
сть. Під впливом зростаючої небезпеки, у 15 ст. сформується 
українське козацтво. Наприкінці 18 ст. назва «Дике поле» 
перестане вживатися. В кінці ХХ ст. до вже умовного «Дикого 
поля» увійдуть: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіро-
воградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 
Харківська та Херсонська області України. 

А ще у 18-19 ст. наші землі прозвуть «Велика Тартарія» 
(або Татарщина), і будуть казати, що це історична європейська 
назва територій (колишньої) Татарської, Ординської, Степової 
імперії, забуваючи попередні історичні назви наших земель. 
«Тартарами» - європейці будуть називати населення «Золотої 
Орди» та «Чагатайського улусу», переважно кочових та кипча-
ко-мовних предків казахів, татар, башкир, кумиків, кримських 
татар та інших народів. Дуже дивного і незрозумілого чекає 
попереду наших нащадків.  
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Щоб було зрозуміло про народи, які жили на 
території тогочасної Тартарії, наші автори 
надають коротке пояснення: ► - «Мала Тар-
тарія» сучасна територія південної України та 
Донщини між річками Дніпро і Дон, з півдня її 
обмежували узбережжя Чорного та Азовського 
морів. ► - «Буджацька Тартарія» та «Очаківсь- 

ка Тартарія» сучасна територія південної України, колись y  
складі Османської імперії (карта 1672 р. Гійом Сансон та 
Юбер Жайо). ► - «Велика Тартарія» (або Московська, або 
Російська та «Сибірська Тартарія» (або Сибір, Далекий Схід). 
Межі її добре демонструє карта 1725-1730 р., зроблена Віту-
сом Берінгом (1681-1741) під час першої експедиції на Камча-
тку за дорученням царя Петра I, метою якої було встанови-
ти: «як Сибір межує з Америкою». Карта намальована під час 
мандрівки з Петербурга через Тобольск, столицю «Сибірської 
Тартарії». ► - «Московська Тартарія» колишні Астраханське 
і Казанське ханства та прилеглі землі. ► - «Кубанська Тарта-
рія» (Кубань показана на карті Європи 1771 р., Британської 
енциклопедія). ► - «Незалежна Тартарія», не включена до 
складу Китайської та Російської імперій Тартарія, у XVIII ст. 
туди входила Середня Азія. ► - «Китайська Тартарія», це Ти-
бет, Східний Туркестан, Монголія та Маньчжурія. 

*****  
Далі слова вождя Сверкера: - Наші сусіди по «Дикому 

степу», спочатку назвуть нашу річку «Івля», а потім чудною 
назвою «Ангул», але цю назву нові покоління з часом змінять 
на Пантікап та Гіпакіріс, бо ми маємо 2 схожі річки, тільки піз-
ніше з’ясується, що  Пантікап – то Інгулець, Гіпакіріс – то Інгул. 
Назва Пантікап походить від слова «пант» – риба, тобто рибна 
річка. Звернімо увагу на те, що за декілька десятків днів пере-
ходу від нашої застави «Онгол» (в дуже старі часи), існувало 
поселення під подібною назвою «Пантікапей», то була столиця 
могутнього Боспорського царства, (але то вже інша тема). 

«Пантікап» далеко не остання назва річки «Ангул» (Івля). 
Геродот назве її «Іпакір», а візантійський імператор Порфіро-
родний (905-959 р) – «Хінгулус». В державі Київська Русь, річку 
будуть називати «Уголъ», потім «Єнгул», а від 1630 р вже буде 
назва «Інгул». Через 60 років (1697 р) у літописах знайдуть цілу 
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низку назв Інгулів (Ангулів). А ще Інгул Великий та Інгул Малий, 
просто Інгулець та Інгулець Малий, просто Інгульська  та Вища 
Інгульська і т.д. Колись річка «Ангул» була одним із рукавів ста-
рого Дніпра, і тільки з часом стала самостійною річкою «Інгул» 
завдяки діяльності літосферного щита, різним зсувам порід та 
підґрунтовим рікам, що течуть в середині землі. 

Щоб там не мудрували з назвами, але наша річка із ста-
рою назвою «Івля» бере початок на північний захід від фортеці 
святої Єлисавети, яку почнуть будувати на початку 1750-х ро-
ків, а від 1764 р. фортеця стає центром Єлисаветинської про-
вінції, від 1775 р. - повітовим центром, потім місто почнуть 
називати Єлисаветград і 5 разів будуть змінювати назви. В 
межах міста р. «Інгул» (Ангул) матиме кілька притоків: 2 праві – 
Грузька, Сугоклія; одна ліва – Біянка та прихованих в землі: Че-
чора, Мотузянка, Злодійка, Мамайка та ще 3-4 притоки назви 
яких загубляться в майбутньому. До 1740 р. річка (Івля-Ангул-
Інгул) буде кордоном з Туреччиною, згодом її права частина 
суші перейде до козаків Запорозької Січі. Далі будуть й інші 
зміни, але ми повернемося до теми слов’янського Богумира.  

***** 
Слов'яни розуміють Бога як найвищу істоту. З 
Богом ототожнюється Природа, Всесвіт. Най-
вищім Бог є єдиний і багатопроявний, кожний із 
його проявів має своє ім'я і розглядається як 
окреме Божество. Боги слов'ян мають чітку 
прив'язку до природної сутності, тобто відбува-
ється уособлення проявів Природи  через  міто- 

логічні персонажі. Це дає відмінність від біблійного віровчення, 
де боги і святі діють як окремі від Природи істоти, хоча пер-
вісно ця прив'язка існувала. Серед імен слов'янських Богів є 
багато найменувань одного і того ж Божества, які часто мо-
жуть виявитися давніми епітетами, а пізніше стали сприй-
матися як власні імена. 

***** 
За словами старого вождя Сверкера, слов’янський бог 

Богумир (як праотець слов'ян): - Був славним мужем і разом із 
своєю дружиною Слава (або Славеною) мав вищезазначених 
дочок і синів. Як приклад, від доньок Древа, Скрева і Полева 
пішли племена деревлян, кривичів і полян, а від синів Словен, 
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Сівш та Рус пішли сіверці, руси та інші племена. (До речі, за 
словами Сверкера, після Бога Богумира на наших землях жив 
Бог Орій із своїми синами Києм, Щеком і Хоривом). Щоб там не 
було, але діти Богумира і Славуни росли слухняними, водили 
худобу до степів і там пасли в травах; батькам корились і пова-
жали інших Богів; підростали та розуму набирались 
        Якось їхня мати Славуна, дбаючи про потреби підрісших 
дочок, сказала Богумирові: «Сім днів маємо, щоб своїх дорос-
лих дочок віддати заміж, а згодом внучат доглядати». Послу-
хавши свою дружину Славуну, Богумир упріг повоза і поїхав, 
куди очі дивляться,  шукати своїм донькам - чоловіків. Їхав – 
їхав і приїхав до священного дуба, що стояв у полі, розпалив 
вогнище і лишився на ніч біля нього грітись. Цей епізод порів-
нюють з козаком Мамаєм, про якого раніше йшла мова. 
        І побачив увечері 3-х мужів на конях, що наближалися до 
нього, то були Ранок, Полудень і Вечір, які шукали собі дружин. 
Привіталися: «Здоров  будь  добрий  чоловік, що ти шукаєш»? 
Розповів їм Богумир про свою тугу: «Шукаю мужів для своїх 3-х 
дочок». А ті відповіли, що самі в поході три місяці, щоб знайти  
собі дружин. Сіли всі разом, поміркували і вирішили: «Поверта-
тися усім разом до житла Богомира». А в цей час Славуна 
разом з своїми дочками порались в полі, і коли побачили Богу-
мира з трьома молодими чоловіками: «радощів було до самого 
неба». Прийшли всі до хати, облаштувались і справили три 
весілля, а згодом побудували три власні домівки біля річок де 
ви проживаєте. З часом сини Богумира: Словен, Сівш і Рус теж 
одружилися і від тих усіх родин пішли племена і народи, які 
заселять землі України-Русі. (Про них ми розповідали на сто-
рінках наших книг). 
 ***** 

Додаток. Доленосна розповідь вождя Сверкера відбу-
лась за 1300 р. до появи короля Германаріха (265–375) 
який  у  IV ст.  підкорив  остготські  та  вестготські 
племена Північного Причорномор'я. Його батьком був 
король остготів Ахиульф (правив у 310-340 р). В ті 
часи була велика битва на берегах «Готського моря»  

в якій полягли славні воїни, наші далекі предки, їм згодом наси-
пали великі кургани. Довгий час над ними майоріли жовто-
блакитні українські стяги, сьогодні там «голий степ».  
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За своїм ім'ям Богумир уособлює осіннє Сонце  від Миро-
бога, дехто порівнює Богумира - з Ором та його синами. Бать-
ка родоначальника племені полян Кия, а також Щека, Хорива 
та Либідії. Бог Ор (або Ур) - найголовніший бог у хліборобстві, 
відповідає за родючість від часів трипільської культури. Це 
наводить на біблійні паралелі, коли Іван Хреститель, являвся 
предтечею Ісуса Христоса. 

Дехто намагається вирахувати довести історичність Богу-
мира і бога Орія (або Ярила), в слов’янській міфології - Бог 
Ярило пробудження природи і родючості, символ сексуальної 
потужності у чоловіків і покровитель рослинного світу. За Веле-
совою книгою, Богумир уособлює Миробога. Коли Сонце  захо-
дить, саме тоді розпочинаються дії Орія, які відповідають богу  
Ярилі. Культ Ярила був поширений на Русі до християн. Від 
отця Орія утворилися племена і народи орійці (або арійці).  

І тут із натовпу «онгольців» пролунало питання: «Який 
прапор, синьо-жовтий чи навпаки повинен бути у нашому пле-
мені? На це питання взявся відповісти старий волхв Білозар: -  
Старі волхви відповідно розміщення кольорів на наших прапо-
рах (синьо-жовтий чи жовто-синій) внесли роз’яснення: -  Оби-
два варіанти прапора є правильними, але мають різне значен-
ня. Склалася основна думка, що прапор символізує золоте 
пшеничне поле під синім небом. А ось згідно світогляду Сонце 
(жовтий колір) днює в кроні Світового Дерева, а Вода (синій 
колір) в його коріннях. У цій позиції прапор – жовто-синій. Але 
коли Сонце сідає у світові Води, то кольори замінюються міс-
цями. Дехто намагається подати це за негативне явище. Нас-
правді Бог створив Світ подвійним, де Білобог і Чорнобог мо-
жуть битись між собою, але кожен виконує своє призначення. 
Тому спускаючись в потойбіччя Сонце (нібито чоловік) потра-
пляє в свою хату і сексуально поєднується із жінкою в її лоні. 
Хата - це місце спокою, сну, споглядання, стабільності, миру. 
Тож маємо Богів або героїв: Миробога, Радогоста, Володими-
ра, Мамая та інших. Коли Сонце зранку виходить із хати (немов 
з жіночого лона) і йде у похід або на працю, то кольори знову 
змінюють позицію, а це вказує на рух, ярість, творчість.  

Тризуб-Триглав символізує сокола, що падає головою 
донизу і відповідає символу держави. Якщо ми хочемо змінити 
кольори прапора, то потрібно змінювати і позицію Тризуба. 
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СХІДНІ  СЛОВ’ЯНИ  І  РУСИ:  В  ПОШУКАХ  ПРАВДИ 
Період зародження східнослов'янського  

етносу й досі залишається малодослідже-
ним. Опираючись на сучасну археологічну 
науку, ми хочемо простежити історію слов'я-
нства і Русів із середини І тис. до н.е. Рані-
ше ми вам розповідали про декілька варіа-
нтів зародження родів східних слов’ян, які 
мають протилежні «шляхи підходів» до сво-
го  походження.  Доречно   згадати   східно- 

слов'янське плем’я в’ятичів, які проживали у верхній та серед-
ній течії Оки та в низині річки Москви у VIIІ-XIIІ ст. За даними 
археології, територія в'ятичів мала такі кордони: Південно-
західна межа проходила по вододілу Оки і Десни, у верхів'ях 
Десни і її притоків, а також в басейнах приток Оки, Жиздри і 
Угри, виділяється смуга, де в’ятицькі кургани сусідять з криви-
цькими пам'ятники. Далі межа в'ятичів проходила уздовж долин 
Угри і Оки (аж до впадання ріки Москви в Оку), минаючи басей-
ни Протви і Нари. Далі слідує на північний захід уздовж правих 
приток до верхів'їв Москви-ріки, а потім повертає на схід у нап-
рямку до верхів'їв Клязьми. При впадінні річки Учі  в Клязьму, 
межа повертає на південний схід і йде спочатку по лівому бере-
зі р. Москви, а потім - до р. Ока. Візантійський імператор Конс-
тантин Багрянородний (912-959 р.) писав: «Зіслов’янилася вся 
наша земля і стала варварською». 

Більшість дослідників вважає, що субстратом в'ятичів 
було місцеве Балтське населення. Попередниками слов'ян-
ського населення в басейні верхньої Оки були представники 
сформованої до III-IV століть Мощинської культури. Згідно з 
«Повістю временних літ» назва племені в'ятичів походить від 
імені родоначальника племені В’ятка, який разом з братом, 
Радимом прийшли з своїми родами «від ляхів» та дали назву 
племенам в'ятичів та радимичів, а вже від IX ст. виступають як 
в'ятичі в басейні Оки. У VIII-IX ст. в результаті об’єднавчих 
процесів у східних слов’ян з’являються племінні князівства.  

Походження назви Руси, (або русич, русин) остаточно не 
з'ясоване. З цього приводу вже понад 200 років ведеться жвава 
дискусія й існує широка наукова література з полярно проти-
лежними поглядами різних вчених на цю проблему. Перше, що 
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падає в очі при ознайомлені з повідомленнями іноземних дже-
рел ІХ-Х ст. про Східну Європу, це послідовне й наполегливе 
протиставлення двох народів: слов’ян і русів. Серед багатьох 
висловлених поглядів на  походження слов’ян і русів є такі, що, 
не витримують наукової критики. 

Спершу назва Русь (русин, русич) була прив’язана до 
землі й племені полян навколо Києва, але з поширенням Київ-
ської держави, поширилася ця назва й на всю українську тери-
торію, навіть майже на всю Східню Європу й прикріпилася до 
українського народу; зокрема на деяких крайніх західних укра-
їнських територіях вона до останніх часів зберігалася в первіс-
ному значенні Русь це Україна, русин це українець.  

Арабські та перські джерела вважають слов’ян і русів  
двома окремими великими народами, кожен з яких складається 
з більш чи менш значної кількості племен. Неодноразово вис-
ловлювалось припущення, що під русами («ар-рус») розуміли 
насправді східних слов’ян та інших підлеглих Руській державі, а 
під слов’янами («ас-сакаліба») - переважно західних слов’ян. 
Тому терміни руський та русин збереглися в ужитку до початку 
ХХІ ст. саме на Буковині й Закарпатті. 

Слов'яни з'явилися на історичній арені не раніше кінця III 
тис. до н.е., найвірогідніше, спочатку між Середнім Дунаєм і 
Тисою, а потім поступово розселилися на північніших землях. 
Маємо гіпотезу середньо-дунайської прабатьківщини слов'ян, 
відзначену автором «Повісті минулих літ», який тлумачить 
незрозумілий потяг слов'янських племен до Дунаю в епоху 
«Великого переселення народів» (V-VI ст.) і стійку пам'ять про 
річку серед усіх слов'янських та деяких прибалтійських наро-
дів, більшість із яких ніколи не були пов'язані з Дунаєм ні геог-
рафічно, ні історично. 

Інші дослідники виразно підкреслюють, що східні слов’я-
ни, як мешканці Східної Європи, мають прив’язки до своїх сусі-
дів печенігів, хазар та інших східних народів. Є цікаві записи 
про це в арабських літописах, але давні араби не були сильні в 
етнології і залишили нам багато таємниць, пов’язаних з поход-
ження східних слов’ян. Нерідко ставили народи слов’ян і русів 
поряд і знаходили дещо спільне в їхніх звичаях. Але окремі 
арабські тексти з давньої історії, заглиблюючись в першпочаток 
слов’ян і русів все ж показували  їх як різні народи. 
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Як ми казали раніше, плем’я в’ятичів прожива- 
ло у верхній та середній течії Оки, а в низині 
майбутньої р. Москва від VII-XIIІ ст. Це одне з 
головних племен, які стали основою форму-
вання  російського   народу.  В  середині  X  ст. 

київський князь Святослав Ігорович приєднав землі в'ятичів 
до Київської Русі. Та вже у 981 році в'ятичі повстали, тоді їх 
переміг князь Володимир Великий і наклав на них «дань від 
рала». Наступного року він знову ходив на в'ятичів і переміг їх 
удруге. Проте до кінця XI ст. племена в'ятичів зберігали пев-
ну політичну незалежність. Згадуються походи проти в'яти-
чів князів Київської Русі цього часу. З XII ст. територія в'яти-
чів опинилася у складі Чернігівського, Ростово-суздальського 
і Рязанського князівств. За результатами «Великого пересе-
лення народів» визначали територіальні угруповання слов’ян 
та поділяти їх на східних і західних, північних і південних. 

***** 
Слов’яни в історичних хроніках Плінія Старшого, Тацита і 

Клавдія Птолемея згадуються як венеди від 1-го століття н. е. 
Ареал розселення – трикутник Вісла-Карпати-Дніпро. Виходячи 
з даних древніх карт, слов’яни займали сучасну частину півні-
чної, центральної і західної України та східну, центральну і пів-
нічну частину сучасної Польщі. В ІV столітті н.е. венеди вже 
діляться на західних (територія Польщі) та східних – склавини 
та анти (територія України). На територію сучасних Чехії та 
Словаччини слов’яни приходять в V ст. н. е., а на Балкани  в VI 
ст., як племена склавинів і антів з території сучасної України. 

З історичних документів ми маємо протилежні погляди на 
плем’я слов’ян та народи русів. Візантійський автор Іоанн Ефе-
ський про походи слов’ян на Балкани пише так: - На третьому 
році по смерті імператора Юстина і правління державного 
Тиверія, рушив на них проклятий народ слов’ян, який пройшов 
через усю Елладу, по країні Фессалоніці, і по фракійських про-
вінціях. Здобув багато міст і фортець, спалив, пограбував і 
підкорив країну, сів на ній владно і без страху, як у своїй влас-
ній землі, і впродовж тих років доки імператор був зайнятий 
персидською війною, вирядив усі свої війська на Схід. Вся кра-
їна була віддана напризволяще слов’янам; останні зайняли її і 
розтіклися по ній на час, який призначив їм Бог. 
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Руси (або русини) - етнонім, який вживають для 
позначення населення Київської Русі. В державі 
Київська Русь титульним народом були руси, а не 
росіяни. За повідомленням арабського географа Ібн 
Хордадбеха, «руси -це різновид слов'ян». За М.Ломо-
носовим - народ «рос» (або руси) вперше згадані ще 
в VI ст. в «Церковній Історії» Захарієм Ритором, де 
він поміщає їх по сусідству з народами «людей-псів» і 
амазонок. За Г.Вернадським, «руси» - були частиною  

слов’янських антів. Персидський географ Гардізі пише: «Оці 
люди (руси) постійно нападають на своїх кораблях на слов'ян, 
захоплюють їх в полон, обертають в рабів, відводять в Хоза-
рію і в Булгарію і там продають». І тільки в історичному 
документі від Х ст. знаходимо запис Ібрагима Ібн-Якуба, де 
він написав, що «руси» говорять по-слов'янськи, тому що змі-
шалися з ними», а так вони протистояли один – одному. 

Хроніки того часу: - Руси величний народ, тілобудова 
їхня могутня й сила велика. Під час війни вони не відають про 
відступ і жоден з них не вдасться до втечі: він або вб’є, або 
буде вбитий сам. У поході кожен з них несе на собі зброю, а 
також причіпляє до себе різні ремісничі знаряддя, сокиру, мо-
лоток, пилку й таке інше. Б’ються вони зі списом і щитом, 
мають при собі меч, палицю й кинджали. Воюють, зазвичай, 
пішими, особливо коли бувають далеко від батьківщини. Мечі 
в них (русів) сулейманові (якісні, великі). Якщо якесь плем’я 
підіймається проти них, то вони усі виступають проти 
нападника і тоді зникає між ними розбрат і всі вони разом 
йдуть на ворогів, доки не переможуть. Вони хоробрі й мужні. 
Якщо вони нападають на якійсь інший народ, то не відступ-
лять, поки не знищать (не виснажать) його повністю. Пере-
можених вони або знищують, або перетворюють на рабів 

***** 
Київська Русь як держава спочатку сформувалося з пле-

мен полян, які жили навколо Києва, і сіверян з центром в Черні-
гові. Потім до Київської Русі приєднали древлян (Житомирська 
область) і уличів (Черкаська область). Далі Русь розширилася 
за рахунок волинян та дулібів (Волинська, Рівненська, північ 
Львівської областей). Згодом бужан (Вінницька і частина Хме-
льницької області). Далі Київ приєднав білих хорватів (частина 
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Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської 
областей) і тиверців (сучасні Молдова і Одеська область), дре-
говичів (південна Білорусь, за походженням від волинян), ради-
мичів (східна Білорусь, за походженням зі східної Польщі) і 
полочан (північна Білорусь, за походженням від кривичів помо-
рської Польщі), а також кривичів (Псков, Смоленськ) і словен 
(Новгород). Найдовше входженню в державу Київська Русь 
пручався регіон Москви-ріки і племя в’ятичів. Тепер щодо наз-
ви росіян: Нащадки балтів – латиші та литовці називали росіян 
кривичами, а не русами. Північні фінно-угри (естонці, карели та 
чудь) називали росіян - венедами, як окрема гілка племен сло-
вен і кривичів за походженням з Польщі. Тобто балти і фінно-
угри розуміли, що «руси» це автохтонні слов’яни з території 
Дніпра-Карпат, а кривичі і словени мають іншу основу і до них 
слов’ян не відносяться. 

Дуже суперечливим було формування наймолодшого, 
(північного) східнослов'янського етносу, (читай російського) 
більше тисячі років потому. На ті території, невеликими гру-
пами з поморської Польщі у 8 ст. н.е. прийшли словени і роз-
селилися в регіоні Новгорода, пізніше з північної Польщі при-
йшли кривичі і розселилися в регіоні Пскова-Смоленська, а 
в’ятичі прийшли зі східної Польщі на початку 9 ст. н.е. і розсе-
лилися в регіоні сучасних Тульської, Орловської і Калузької 
областей. В 9-10 ст. ареал проживання кривичів, словен і 
в’ятичів потихеньку розширюється. Треба пам’ятати, що кри-
вичі прийшли на території, яку населяли балти (сучасні наща-
дки литовців і латишів), а словени і в’ятичі прийшли на широкі 
фінно-угорські етнічні простори, де вже давно жили чудь, весь, 
іжора, карела, меря, мещера, мурома, мордва тощо.  

Цікавий факт, в’ятичі в регіон Москви-ріки приходять в 10 
столітті, а слов’яни на території Києва живуть з часу свого існу-
вання. З огляду на те, що грецький історик Геродот, наприклад, 
про венедів згадує ще в V ст. до н.е., виходить, що автохтонні 
слов’яни на території Києва, на 1500 років старші московських 
в’ятичів, які прийшли з Польщі. Що стосується Києва, то ймові-
рно він заснований в V ст. н.е. на «Дніпровських пагорбах»,  які 
благословив сам апостол Андрій Первозванний, а Москва, як 
початкове село «Кучково», закладалося вихідцями з Київської 
Русі в ХІІ столітті, тобто на 700 років пізніше Києва. 
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Більшість дослідників історії слов'янських земель в доки-
ївські часи пишуть: - Це історія панування тимчасових союзів 
племен Великого Степу, які стали предками сучасних слов'ян-
ських, тюркських і угро-фінських народів Євразії, а також історія 
постійної взаємодії племен і народів Великої української рівни-
ни. Саме ця мішанина народів і культур заснована на місцевій 
стародавній, доісторичній культурній і світоглядній основі поро-
дила людей, які стали називати себе слов'янами. Про ранню 
історію слов'ян, ми знаємо тільки з документів інших авторів, 
про цьому зазначаємо, що майже половина прабатьківщини 
слов'ян містилася в межах сучасної України, але мала певні 
відмінності в матеріальній і духовній культурах. 

***** 
Нині слов'яни розселені на великій території Півден-
ної, Центральної та Східної Європи і далі на схід, аж 
до Далекого Сходу Російської Федерації. За географіч-
ним критерієм утворюють три гілки: східнослов'ян-
ську (українці, русини, білоруси, росіяни); західносло-
в'янську (поляки, кашуби, чехи, словаки, лужичани); 
південнослов'янську (серби, хорвати, словенці, босній- 

ці, болгари, македонці, чорногорці). Майже всі слов'яни розумі-
ють один одного внаслідок схожості мови.  

***** 
Є кілька концепцій про походження слов'ян:  
1). Найдавніша дунайська концепція, пов'язана з ім'ям 

літописця Київської Русі – Нестора, (з нею ви вже знайомі);  
2). Чимало дослідників дотримуються вісло-одерської 

теорії, яка належить польським науковцям і прив’язана до 
території Польщі;  

3). Третя група вчених вважає, що давні слов'яни вперше 
з'явилися на землях між Дніпром і Віслою в північному лісовому 
або південному лісостеповому регіонах; 

4). Сучасні археологічні дослідження доводять належність 
слов'ян до певних культур у цьому регіоні, не раніше І тис. н.е., 
і чітко викреслились дві зони (або «праслов'янські території») - 
західна і східна, з проміжними перехідними діалектами. Межа 
між цими зонами, очевидно дуже часто змінювалася, проте 
основна межа (як кордон) пролягала по Західному Бугу. Наші 
автори  Валентин  Карпов  та  Сергій Чеботарьов  мають  дещо  
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інші погляди на формування східно-слов’янського етносу. 
Східнослов'янський ареал після його відмежування від 

західнослов'янського ареалу ще біля п'яти століть являв собою 
досить стійку етномовну спільність, в якій у IV—VI ст. н.е. стали 
виразно виділятися два напрямки: північний і південний. Вони 
співвідносилися з двома історичними угрупованнями слов'ян: 
склавинами (північний масив) й антами (південний масив), те-
риторії яких простягалися далеко за межі сучасної України на 
захід і південний захід. Особливо слід наголосити на тому, що 
ареал ранньої східнослов'янської етномовної групи, цілком 
збігався зі східною частиною прабатьківщини слов'ян між Вер-
хнім Дністром, Прип'яттю, Середнім Дніпром і південним Укра-
їнським степом, отже, повністю вкладався в межі прото-україн-
ської (або ранньо-української) етномовної території. Північніше 
лінії Ясельди - Прип'яті (територія сучасної Білорусії) у той час 
жили балтські племена, південна межа яких пролягала по При-
п'яті, Середній Десні та Сейму, а величезні простори на північ-
ному сході (нинішня Російська Федерація)) були заселені чис-
ленними фінно-угорськими племенами. Це практично співпадає 
з раніше викладеним формування наймолодшого східносло-
в'янського етносу (так званої російської групи). 

Повільно розселяючись на нових землях, східні слов'яни 
змішувалися з місцевими балтськими та фінно-угорськими 
племенами, переймали їхні етнічні й мовні особливості, або 
повністю втрачали свої й асимілювалися серед тих народів. 
Таким чином створювалися умови й ґрунт для формування 
нових етносів: білоруського і російського. 

Коли міграційна хвиля східних слов'ян досягла приблизно 
території сучасних північної Брянщини й південної Смоленщи-
ни, у VI ст. на далекій Півночі, біля Псковського озера і в басе-
йні р. Великої, з'явилися слов'янські племена (предки історич-
них кривичів), а в VII ст. у басейні о. Ільмень поселилася інша 
група слов'ян - предки ільменських словенів. Ці групи слов'ян 
емігрували сюди з Вісло-Одерського узбережжя Балтійського 
моря, ми думаємо, що вони прийшли морським шляхом. Пос-
тупово вони колонізували сусідні території і сформували Пско-
вські та Новгородські землі. Історія населення цих територій 
склалася досить своєрідно, Псковська і Новгородська землі 
могли стати основою Московського князівства, а в подальшому 
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ареалом формування російського етносу, проте не стали. Бо 
активні етногенетичні процеси в цей час відбувалися перева-
жно на півдні, в межах Полісся й на Середній Наддніпрянщині. 

Кожна з наведених концепцій має право на існування. 
Проте до раннього середньовіччя слов'яни ніколи не заселяли 
одночасно всієї території між Дніпром та Одером (Одрою). Нез-
начні свідчення про слов'ян, зокрема із зазначенням певної 
території, наявні у писемних джерелах, лише починаючи з 
середини І тис. н.е. Трохи повторюючись, ми зазначаємо, що 
історикам VI ст. Йордану, Прокопію Кесарійському, Менандру 
Протиктору та іншим - слов'яни відомі під назвами венедів, 
антів, склавінів як народ Південної та Південно-Східної Європи. 
Йордан у своїй праці «Гетика» (середина VI ст.), присвяченій 
північно-германським племенам готів, розповідає про народи 
Центральної й Східної Європи, з якими готам доводилося зус-
трічатися під час переходу з Нижнього Повісля - в Північне 
Причорномор'я. Він згадує народи венедів, антів і склавінів. 
Пліній Старший (23-79 р), Таціт (55-120 р), Птолемей (100-178 
р) вважали місцем розселення слов'ян-венедів «Сарматію», що 
на сході від Вісли. За описами у «Природничій історії» Плінія 
Старшого, вони мешкали поблизу Балтійського моря й Вісли. 
Римський історик Таціт у праці «Германія» (98 р) називає 
венедів сусідами германців. Однак він вагається в правдивості 
свого бачення тієї історичної суті і не знає: «чи віднести певкі-
нів, венедів і феннів до германців, чи віднести їх до сарматів». 
Птоломей у своїй «Географії» згадує галіндів, судинів, ставанів 
(як слов’ян) та аланів. До речі, деякі вчені-славісти вважають, 
що «става-ни» - це перекручена самоназва слов'ян. 

До свідчень про територію розселення слов'ян-венедів 
необхідно додати ще одне цінне джерело – «Певтінгерову кар-
ту», або «Певтінгерові таблиці» (пергаментна копія з давньої 
римської карти, датована кінцем III - початком IV ст. На ній зоб-
ражені римські дороги і основні міста Імперії), яка містить архе-
ологічне підтвердження теорії про заселення слов'янами-вене-
дами в III-IV ст. областей між Нижнім Дністром і Дунаєм. Дос-
лідники вважають, що венеди вперше згадуються від І ст. н.е. 
Саме тоді вони почали займали землі між Прип'яттю на півночі, 
Віслою на заході та середньою Наддніпрянщиною на півдні без 
чітко визначених меж. 
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Як свідчать «Певтінгерові таблиці», від III ст. окремі групи 
венедів перейшли Дністер у нижній його частині. Свідченням 
їхньої діяльності стала «зубрицька культура» поширена на Во-
лині та Поділля, а також споріднені з нею «пізньозарубинецькі 
старожитності» І-II ст. Середньої Наддніпрянщині. Протягом І-ІІ 
ст. венеди освоїли середньодністровські землі, відтіснивши 
даків, і у II ст. з'явилися вже у «Буджакському степу». Від III-IV 
ст. венеди, що проживали в районі Наддністрянщини, створили 
міцне військово-політичне об'єднання. В умовах протистояння 
готам, воно переросло у перше слов'янське протодержавне 
утворення – «дулібський племінний союз». 

У науковій літературі побутують різні думки про етнос 
слов’ян-венедів. В історичних джерелах є згадки про «венетів» 
(через букву Т) з Галлії, Італії, Прибалтиці. Більшість фахівців із 
цих країн вважають, що зазначені «венети» не мали жодного 
відношення до слов'ян, вони були кельтами, іллірійцями і бал-
тами. Водночас інше повідомлення Йордана дає підстави умов-
но пов'язати зі слов'янами (праслов'янами) - венедів, які займа-
ли територію на схід від Середньої та Верхньої Вісли. За Пто-
лемеем на цих землях жило плем’я «ставанів» і відносив їх до  
слов'ян. Окремі науковців вважають, що саме германці перене-
сли назву «венеди» зі своїх західних сусідів - на східних сло-
в'ян, бо за часів пізнього середньовіччя германці та фіни нази-
вали всіх слов'ян – венедами, (читач бачить, що різних думок і 
припущень дуже багато). 

Ми вносимо пропозицію, опираючись на археологів та 
вище викладене, вважати регіон проживання слов'ян-венедів 
від середини I – до IV ст.: на заході середина Західного Бугу і 
верхня Вісла; на південному заході початок і середина Дністра; 
на сході верхній і середній Дніпро. Свідчення «зубрицька куль-
тура» І-ІІ ст. та протодержавний «дулібський племінний союз» 
III-IV ст. в районі Наддністрянщини.  

Тепер декілька слів про склавінів та антів. Візантійський 
історик VI ст. Йордан готського походження (автор «Гетики» 
551 р., про історію готів) наводить конкретні дані про слов'ян-
ські племена склавінів та антів. За Йорданом, «склавіни живуть 
від міста Новієнтуна й озера Мурманського, далі до річки Дана-
стра (Тирас) яка тече з Карпатських гір і впадає на північному 
сході від Дунаю в «Евксінський Понт» при місті Тирі. На півночі 
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земля антів поширюються від р. Данастра - до р. Данапра 
(Дніпро), там де «Понтійське море» утворює вигин.  

А от Прокопій Кесарійський розміщує антів на схід від 
«склавінів» і на північ від «утигурів» (кіммерійців), між Дніпром і 
Дністром: «Народи, які тут живуть, у давнину називалися кімме-
рійцями, тепер звуться «утигурами». Далі на північ від них (ути-
гурів) на великій території живуть незліченні племена антів». 

За цими авторами виходить, що слов'яни становлять 2–і  
гілки: «склавіни» - західну гілку, а  «анти» - східну. Анти жили 
на території від Дунаю до гирла Дону й Азовського моря. М.Гру-
шевський вважає їх предками українського народу. Археологи 
припускають, що в IV-V ст. н.е. анти заселяли землі між Дніп-
ром і Дністром, а в VI-VII ст. - великі простори між Дунаєм та 
Сіверським Дінцем. 

Склавіни (слов'яни), назва яких поступово поширилася на 
всі слов'янські племена, в V-VI ст. вже вийшли за південні межі 
венедських земель, їх візантійські автори розміщають не тільки 
на північ від Карпат, а й на південь від них у Подунав'ї. На Пів-
нічному Прикарпатті писемні джерела зв'язують їх з Віслою і 
Дністром, де вони межували з антами, що займали на той час 
південнішу частину Лісостепу в межиріччі Дніпра, Дністра і Ду-
наю. Прокопій Кесарійський склавінів та антів вважав одним 
народом: «Колись навіть ім'я у слов'ян та антів було однакове». 
Далі він пише: - Північні та східні межі землі склавінів та антів 
візантійським авторам були невідомі, тому вони не називали їх, 
а обмежувалися загальною термінологією, що визначала їх 
просторовість або характер ландшафту. На думку лінгвістів, 
етнонім слова «анти» іранського походження: «люди, котрі 
живуть на окраїні, рубежі». Народи Північного Причорномор'я 
називало їх так тому, що анти мешкали на південно-східній 
окраїні слов'янства, поруч зі скіфами й сарматами. Внаслідок 
цього анти змішались з слов'янами, які асимілювались з скіф-
ським й сарматським етносами Північного Причорномор'я. 

Назва народу «анти» проіснувала до початку VII ст. Після 
602 р. вона зникла з історичних хронік (держава антів загинула 
під натиском аварів). Саме з цією датою пов'язують похід кара-
льного аварського загону з метою знищення антів. Проте, як 
свідчать археологічні розкопки, поселення антів та їхніх нащад-
ків існували ще протягом усього VII ст. За однією з історико-
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лінгвістичних версій, під час розселення на Балканах «анти» 
змішалися з «склавінами» і пізніше стали відомі під загальною 
назвою «слов'яни». Отже, «склавіни», дещо змінена назва 
народу яка поширилася на всі слов'янські племена, в V-VI ст. 
вийшли за південні кордони венедських земель, і від цієї пори, 
візантійські джерела містять відомості про їхні сліди вже на 
Дунаї. А Прокопій Кесарійський вважав «склавінів» та «антів» 
одним народом. Історик VI ст. Йордан стверджував, що «скла-
віни» живуть на болотах і в лісах. Такої ж думки був Маврикій 
Стратег (візантійський імператор (582-602 р) з династії 
Юстиніанів). 

Отже, в середині І тис. н.е. землі антів і склавінів простя-
галися на північ до Полісся і Верхнього Подніпров'я. Щодо згад-
ки Йордана про заселення антами вигину Чорноморського 
узбережжя, то на думку історика П. Толочка, (у світлі сучасних 
археологічних відомостей), це не доведено. Є думка, що най-
дені  пам'ятки «пеньківської культури», пов'язані з антами, 
знайдені в Середньому Подніпров'ї, верхній частині Південно-
го Бугу, в Середньому Подністров'ї та в Молдові. А на Нижньо-
му Дону вони не доведені. 

Протягом VII ст. східні слов'яни зосереджувалися на пра-
вому березі Дніпра. Згодом вони утворили 14 великих племін-
них союзів. Найпомітнішим серед них були поляни, що мешка-
ли в Центральній Україні. До східнослов'янських племен Укра-
їни належали і древляни, які жили на північному заході, сіверці 
- на північному сході, уличі й тиверці - на півдні та інші про яких 
ми вже згадували. Тож не дивно, що Нестор Літописець у своїй 
«Повісті минулих літ» особливу увагу приділяв полянам. За 
літописом, саме з їхнього племені вийшли перші київські князі-
брати Кий, Щек і Хорив, з приходом яких і почалося будівниц-
тво Києва, (від Кия пішла назва м. Києва). 

Щоб там не казали,  склавіни та анти - це нові слов'янські 
племінні утворення, які відокремилися від венедського союзу 
племен. Існує гіпотеза, що частина слов'янського населення, 
яке зберегло стару назву «венетів», Геродот у V ст. до н. е., 
називає їх венетами, або «енетами», а у VII ст. племінне утво-
рення склавінів та антів дістануть назву «ведіварів», і будуть 
згадані візантійським істориком VI століття готського поход-
ження - Йорданом на берегах «Океану». 
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В Україні спостерігається унікальне геогра-
фічно-топонімічне явище, якого практично 
немає ніде у світі. Як приклад, скажіть, де ви 
зустрінете у Франції село Француженка або в 
Німеччині село Німецьке. В Україні ми маємо 
38 населених пунктів, в яких у їх назві є корінь 
«укр». Серед них три міста: Українськ (До-
неччина), Українка (Київщина) і Новоукраїнка 
(Кіровоградщина). До цих міст додаються 35  

сіл і селищ: 22 села з назвою Українка, 12 - з назвою Українсь-
ке й 1 село Українець, всі ці села рясно розташувалися по всіх 
областях України. Показово, що в Україні є 26 сіл, які у своїй 
назві мають корінь «рус». Серед них виокремлюють: 2 - Руси-
ліва, 2 - Русіва, 2 - Руських. А далі (по одному) ціла шерега сіл 
з епітетом «руський»: Руська Гута, Руська Долина, Руська 
Мокра, Руський Мочар, Руське Поле, Руські Тишки і таке інше. 
А ще є:  Руснів, Русовичі, Русивель, Русин і Русин Яр. Ми дума-
ємо, що така кількість населених пунктів, які мають у своїй 
назві корінь «рус», зовсім не випадковість.  

***** 
Середньовічна історична пам’ятка нам повідомляє, що 

поняття «русин» і «слов’янин» характеризують представників 
зовсім різних народів. За версією окремих вчених, середньо-
вічні русини - це сучасні українці, а слов’ян ми повинні віднести 
до сучасних росіян та інших народів РФ. Заглянемо до творів 
авторів, знавців тієї епохи, відомий російський академік М.Ти-
хомиров у своїй книжці «Пособие для изучения Русской прав-
ды» (Москва, 1953 р.), написав: «Русин - житель Киевской 
Руси, так новгородцы называли Русью именно Киевскую и 
прилежащие к ней земли. А славянин - это новгородец».  

Ось ми і дійшли до «глухої стіни», виходить українці то не 
слов’яни і ніколи ними не були. Тому й не варто дивуватися 
словам росіянки Рагозіної, яка  у 1903 р. писала, що українці є 
нащадками скіфів. Візьмемо і  процитуємо римського історика 
Помпея Трога (І ст. до н.е.): «Скіфське плем’я завжди вважало-
ся найдавнішим, хоча між скіфами і єгиптянами довго тривала 
суперечка про давність людського походження». Процитуємо 
далі цього поважного римлянина і нагадаємо історичний факт: 
«єгипетська цивілізація відноситься до ІІІ тис. до н.е». А ми, 
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(українці) виходить, старші від самих давніх єгиптян. До речі, 
російська імперська науковці В. Татіщев, М. Ломоносов та інші, 
активно посилались на прадавній міф про Богумира, як засно-
вників роду слов’ян, у Бога було три дочки і три сина Словен, 
Сівш (Скіф) і Рус. Один брат Скіф залишився жити на батьків-
ській землі в Україні, другий брат Словен пішов на північ і (...) 
заснував Новгород (сучасна РФ). От тільки Татищев і Ломоно-
сов нічого не писали про третього брата Руса. Але чому між 
братами така різниця в мовах, культурі, звичках, ментальності, 
української і російської нації. Чому нічого не хочуть писати про 
Руса? Дивно, що сотні років в Російській Федерації зовсім не 
з’явилось міст з відповідними назвами (корень) «рус», правда 
ми знайшли 4 села, в назві яких фігурує епітет «руський»: 
Руський Акташ (Татарстан), Руський Камешкир (Пензенщина), 
Русько-Висоцьке (Ленінградщина) та Руський (Приморський 
край). Робимо порівняння: 26 сіл з коренем «рус» в Україні і 4 
села в Росії (РФ). Відчуваєте різницю?  

І нічого тут дивного немає. Згадаймо, що від середніх віків 
й до нині називали Росію? Московія, (або Московське князівс-
тво). Не треба росіянам (читай московітам) соромитись своєї 
історії. Батьківщину, як і батьки від народження не вибирають. 

Далі опираємось на історичні джерела ХV-ХІХ століть: в 
пам’ять про народи України-Русі, які освоювали території на 
півночі сучасної Російської Федерації і заснували поселення, 
були: «Терська Україна» - на півдні Кольського півострова, а на 
південь від Карелії – «Каянська Україна». Псковський 1-й літо-
пис від 1481 року згадує «Україну за Окою», а ще «Тульську 
Україну», далі треба пригадати «Сказання про Мамаєве побої-
ще». Псковський 2-й літопис (1481 р.) де згадується «Псковська 
Україна». Документ «Розпис міст» Російської імперії від 1652 р. 
дає такий перелік назв 37 українських міст: Тула, Калуга, Каши-
ра, Коломна, Переяслав, Рязанський Ярославець та інші. 

Росіяни, які зараз живуть у тих великих і малих містах і  
селах, з гумором твердять про московський абсурд: «Влада РФ 
весь час розповідає, що немає в історії пам’яті про Україну-
Русь, а значить немає й української нації. Є окремі «малороссы 
с окраины», котрі відбрунькувалися від великоруської російсь-
кої народності. Тоді чому наші предки біля 500 років живуть в 
містах з українськими назвами?».  
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Автори нашої книги ще необхідно декілька слів сказати 
про країни: «Словенська Крайна» «Сербська Крайна» та «Вой-
нова Крайна», а потім повернутись у найстаріші часи українсь-
кої правлячої династії укрів-Киян,  котрі обірвалися з приходом 
Аскольда і Діра та політичної влади Русів від ІХ ст. Почнемо із 
слова «крайна».  

Вперше «крайна» - згадується в 973 році як частина гер-
цогства Каринтія, (область в Словенії) і коронна земля Австро-
Угорщини. Є три думки: 1) - назва походить від назви народу 
Карні; 2) - назва має кельтське походження від слова «karn» 
камінь або гора каміння; 3) -  крайна означає: краєвид, регіон, 
межі області тощо. 

Республіка Словенія – (країна) на півдні Центральної 
Європи. Назва Slovenija походить від етноніма «словени» - 
праслов'янської форми етноніма «слов'яни», тобто означає 
«земля словен». Історично: нинішня територія Словенії була 
частиною різних держав, включаючи Римську імперію, Візан-
тійську імперію, Каролінгську імперію і Священну Римську 
імперію, Габсбурзьку монархію, Венеціанську республіку, Іллі-
рійські провінції Наполеона першого під французами, Австрій-
ську імперію і пізніше Австро-Угорщину. Словени у жовтні 1918 
року, вперше реалізували своє право на самовизначення, ста-
вши одними із засновників Держави словенців, хорватів і сер-
бів. У грудні 1918 року вони об’єдналися з «Королівством Сер-
бія» - в «Королівство Сербів, Хорватів і Словенців» (перейме- 
новане в 1929 році в «Королівство Югославія»).  

Під час Другої світової війни (1939-1945 р) територія Сло-
венії була окупована і анексована Німеччиною, Італією і Угор-
щиною. Офіційна назва держави (в 1945-1946 р) була «Феде-
ральна Словенія», як одна з країн СФРЮ. 20 лютого 1946 р. 
«Федеральна Словенія» була перейменована в «Народну Рес-
публіку Словенію», яка, в свою чергу, 9 квітня 1963 року отри-
мала назву «Соціалістична Республіка Словенія». 8 березня 
1990 року Словенія видалила приставку «Соціалістична» зі 
своєї назви, ставши «Республікою Словенія», а 25 червня 1991 
року здобула незалежність. 

Ви спитаєте, як тоді пояснити існування в середні віки на 
території Австрії - князівства «Войнова Крайна», яке входило 
до складу Священної римської імперії. А в Подунав’ї (сучасна 
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Сербія), існувала «Сербська Крайна»? Відповідь проста, кель-
ти-русини спочатку обжили ті території, а потім заснували посе-
лення, з міжнародно-правовим статусом слова «крайна». 

Ісландський історик ХІІ ст. Сноррі Стурлусон у своїй праці 
«Сага про Інглінгів», де йшлося про вихідців з Ольвії (Миколаїв-
ська область), котрі правили в Європі протягом І-ІХ ст. н.е., і 
називали Європу - «Енеєю» (або «Країною Енліля»). А римсь-
кий історик Тит Лівій (59 р. до н.е.) пише, що Рим заснували 
нащадки «моторного парубка» Енея. Варто окремо поговорити і 
про найстарішу українську (вище згадану) правлячу династію 
укрів-Киян. Історики твердять, що в Стародавньому шумері і 
Єгипті були назви міст «Киян». А ХV династію фараонів-гіксосів 
(ІІ тис. до н.е.) заснував чоловік на ім’я «Х(або К)иян», після 
нього правили Єгиптом такі володарі з українськими ім’ями: 
Шишак, Любарн, Гузій, Мина, Гор, Вусирод, Пітана, Телепін, 
Тудалій, Укрмир. До речі, у Хорезмі (напередодні його завою-
вання перським царем Дарієм) правила династія українських 
Кеянідів. Столицею Мьянми (Бірми) у ІІІ-ІІ тис. до н.е. було 
місто «Киянг», а грошовою одиницею тієї держави, був «кият» 
(схожий на українську гривну). 

Окрім українського Києва, якому від заснування вже 7 тис. 
років, закордонні дослідники кажуть 6 тис., а росіяни уперто 
твердять «не більше 2 тис. років». Не будемо сперечатись, 
просимо пояснити читачам: - Чому так багато є поселень з 
подібними назвами у Польщі: Києво, Києвиця, Київська Воля, 
Кияни, Киї, Києв, Києвиці, Києвець, які заснували мешканці 
України-Русі тисячі років назад. Місто Кийов є в Чехії, село 
Кияни в Литві, село Києв - в Угорщині, в Сербії є селище Києво 
в Косово, а в сербській Лужиці, знаходимо село Кий тощо. 

Загалом ми маємо вражаючий перелік територій, пов’яза-
них із Киянами: Європа, Африка, Єгипет, Близький Схід, Ірак, 
Іран, Центральна Азія (Узбекистан), Індокитай (М’янма). Якщо 
комусь не подобається слово «кияни», звернімося до міфології 
«Кам’яної Могили», розвинутої у міфах Шумеру. Вона свідчить, 
що з води первинного «А(О)киану» піднялася гора «Киан», в 
якій зародився бог-творець Енліль. Останній розділив все нав-
коло на «Ки (Землю)» і «Ан (Небо)». За даними Л. Васильєва, 
система адміністрації шумер була тісно пов’язана з культом 
бога неба Ана (ІV тис. до н.е.) та «Кам’яною Могилою».  
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СИМБІОЗ  ПОЛЯ  І  СТЕПУ 
На початку липня місяця (друга полови-
на червня за старим стилем), до племе-
ні «Онгол», яке виконувало функції сто-
рожової застави на березі річки «Івля» в 
Приінгуллі, на передодні свята «Різдва 
святого Івана Хрестителя», завітав ста-
рий волхв Білозар. (Повна назва свята 
Хрестителя виглядає наступним чином 
«Різдво чесного славного Пророка, Пре- 

дтечі і Хрестителя Господнього Іоанна»). Білозара тепло приві-
тав сивобородий і мудрий вождь племені – Сверкер та провів 
до своєї землянки. Через деякий час, вождь покликав до себе 
героїв нашої книги Карпа, Магра, Тавризу та Чегодая, і попро-
сив оповістити одноплеменців про сьогоднішній «вечірній збір 
племені» на заході сонця. Надвечір, старі і молоді «онгольці» 
зібрались у затишному місці на березі лагідної річки «Івля», що 
котила свої води серед «Дикого поля». Люди наслоджувались 
прохолодою  і чекали на свого вождя Сверкера і старого вол-
хва  Білозара. 

«Онгольці» знали, що волхви були носіями релігійних 
знань, мудрецями, знахарями і лікарями. Вони вибрані Богом 
як посередники між небом і землею, виконавці волі Богів. Душа 
людини вічна. Та не всяка душа досконала. Є люди, котрі нес-
ли у собі дві душі: світлу і темну, які між собою завжди борють-
ся; такі люди з подвійною душею не знаходять щастя у житті. 
«Світлих» людей Боги наділили особливим даром розуму для 
збереження таємниць життя і смерті і назвали їх волхвами. А 
їхній Білозар недавно повернувся  з земель Івана Хрестителя 
де проводив розвідку «по святим місцям». У християнстві Іван 
Хреститель є попередником Ісуса Христа, який пророкував 
його пришестя, жив у пустелі і потім проповідував хрещення, бо 
саме він хрестив у водах Йордану Ісуса Христа, за що його піз-
ніше обезголовив цар Ірод з Антипа за намовленням Іродіади. 

Іван Хреститель (2 рік до н.е. - 30 рік н.е.) був сином свя-
щеника Захарія (з роду священика Авії) і праведної Єлизавети 
(з роду Аарона), родички Пресвятої Богородиці. Згодом Іван 
став пророком, мучеником, найбільший святий після Діви Марії. 

Місце проживання Захарії та Єлисавети після 20 року н.е.  
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достеменно невідоме. Церковне передання каже що це сучас-
не місто Ейн Карем (Аін-Карім), розташоване близько 7 км на 
південний захід від Єрусалима. Іоан (Іван) Хреститель народи-
вся (можливо 2 року н.е.) неподалік Єрусалима в поселенні 
Ютта. За милістю Божою Іван уник смерті серед тисяч убитих 
немовлят у Вифлеємі і його околицях. Про життя Івана Хрес-
тителя з 2 по 20 роки н.е. нічого достеменно не відомо. 

За Євангелістом Лукою початок діяльності Івана Хрести-
теля припадає «У 15-й рік панування Тиверія кесаря, коли Пон-
тій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був 
Ірод, а Пилип (його брат), був тетрархом Ітуреї й землі Тра-
хонітської, за тетрарха Лісанія в Авіліні, за первосвящеників 
Анни й Каяфи було Боже слово в пустині - Івану, сину Захарія. 
(Лк. 3:1)» . Ця цитата вказує на 27-28 роки, як роки Іванового 
служіння. Коли Іванові виповнилося 30 років, він з'явився на 
берегах Йордану, щоб приготувати народ до прийняття очіку-
ваного Месії (Христа) і стати «голосом Того, що кличе в пус-
тині». Тому його назвали «Хаматвілом» - Хрестителем Ісуса 
Христа. 

Є християнське свято «Різдво святого Івана Хрестителя», 
яке в Україні святкують 7 липня, (24 червня за старим стилем), 
це найбільше з усіх свят на його честь. У різні часи Церква на-
магалася побороти слов’янські традиції святкування подібних 
свят. Тож не було ніякого дива, коли на 188-й день від початку 
тогочасного року за григоріанським календарем до сторожового 
племені «Онгол» завітав старий волхв Білозар з новинами. До 
кінця поточного року залишалося 177 днів. 

*****   
Всі сповідники національних релігій мають похідні наз-
ви від назв свого народу (етноніми) або назв своєї кра-
їни: індуси - індуїзм, елліни - еллінізм, юдеї – юдаїзм, 
християни - християнство і т.д. Від Римської імперії 
за імператора Константина Великого, пішло слово 
«язичник» яке стало синонімом слова «не римлянин», 
«варвар» та «чужинець». Михайло Драгоманов вва-
жав, що  «язичництво»  означає  національний, крайо- 

вий, народний (тобто рідний для народу), а Митрополит Іла-
ріон висловлював думку, що це слово означає «чужу віру», за 
римлянами - «варвар». В літописах дохристиянські вірування 
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«поганством» звали людей, котрі сповідують інші віри. До-
датково «селянська (читай язичницька) віра» розглядалась як 
«погана» та примітивна. 

Пращури-русів мали свою «Руську віру». Нині на етніч-
них українських землях стару назву «волхви», почали зміню-
вати на нову назву «рідновіри» (Рідна віра). За тисячу років 
слово «волхв» ставало незрозумілим людям, тому на поча-
тку ХХІ ст. ми запитали у сучасного «рідновіра»: – Хто та-
кий «волхв»? Відповідь: - Людина, яка знає історичну правду 
минулого і вміє лікувати багато хвороб. А ще вона бачить 
майбутнє. Для когось вік – це рік, для когось вік – це 100 років, 
а для волхвів вік – відколи з’явилось  людство. Вони знають: 
що було, звідки взялося люди, хто керує народом, з якого 
«болота» пішов князь чи пан. Щоб завоювати світ, не потрі-
бно бути великим начальником - потрібно створити свою 
релігію. Сучасні люди переплутали Віру з церквою, а Бога з 
священником. При владі волхвів все було по іншому, правда в 
історії був один «Месія» із роду волхвів, який захотів бути 
царем над всіма народами. Це - Ісус Христос. На основі його 
вчення була створена християнська релігія, яку переробили 
під інтереси. Подальша доля Ісуса Христа відома з історії. 

***** 
До гурту «онгольців» підійшли двоє, старий сивобородий 

волхв Білозар і вождь Сверкер. Привітавшись і вмостившись 
зручніше, Білозар почав розмову: - Шановні друзі, ви знаєте, 
що скоро настане свято «Різдво святого Івана Хрестителя», і 
що мені довелось побувати на землях Івана Хрестителя. Я 
хочу розповісти вам про симбіоз людей степу і поля. Ким були 
ранішні слов’яни, коли ще слов’янами не були. Про арійський 
спадок нашого народу, про мови давньої України-Русі. 

Більшість «онгольців» мало знають про свої слов'янські 
корні, хоч  самі належать до слов'янського племені. Зараз таких 
сторожових застав, як ваша – налічують більше сотні, але про-
йде тисяча років і людей, які розмовляють слов'янськими мова-
ми, буде біля 200 млн на території від Середземного та Балтій-
ського морів - аж до Далекого Сходу Сонця. З часом по різному 
назвуть оті нові держави, але слов'янські мови залишаться і 
люди-слов'яни, в більшій чи меншій мірі, будуть розуміти один 
одного. За винятком одного народу на Далекому сході Сонця, 
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який теж розмовляє слов'янською мовою (і вважає себе най-
більш слов'янським з усіх нас), але обділений світлом Сонця.  

Питання спільної мови – важливе, але це не означає спі-
льності походження, а отже спільності історичної пам'яті, яка 
саме й визначає національний характер народу, себто його 
найбільш типові способи реакції на події, що відбуваються дов-
кола. Слід зауважити, ми руси маємо багато спільного з слов’я-
нами, розуміємо мови, але ми різні народи і це визначає пода-
льшу історичну долю кожного із нас. Одна федеративна дер-
жава на Далекому сході Сонця буде тисячу років «проштовху-
вати»  ідею майбутнього об'єднання всіх слов'ян в «одну єдину 
супер спільноту», і це принесе багато горя. 

Пройде небагато часу і нас волхвів почнуть переслідува-
ти і нищити за нашу «рідновіру» (читай слов’янську віру). Віра 
нашого народу багато тисячоліть підтримувалася рідними Бо-
гами, рідною землею і рідною мовою. Волхви, які завжди були 
духовними провідниками нації, виробили узгоджену з природою 
нашого краю, обрядами і звичаями, які відображають психічний 
склад національної душі, але це не подобається новій релігії. 
Скоро прийде кінець мирного співіснування старослов’янської і 
християнської віри. Проти волхвів поведуть жорстоку боротьбу  

***** 
На землях до Київської Русі була староруська (сло-
в’янська) віра, яка існувала до введення християн-
ства. Найвідомішими руськими Богами того часу 
були: Род, (або Рід), первісний Бог давніх слов'ян як 
продовжувач життя і творець світу. У ранніх пере-
кладах біблійної книги Буття, розповідається про 
Бога - творця «рододєлатєля», або «Родьство». Ба- 

гато дослідників вказують на Бога Сварога як єдиного твор-
ця слов’ян. Далі йдуть: Ярило (бог сонця та весни); Дажбог 
(бог сонця та багатства), Велес (або Волос) (бог скотарст-
ва, торгівлі, музики, мистецтва, поезії та підземного світу). 
Слово «скот» в давнину означало багатство і гроші, навіть 
скарбниця називалась «скотниця». Щоб зрозуміти яка віра 
була на землях Русі до християнства, потрібно побачити, які 
Боги увійшли в пантеон. Староруську рідну (слов’янську) віру 
скасував князь Володимир у 988 році, а замість неї було вве-
дено християнство східного обряду (православ'я).  
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Навіть літописець Нестор не залишить в історії, ні імені 
волхва зарубаного сокирою князем Глібом в 1069 році, ні імен 
чотирьох волхвів, спалених на Ярославовому дворі в 1227 році 
князем Ярославом Всеволодовичем (батьком Олександра Нев-
ського). Десятки волхвів знищить московський цар Іван Грозний 
незважаючи на те, що сам неодноразово буде звертатись до 
їхніх послуг. Будучи тяжко хворим, він покличе до себе 60 волх-
вів з усіх сусідніх земель, у тому числі з Київської Русі для сво-
го лікування. Волхви вказали на невиліковність царя і передре-
кли день його смерті, за що були вкинуті у в’язницю. Коли нас-
тав день смерті, царю з ранку покращало і він наказав спалити 
всіх ув’язнених волхвів «за брехню». Одна з жінок-волхвинь 
перед стратою зауважила цареві: «Дивись, Сонце ще тільки 
зійшло, дочекайся вечора» і того ж дня над вечір, під час гри в 
шахи - цар Іван Грозний помер. Інший цар Федір у грамоті до 
Слов’яно-греко-латинської академії (XVII ст.) напише про забо-
рону дисциплін природничого циклу та наддасть наказ спалю-
вати усіх чародіїв-волхвів. 

Волхви почнуть протистояти і почнеться війна двох релі-
гій. Історія жорсткого опору християнству, організованого вол-
хвами, як правило замовчується в історії. Хоча в літописах 
розкидано безліч згадок про численні повстання слов’янського 
народу під проводом волхвів, які виступали за рідну віру, проти 
чужинської церкви. 

Старий волхв Білозар, призупинився, напився води і про-
довжив далі: - Дослідники будуть вважати, що етнонім «слов’я-
ни» з’явиться десь у VI столітті. Хоча про людей нашого краю 
(схожих на слов’ян) римські історики та географи напишуть ще 
раніше. Пліній Старший, римський вчений I ст. н.е., оповідаючи 
звідки береться бурштин, прикраси з якого були тоді дуже мод-
ними у Римі, перекаже про землі біля річки Вістули (Вісли) та 
людей за назвою «сармати», «венеди» й «скити». Для Плінія 
Старшого «венеди» будуть народом, відмінним від «скитів» та 
«сарматів». Приблизно в цей же час «венеди» з’являться у тво-
рах Тацита, який переймається походженням «германців» та їх 
місцем у світі. Для нього, «венеди» будуть загадковим наро-
дом, відмінним від «германців», але трохи схожим на них та 
пішохідних «сарматів». Втім народ цей був тоді значимим та 
самодостатнім. У Птолемея серед «венедів», йде визначення і 
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слов’ян, але тільки в якості одного окремого венедського пле-
мені за перекрученою назвою «стлавани» (або слоувени) від 
теперішньої назви «слов’яни». 

Найбільш поширеною є думка, що самоназва «слов’яни» 
походить від «слова», людей, що володіють словом і можуть 
порозумітись між собою. Дослідники наголошують, що слов’яни 
– це не тільки люди, що розмовляють своєю мовою, але й під-
креслюють своєю назвою власну свободу, незалежність від 
когось. За Білозаром, паралельно існували й інші люди того ж 
племені, але залежні від сильніших кочових народів.  

Щоб зрозуміти від кого були залежними й незалежними 
наші предки слід заглянути глибше в історію власного народу. 
В усякому разі глибшому, аніж той рівень, який висвітлюють 
власні та інші чужоземні історики. Те, що про слов’ян почали 
говорити на зламі двох ери – «до христової» та «після христо-
вої» зовсім не означає, що цього народу не існувало раніше. 
Можливо вони не потрапляли в поле зору тодішніх учених.  

***** 
Ще Геродот у V ст. н.е. (перед Христом) опо-
відав про скитів-орачів, скитів-землеробів, 
«неврів», «будинів» та «гелонів», які не кочу-
вали степами, а орали землю саме там, де 
зараз живе український народ. За 1,5 тис. років 
до Різдва Христова  тут  мешкали люди лужи- 

цької, тшинецько-комарівської, пізнішої чорноліської культур, 
з якими ми могли б порозумітись тому, що мови їхні була схо-
жі на нашу. І дані палеолінгвістики підтверджують, що пра-
слов’янська, (умовна спільнота) існувала задовго по появи її 
описів в історичних літописах. Праслов’яни у своїй більшості, 
це далекі нащадки аріїзованих трипільців, що зберегли дуже 
багато рис своєї первинної культури. Частина цих людей вхо-
дила до складу Кіммерійської держави, а потім Великої Скитії. 
Мала її частина залишилась незалежною, що і підкреслювала 
своєю самоназвою. Проте і в складі Великої Скитії, і в складі 
Сарматії - праслов’яни не були рабами чи кріпаками. Це був 
симбіоз народів степу і лісу. Знаходячись «під дахом» войов-
ничих скитів, а потім і не менш войовничих «сарматів», пра-
слов’янське населення України-Русі  аж ніяк не бідувало. Саме 
праслов’яни-землероби були економічною опорою цих держав, 
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виробляючи їх основний експортний продукт – збіжжя. Як при-
клад, царські скити та сарматські царі багатіли не з війни і 
навіть не з работоргівлі, а з перепродажу зерна, риби, шкір, 
меду, воску, льону, металевих виробів і всього того, що виро-
бляла антична Україна-Русь. Взамін вони давали безпеку пра-
слов’янському населенню та захист від зовнішніх загарбників.  

***** 
Поява на кордонах тогочасної України-Русі, римських 

легіонерів тільки зміцнила систему симбіозу поля і степу, як 
взаємної вигоди. Римляни розгромили давніх ворогів «скитів», 
за Геродотом «агафірсів», а пізніше «гетів» та «даків», відкри-
ли ринки римських міст для безмежних українських товарів. 
Звичайно, гордовиті кочівники із зневагою відносились до своїх 
сусідів та годувальників – землеробів, вважаючи військову 
справу найбільш благородною і достойною для чоловіків. В 
житті кожної людини проходять певні зміни, все більше степо-
вих кочівників осідали на землі, переймали від слов’ян та греків 
землеробські й ремісничі навички й змішувались з ними у різні 
сімейні громади. Поступово на перший план стала виходити 
оранка землі та підсобне господарство, з часом ліпити горщики 
видавалось заняттям прибутковім і приємнішим, аніж гасати на 
конях степами з луком та стрілами. 

Волхв Білозар подивився на тихі води річки «Івля» і про-
довжив: - Навала сарматів, які були, фактично родичами скитів, 
на якийсь час загамувала симбіозний процес двох культур – 
скотарської та землеробської, однак із встановленням римсь-
кого миру, все пішло більш швидкими темпами, аж до появи 
могутньої «черняхівської культури», основою якої були вже не 
кочівники (хоча осілі скити та сармати становили значну час-
тину черняхівського люду), а землероби – слов’яни та незале-
жні від римлян «даки». І до них почали приєднуватись інші 
незалежні та споріднені за мовою чи походженням – народи.  

Навіть на початку ХХІ ст. дослідники мало звертають ува-
гу, наскільки значним був скитський та сарматський вплив на 
формування не тільки слов’ян, а й усіх українських народів. Як 
зазначать українські лінгвісти, слова: Бог, диво, рай, ватра, 
хвала, гадати, каятись, хороший, собака, хата, пан та інші міц-
но увійшли в життя українців. Погодься, такі слова не запозичу-
ються випадково, вони мусять бути свідченням довгих та міц-
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них контактів не стільки на побутовому, скільки на світоглядно-
му рівні. Як приклад, Дніпро скитської мовою означає «глибоку 
воду», Дністер – «бистру воду», а Дунай та Дон - «межові ріки», 
Інгул - як «нове озеро», бо у середній течії Інгул дуже розширю-
вався і нагадував озеро, Інгулець (греки назвали Герос), саме 
скіфи копали печери уздовж берегів цих річок для зимовища 
своїх табунів. Численні українські «Пирятини» та «Пиратини» – 
це сліди існування в цих місцях «пиретеїв» – вогнепоклонників. 
Це про них писав грецький географ Страбон при кінці «до Хрис-
тової ери». А українські «Ямполі», «Яма», яких теж на наших 
землях чимало, це сліди поклоніння Богові потойбічного світу 
«Ямі» (Яма), в сенсі заглибини в землі. Бо в розумінні кочових 
племен, одразу під поверхнею землі знаходився підземний світ 
мертвих і ями у землі копались саме для того, щоб помістити у 
той світ тіло й душу померлого. Сім відтінків смерті відчує лю-
дина, коли помре. Були приклади, коли померла людина ожи-
вала, немов поверталась з «того світу» і розповідала про свої  
спогади те, що відбувалося.  

***** 
Українсько-американський історик Омелян Прі-
цак, автор власної теорії про походження Укра-
їни-Русі зазначає, що стосунки міського люду 
«до іранських народів» був двояким. Були серед 
них «свої» та «чужі» племена: кіммери, скити, 
сармати, алани тощо, пригадайте, як з персь-
ким царем Дарієм воювали скити! Для них воїни 

Дарія були чужими і від них вони хотіли вберегти свою неза-
лежність. Ранньослов’янську концепцію походження українців 
свого часу обґрунтував М. Грушевський. Багато сучасних 
вчених вважає її найбільш прийнятною. Прихильники цієї кон-
цепції у напрямку витоків українців, безпосередньо пов’язу-
ють її з проблемою походження слов’ян, тим більше, що пра-
батьківщина останніх частково збігається з ядром українсь-
ких етнічних територій. Із середини І тис. н.е. (після умовно-
го  закінчення «Великого переселення народів» та реального 
падіння Римської імперії можна простежити за українським 
етносом як частиною слов’янського світу. При цьому дослі-
дникам слід визначити, що вони будуть шукати, своїх дале-
ких предків чи тільки найдавніших українців? 
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Волхв Білозар каже: - Довго бути щасливим неможливо. 
Готи які вторглись на землі України-Русі утворили свою дер-
жаву «Оюму» в нижній течії Дніпра, і це поклало край довгому 
«черняхівському перемир’ю». Держава «Оюма», як ракова 
пухлина, поступово розросталася, готи не хотіли відмовитись 
від війни і грабунків сусідів, тоді реакція останніх була очікува-
ною. За Білозаром, «черняхівська федерація народів» згурту- 
валась і знищила готський «Оюм», утворивши із гунів свого 
вождя Атилу (434-453 р. за прізвиськом Бич Божий). Незважа-
ючи на те, що Аттілу назвуть другим в списку великих прави-
телів світу, він не зміг на землі «черняхівської федерації наро-
дів» Європи відродити мир і багатство. І хоча військові дії не 
велись на території України-Русі, її економіка була зруйнована.  
Гало-римський письменник Гай Соллій Модест Сідоній Аполлі-
нарій (V ст.), згодом він став католицьким святим, писав про ці 
часи (подаємо текст без правки): - Підняте раптовим сум'ят-
тям варварство злило всю Північ на тебе - Галліє. За войов-
ничим ругом, в супроводі гелона, слідує лютий гепід. Скіра 
спонукає бургунд. Вторгся гун, белонот, бруктер, бастарн, 
турінг, невр і франк, якого омиває своїми хвилями зарослий 
очеретами Нікер. Скоро упав Герцинський ліс, вирубаний 
сокирами на човни, і покрився Рейн суднами. І вже потворні 
полчища Атили розлилися по твоїх полях.  

Пізніші історики назвуть цей період «Великим переселен-
ням народів», це справді було переселення величезних мас 
людей, яке, в значній мірі, перекроїло етнічну землі Європи, 
Азії та Африки. Однак на самому початку балти, слов’яни та 
фіно-угри далекої східної Європи до «Великого переселення 
народів» не мали жодного стосунку. Сите й безпечне життя їх 
цілком влаштовувало, але при переселенні людей спрацював 
«принцип доміно» і етногенетичний «український казан» почав 
поволі розігріватись, щоб вихлюпнути з себе чергові порції 
«людського варива» на інші, більш вільні землі. 

Незлічена кількість мирних і варварських королівств в 
Європі позбулись останнього стримуючого чинника (проти кого 
дружити будемо) і вони почали воювати між собою. Різні люд-
ські спільноти, як тимчасові державні утворення  виникали на 
пустому місці, як бульбашки в калюжі під час дощу і з часом 
швидко зникали. Це не могло не привести до економічного кра-
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ху. Окремі території буквально обезлюдніли, бо селяни покида-
ли спалені ниви і втікали «світ за очі», аби лиш зберегти життя, 
а міщани, хоч і могли відсидітись за міцними міськими мурами, 
теж кидали їх, бо не мали чим прогодувати себе  і своїх дітей. 
Торгівля завмерла навіть не стільки тому, що дороги кишіли 
зграями розбійників, дезертирів з усіх можливих армій і просто 
бездомними волоцюгами, скільки через те, що торгувати було 
нічим і нікому. Тутешнє населення здебільшого зганялося зі 
своїх земель загарбниками різних угрупувань. На умовно «віль-
ні» землі, власники яких загинули від варварських мечів, прихо-
дили різні втікачі-переселенці, раби й селяни, починали госпо-
дарювати, але нова хвиля  розбою і грабежу, гнали усіх геть.   

Волхв Білозар знову призупинився, посидів, поміркував і 
продовжив: - Більшість кочових народів на той час будуть від-
носитись до різних релігій, які не зможуть порозумітись навіть 
на вищих ешелонах влади. Наприклад, пресвітер Олександрій-
ської християнської церкви Арій, проголошуючи власне бачен-
ня християнства, викличе у 325 році церковний розкол. Аріани 
будуть заперечувати єдину сутність Бога Отця і Бога Сина, вва-
жаючи Сина творінням Отця. В кінцевому результаті аріанство 
буде викорінено з церкви, але утворяться дві церковні партії: 
одні - за давні римські традиції та культуру, другі – поставлять 
на перший план варварські звичаї і власні інтереси. 

З фрагментів повчальної розповіді волхва Білозара, авто-
ри книги хочуть виділити деякі історичні традиції про князів як 
представників генеалогічної єдності. Раніше князів вибирали на 
майданах, і їхня влада була обмежена у часі. Князя, що умисно 
«пересиджував» свій термін, попросту вбивали. Будь-які нега-
разди в громаді людей, трактувались як гнів Богів, що не хочуть 
допомагати саме цьому князеві, а отже і його народу. Тому кня-
зя треба було негайно міняти. І цей звичай пройде з українцями 
через усі віки їхньої історії, незалежно від того, як будуть імену-
вати тих лідерів: князями, гетьманами чи президентами.  

І наостанок волхв Білозар сказав: - Майбутні «рідновіри» 
докладуть зусиль, щоб дослідити і передати нашим нащадкам 
знання і пам’ять про старих волхвів. Українці повернуться до 
святинь «рідної Віри» на новому витку «космічної спіралі». Бу-
дьте гідними своїх стародавніх Богів і своїх славних пращурів, 
пам’ятайте свою Віру, нехай вона завжди буде з Вами.  
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СПАДЩИНА  СТАРОДАВНІХ  ЦИВІЛІЗАЦІЙ 
Літературні герої із чергової серії наших книг 
Магр-Карп-Тавриза і Чегодай, з плином часу 
стали поважними дідами з мудрістю в очах, 
великим оптимізмом та вірою в те, що світ 
можливо змінити на краще. Прийшов їх час 
садити навколо себе своїх онуків і перепові-
дати  історії  про  генетичні  коріння українців  

від старих часів. Якось Пушкін О.С. казав: «Історію пишуть не 
тільки по книгам і рукописам, але й по міфам і переказам». 
Наші герої знають так багато про народи Євразійського (Укра-
їнського) степу і про українську націю, що можна написати 
декілька десятків книг. От і зараз шановний читач, ми хочемо 
розповісти вам про деякі моменти загадкової спадщини старо-
давніх цивілізацій, бо ХХІ ст. принесе людству суттєві зміни в 
світогляді і історії людства.  

Сучасний світ змінюється з величезною швидкістю і з 
такою ж швидкістю - розвивається, і на зміну старим гіпотезам 
приходять нові. У той же час залишаються речі, які прийшли до 
нас із давнини, які не змінюються і які людина використовує до 
теперішнього часу, навіть не задумуючись над тим, що корис-
туються «спадщиною стародавніх цивілізацій». Наприклад, 
подібно жителям Месопотамії або Дворіччя, сучасна людина 
ділить годину на 60 хвилин, тиждень - на 7 днів, а коло - на 360 
градусів. А ось в давнину, подібними науками займалися вик-
лючно жерці. Щоб там не казали, але наука в той час була доб-
ре розвиненою, незважаючи на те, що методи пізнання, які в 
ній застосовувалися, кардинально відрізнялися від існуючих в 
сучасному світі. Другий приклад, стародавні шумери ще в XVIII 
ст. до н.е. знали значення катетів, вміли вирахувати значення 
гіпотенузи в прямокутному трикутнику і таке інше. 

Дивина в тому, що вони на той час не виводили постійної 
формули для вираховування, як це пізніше робив Піфагор 570 
497 р. до н.е., а мислили набагато раціональніше: просто об'єд-
нали довжини сторін трикутників в одній таблиці. Трохи пізніше 
населення стародавнього Вавилона навчилося вирішувати зав-
дання з одним невідомим, обчислювати площі кіл, трапецій і 
трикутників, а також діставати квадратний корінь. Через тисячі 
років, ми до сих пір можемо бачити ті наукові відголоски. 
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Наука давнини в основному відрізнялася описовим харак-
тером. Шумери, володіючи писемністю, просто описували все, 
що їх оточувало. До теперішнього часу зберіглося чимало 
глиняних табличок, які є свого роду енциклопедіями в області 
зоології, мінералогії та ботаніки. Жерці Дворіччя зобов'язані 
були вміти писати, схиляти і вимовляти шумерські слова за 
всіма правилами, володіти тайнописом і каліграфією, знати 
граматичні терміни і особливості написання, а також розуміти в 
музиці та математиці, грати на якомусь музичному інструменті. 
Крім того, вони вели кошториси та іншу документацію госпо-
дарського характеру. 

У стародавніх шумерів закон був найвищою цінністю. 
Юридична справа з цієї причини була добре розвинене. За 
кожне правопорушення було покарання, причому, бралося до 
уваги час доби, в яке це порушення відбувалося. Розвивалося і 
будівництво - досить згадати вавилонські зіккурати (вершини), 
місця зв'язку людини з Богами. Крім того, будувалися мости і 
акведуки, дороги і зміцнення, а ще перші мавзолеї. 

В Дворіччя найбільшого розвитку досягла астрономія. 
Стародавні шумери на глиняних табличках записували рух 
планет і зірок. Вони вміли передбачати місячні і сонячні зате-
мнення, обчислювати тривалість світлового дня протягом 
цілого року. Серед записів стародавніх астрономів було вияв-
лено опис однієї з моделей Всесвіту, де наша планета оберта-
лася навколо сонця. Тоді ж з'явилися і тимчасові періоди, які до 
теперішнього дня використовує сучасна людина: тижні, місяці й  
роки. Астрономією і астрологією теж займалися жерці. З 8-7 ст. 
до н.е. астрономи Вавилона почали застосовувати емпіричний 
підхід, завдяки чому наука більше не мала справи з божест-
венним і надприродним аспектами і служила для зв'язку людей 
з природою і навколишнім світом. 

Досягнення науки в Стародавній Індії також вражають. 
Одним з основних є створення десяткової системи, яку вико-
ристовують і сучасні люди. Спочатку числа записувалися сло-
вами, і лише потім були придумані цифрові позначення. Най-
більш відомим давньоіндійським вченим-математиком був 
Арьябхата, який не тільки зробив систематизацію десяткової 
системи, але також сформулював правила вирішення квад-
ратних рівнянь, знаходження квадратного і кубічного коренів, а  
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також сформулював складне і просте потрійне правило. А ще 
він займався астрономією і стверджував, що наша планета 
рухається навколо власної осі. Також він знав причини і дати 
місячних і сонячних затемнень. Стародавні індійці володіли 
великими знаннями і в хімії. Їм були добре відомі властивості 
сплавів, металів і руд, вони займалися виготовленням барв-
ників мінерального і рослинного походження, штучних доро-
гоцінних каменів і скла, отрут і ароматичних есенцій. 

У філософських і наукових роботах вони говорили про те, 
що все складається з атомів. Високо розвинена була також 
медицина, в наш час відома під назвою «аюрведа» - іншими 
словами, наука про довголіття. У медичних трактатах того істо-
ричного періоду описано чимало методів лікування ліками рос-
линного і мінерального походження, а також дієти. Лікарі могли 
пояснити, для чого служить той чи інший орган, а при виборі 
методів лікування і постановці діагнозу, до уваги приймалося 
як фізичний, так і психічний стан хворого. Хірурги за допомогою 
більш ста різновидів інструментів могли робити досить складні 
операції: ампутувати кінцівки, проводити трепанацію черепа, 
робити «кесарів розтин» і багато іншого.  

***** 
Про винайдення ампіцилін. В Стародавньому Єгипті 
звернули увагу на те, що коли покриті пліснявою - 
хлібні коржі прикласти до інфекційної рани, то рана 
швидко  загоювалася. Так винайшли аналог сучасно-
го протимікробного «ампіциліну тригідрату». 
***** 

Якщо говорити про Стародавню Грецію, то їй належить 
першість у створенні філософії як науки, що займається вив-
ченням законів мислення, розвитку природи і суспільства, сві-
тогляду, системи ідей і  місця людини  в  навколишньому  світі. 
Для жителів Стародавньої Греції знання мали практичний 
зміст, і саме вони лягли в основу мистецтва-майстерності. 
Грецьку філософію не можна відокремити від теорії гармонії і 
краси, якою є естетика. У вченні філософів космологічних і 
естетичних аспектів – до загальної картини світу включали 
уявлення про красу світу і гармонію. Саме з цієї причини всі 
давньогрецькі науки спочатку складались в єдину науку - 
космологію. 
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На відміну від жителів Стародавнього Єгипту, що розви-
вали науку в практичному контексті, греки все ж воліли теорією. 
Всі давньогрецькі вчені були філософами і мислителями одно-
часно. Серед найвідоміших давньогрецьких філософів необ-
хідно назвати Платона і Піфагора, Сократа і Аристотеля тощо. 

► Сократ - один з основоположників діалектики, як мето-
ду пізнання істини. 

► Платон є творцем першої класичної форми об'єктив-
ного ідеалізму. 

► Аристотель подарував світові наукову філософію, 
вчення про принципи буття. 

► Піфагор був сильний в математиці, він створив табли-
цю множення, а також теорему, яку пізніше назвали його ім'ям і 
яка вивчає властивості цілих чисел і їх пропорцій. 

► Серед вчених-фізиків необхідно виділити Архімеда, 
який став не тільки автором закону, що став відомим на весь 
світ, а й творцем безлічі винаходів.  

► Демокриту належить відкриття атомів. 
► Гіппократ став творцем наукової медицини, був авто-

ром безлічі робіт з лікарської етики, теорії індивідуального під-
ходу до пацієнта, вчення про єдність людського організму, тра-
диції ведення історій хвороби тощо. 

► Геродот був великим мандрівником, він залишив після 
себе чимало даних про народи, які існували в той час, про їхні 
звичаї і спосіб життя. Його сфера – географія.  

► Птоломей теж був дослідником, він автор «Географії», 
відомої на весь світ роботи, яка є справжньою енциклопедією 
античних знань про світ, і на протязі тривалого часу була дуже 
популярною. 

► Ксенофонт - давньогрецький історик, письменник, полі-
тичний та військовий діяч, учень Сократа та інші. 

Не відставав від цих цивілізацій старовини і Єгипет. Тут 
були проведені перші дослідження в області математики. Ста-
родавні єгиптяни могли множити і ділити. Крім того, вони знали, 
чому дорівнює значення числа «ПІ», узяте за основу для про-
порцій гробниць фараонів і піраміди Хеопса. Вони також вміли 
обчислювати обсяги та площі. Основні досягнення єгиптян від-
носяться до області астрономії. На території Єгипту був знай-
дений перший в світі зодіакальний круг, а також кілька старо-



 
83 

винних зодіакальних карт. Населення Стародавнього Єгипту 
знало про те, що Венера і Марс мають певні космічні фази, а 
життєвий цикл Сіріуса дорівнює 1460 років. 

У Стародавньому Єгипті був створений перший календар 
на планеті Земля. Ранню дату використання місячного єгипет-
ського календаря відносять до 4236 року до н.е. Сонячний 
календар єгиптяни почали використовувати з епохи правління 
династії «гіксосів» 1700-1500 роки до н.е. Визначати кількість 
днів і місяців в році єгиптянам допомагав збір врожаю, котрий 
залежав від розливу Нілу. Єгиптяни вважали, що розлив Нілу 
викликає саме поява планети Сіріуса на небі. Створення цього 
календаря приписують архітектору Імхотепу, який спроектував 
«Східчату піраміду» для фараона третьої династії Джосера. За 
його календарем рік тривав 365 днів і складався з 12 місяців по 
30 днів кожний. Місяці були згруповані по чотири сезони (пори 
року). Єгиптяни не додавали високосних днів, тому за період у 
1460 років Новий рік проходив всі сезони. Це так званий цикл 
Сотіса (або Великий рік Сотіса). У кінці року вони вводили 
додаткові 5 днів - свята на честь дітей Бога землі Геба і його 
дружини Нут, а також: Осіріса, Гора, Сета, Ісіди і Нефтіди. 

Елліністичний фараон Птолемей III Евергет спробував 
реформувати єгипетський календар 7 березня 238 року до н.е. 
«Канопський декрет», але нововведення не прижилося. У 26 
році до н.е. знову спробували запровадити календар, подібний 
до юліанського, бо у «Стародавньому царстві» існувало два 
календаря з тривалістю року в обох по 365,25 діб. А кінець 
правління фараона Нейтікерт 2152–2150 р. до н.е. завершив 
майже семисотлітній період «Стародавнього царства». 

***** 
За легендою, бог сонця - Ра розізлився на 
богиню неба Нут, і зробив так, щоб вона не 
змогла народити ні в один з 360 днів у році. 
Тоді бог мудрості Тот, згледівся на Нут і 
вирішив їй допомогти, він запропонував богу-
Місяцю зіграти в гру «Синод». Бог Тот виг-
рав у Місяця  5  днів, їх  додатково  ввели  до  

Календаря, і таким чином богиня Нут змогла народжувати 
дітей. Є так званий «папірус Еберса» у якому приписували 
раз на 4 роки додавати по 1 дню до року, а згодом ще 5 днів. 
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Давнім єгиптянам належить і ще одне важливе відкриття - 
матеріал для писання, простіше кажучи - папірус. Робили його 
з стебел лотоса, який ріс на берегах Нілу. Технологія підгото-
вки сировини єгиптянами була доведена до досконалості. 
Доказом тому може служити той факт, що деякі літописі, які 
дійшли до наших днів, досить добре збереглися. Текст, який 
поміщений на цих джерелах, можна без проблем прочитати, а 
картинки - розглянути. Ті знання, які можна почерпнути з папі-
русів, стали основою отримання інформації про культурне 
минуле цивілізацій стародавнього світу.  

Зберіглося також чимало пам'яток архітектури, які свід-
чать, що стародавні єгиптяни досягли чималих успіхів і в сфері 
будівництва. Кращі архітектурні пам'ятники будувалися для 
досягнення цілей ідеологічного спрямування. Вони були свого 
роду демонстрацією необмеженої влади фараонів. Характерна 
риса давньоєгипетських споруд - монументальність, велич і 
масивність. Таким чином, цілком очевидно, що стародавні циві-
лізації були досить розвиненими, а в деяких аспектах не посту-
палися сучасній науці. 

В долині рік Тигр і Євфрат, що мали декілька приток, про-
живали вавилоняни і ассірійці, шумери та аккадці. Ця територія 
дала світу декілька стародавніх цивілізацій, в тому числі Шуме-
рів. Вони досягли розквіту своєї цивілізації біля 4 тис. р. до н.е. 
Вмілі астрономи, математики, саме вони розробили особливу 
писемність - клинопис. 

Вавилонська цивілізація в Месопотамії виникла біля 1900 
р. до н.е. і проіснувала понад 1300 років, (старо-вавилонський 
період ІV-ІІІ тис. до н.е). Месопотамська цивілізація являла 
собою особливий тип «сільськогосподарської цивілізації» Бли-
зького Сходу. Вавилонські математики, більш ніж за 1 тис. років 
до Піфагора, вміли розв’язувати квадратні рівняння і вже знали 
майбутню «теорему Піфагора». Шумерські жреці точно визна-
чили, що 1 рік має 365 днів, 6 годин, 15 хвилин, 41 секунду. Їхні 
астрологи стверджували,  життя кожної окремої людини і всьо-
го людства в цілому залежить від розташування планет на небі. 

Сьогодні вчені не в змозі вивчити всі артефакти, бо їх 
мало, але навіть те, що знайшли, свідчить про високий рівень 
знань стародавніх цивілізацій. Вони зберігають ще чимало 
загадок, які нашим вченим тільки належить розгадати. 
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ШАЛЕНА  ПОДОРОЖ  З  ГЕРОДОТОМ 
Опираючись на австралійця С. Спасько, пе-
рекладача «Історії Геродота» з англійської на 
українську мову, ми коротко даємо бачення 
світу Геродотом Галікарнаським (між 490 і 
425 р. до н.е.). Правда у своїх описах Геро-
дот переказував багато міфів про походжен-
ня скіфського народу, у яких значну роль від-
водив Гераклу. Давньогрецький історик Геро-
дот, названий  Цицероном  «батьком  історії» 

(цей титул тепер неодмінно додається до його імені), один із 
перших відомих греків-географів і вчених-мандрівників. Він 
створив перший загальний опис тогочасного світу. Автор своєї 
«Історії» в дев’яти книгах, присвячених викладу греко-перських 
воєн, історії держави Ахеменідів, Єгипту та інших країн, містить 
перший систематичний опис життя і побуту скіфів. Деякі його 
твердження визивають науковий спір й сьогодні, наприклад, 
для вчених залишається загадкою місто «Гелон» (Голунь), про 
яке він згадував в своїх «Історіях». Або другий запис Геродота:- 
В місті «Гелон» живуть «будини – це великий і численний на-
род. Вони мають ясно-сині очі і ясне волосся, розмовляють 
то скитською, то грецькою мовами». Далі він вказує, що «бу-
дини» то народ «тубільці», мешкають вони на землях сучасної 
Черкащини. Ці записи підтверджує Ілара Хоругин, опираючись 
на «Велесову книгу», де вказано: - Дерев'яне місто «Голунь» 
укріплене у формі кола. Із своєї сторони ми знаємо, що народ 
«будинів», який колись мешкав на землях сучасної Уманщини, 
мав тут свою столицю «Гелон» (або Голунь). Далі запис у Ве-
лесовій книзі: «місто Голунь був славний і мав 300 сильних 
градів, а Київ град мав менше – на півдні було десяток градів і 
все. Сіл небагато, оскільки ті були в степах різних родів». 

Нестор літописець мав свої погляди і писав: «Дуліби жили 
по Бугу, де нині є «волиняни» (мається на увазі Західний Буг), 
а «уличі» й «тіверці» сиділи по другому, (тобто Південному) 
Бугу і по Дніпру; сиділи вони також поблизу Дунаю. І було їх 
багато, бо сиділи вони по цих річках аж до моря, а городи їх є і 
до сьогодні. Через те греки називали їх «Велика  Скитія».  

Ми пропонуємо зупинитися на містечку Голованівськ Кіро-
воградської області, який знаходиться за якихось 30 км. від 
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Південного Бугу в оточені лісових урочищ з однокореневими до 
«Голуні» назвами. Є інші аргументи для припущень за Велесо-
вою книгою, що саме Голованівськ міг бути «обітницею русів» 
та столицею попередниці Київської Русі - «Колані».  

Перше. Назва Голованівськ - означає «головне місто». 
Друге. Теракотова фігурка богині Матері, знайдена на 

території селища, свідчить про існування на цьому місці посе-
лення IV тис. до н.е., а глиняна голівка грецької богині Деметри 
ІІІ-IV ст. до н.е. та ольвійська мідна монета у вигляді дельфін-
чика  І-ІІ ст. до н.е., - підтвердження проживання тут греків. 

Третє. Центр Голованівська стоїть на підземних катаком-
бах, загальна довжина яких, (можливо) сягає сотні кілометрів, а 
вік – від кількох сотень до кількох тисяч років. 

Четверте. З огляду на ситуацію три тисячі тому, Голова-
нівськ займав ідеальне розташування на мапі країни. Він знахо-
диться на одній прямій посередині між Києвом та Одесою, де 
на той час могли стояти форпости по обороні північних та пів-
денних рубежів міста-фортеці «Колані». Тут й досі пам'ятають 
«Гардову дорогу», яка в одну сторону вела до нинішнього Ми-
колаєва (раніше до острова Гард), а в інший напрямок – на 
Кам'янець-Подільський. А ще звідси йшли додаткові дороги до 
верхніх дніпровських порогів (приблизно у напрямку міст Кре-
менчук та Черкаси), де міг проникати ворог на наші землі і де 
необхідно було тримати варту в сторожових поселеннях. 

П'яте. «Скитський кратер», який чомусь перекладають як 
казан, або велика посудина на трьох ніжках для приготування 
священних напоїв і здійснення релігійних обрядів. Геродот пи-
ше, що він бачив «скитський кратер» на власні очі між Бористе-
ном і Гіпанісом, той край зветься Ексампей». Найвірогідніше 
перед тим, як м. «Голунь» завоювали греки, «скитський кра-
тер» (або казан) було опущено в землю в катакомби, до речі, 
там легко поміщалися вози та гарби з кіньми. Цей казан й досі 
чекає, коли його піднімуть на поверхню, очистять, наповнять 
вином, щоб на нашій Кіровоградській землі українці випили по 
чарці за нову славу нашого народу і неньки України-Русі. 

Шоста (Голованівська) версія стосується стародавньої 
«Синської землі» (або «Земля Могучарська») яку захватили 
греки і народ «будинів» (тубільців), згодом перебралися до 
Азовського моря (але ця тема потребує детального вивчення). 
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За свідченням Діонісія Галікарнаського, Ге-
родот народився в малоазійському місті 
Галікарнас близько 484 р. до н.е. і дожив до 
431 р. до н.е. Він походив із багатої та знат-
ної родини, що займалася торгівлею. У 20 р. 

Геродот відправився у подорож, початковою метою якої був 
збір точних відомостей про греко-перські війни. Результатом 
стало дослідження народів, про які греки в той час мало що 
знали. Дослідники приписують Геродоту тривалі подорожі кра-
їнами Сходу, північного узбережжя Чорного моря, Персією 
(Іраном), Ассирією, Вавилоном, Єгиптом, Грецією і Скитією. Він 
записував все, що бачив під час подорожей сам, і що йому роз-
повідали. Із цих записок уклав 9-ть рукописів, які тепер зібрані в 
одну загальну книгу, в котрій понад 620 сторінок. Геродот за 
своє життя вважав, що сьогодення – це наше сумарне минуле. 

Подорожуючи світом, Геродот в різних країнах розповідав 
про чуте і бачене, наприклад, він кілька років провів в Афінах, 
де виступав з публічним читанням окремих книг «Історії», де 
розповідав про окремі моменти з історії, етнографії та географії 
українського Причорномор’я. В 4-й книзі «Історії» подано систе-
матичний опис життя і побуту скіфів, кіммерійців, таврів й інших 
племен, що заселяли південно-українські степи. Слід наголоси-
ти, що ця монументальна праця Геродота – перший історичний 
твір стародавнього світу, що дійшов до нас і одночасно перший 
в історії античної літератури пам’ятник художньої прози. 

Додатково у своїх описах Геродот переказує багато міфів 
про походження скіфського народу. Опис Скіфії він закінчує 
розповіддю про шлюби скіфів з войовничими жінками племені 
амазонок та їхнім побутом. Він точно описав територію Скіфії 
(правда, у вимірах є відхилення, викликані тим, що в його час 
відстані вимірювалися днями подорожі). Точно описані ріки і 
річки Скіфії і хоч називаються вони тепер по-іншому, більшість 
із рік вдається відшукати й нині. Точно описані і моря, що оми-
вали Скіфію: це Балтійське (тоді воно називалося Скитське), 
Чорне (Понт Евксін), Азовське (Меотіс) і Каспійське (Хвалинсь-
ке). Він точно описав долину Придніпров’я з її родючими грун-
тами та багатими пасовиськами. 

Є окремі особливості в «Історії Геродота», всі назви рік, 
річок, теренів, міст і племен записі так, як їх називали греки, не 
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роблячи місцевих скитських назв. Другою особливістю є те, що 
Геродот не вказував точний час, коли відбувалися описані ним 
події. Роки записів треба встановлювати за іншими джерелами. 
Третьою особливістю є те, що історія написана не за певною 
формою, за якою пишуть зараз: «там все перемішано» за ча-
сом розповіді. Спасибі і за це, бо майже 2500 років: «як бачили, 
як чули – так і писали». Навіть з урахуванням цих особливос-
тей, ми стверджуємо: «Історія Геродота» є одним із найважли-
віших історичних документів «Світової історії», написаних при-
близно за 500 років до початку Нової ери. 

Для українців, Геродот є «Батьком нашої Праісторії», бо з 
його «Історії» ми дізнаємося, що наші предки-Скити були «Діти 
Дніпра» (Борисфену). Вони називали себе «бористенами», що 
сучасною мовою означає «наддніпрянці». Ще дізнаємося, що 
всіх людей, які жили північніше Дунаю, греки називали – «гіпер-
бореями», тобто українською мовою – «північними людьми», а 
західноєвропейською мовою – «норманами». 

Опираючись на Геродота українці мають змогу пояснити:  
Перше – описані племена «скитів» були місцевим наро-

дом, що народився і розвивався над Дніпром;  
Друге – в давні часи (за Геродотом) «норманами» нази-

вались не шведи, норвежці чи німці, а українські прапредки – 
«скити». Таким чином руйнуються найболючіші і принижуючі 
українську націю теорії новітніх істориків; 

Третє - «Персько-іранська теорія», за якою «скитів» вва-
жають «завойовниками» з Ірану, які прийшли звідтіль на укра-
їнські землі і завоювали місцеве праукраїнське населення. Ге-
родот ясно пише: «скити то є діти Дніпра, вони тут народи-
лися, жили дуже довго і тут розвинулися як народ, утворив-
ши свою державу з назвою Скітія (Скіфія)». 

На доказ цього «скити» розповіли Геродотові дві легенди, 
які збереглися серед їх народу. Одна з легенд називає родона-
чальником «скитів» Таргетая із трьома синами, інша легенда 
про Геракла із його синами (про них ми вже розповідали в своїх 
книгах). Коли вважати, що Геродот все записував грецькою 
(старогеленською мовою), то ім’я Тар – Гет - Ай не є грецьким, 
а має місцеве – «скитське» походження. Воно складається із 
двох скитських слів «Тар – як цар» і «Гет – як син» та грецького 
закінчення «Ай». Отже, родоначальником скитського народу і 
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засновником майбутньої держави Скітії (Скіфії) був цар на ім’я 
Гет із найбільшого та войовничого скитського племені «Гетів», 
які займали територію понад Чорним морем, від Дніпра до Ду-
наю за тисячу років до вторгнення на скіфську землю перського 
царя Дарія (512 р. до н.е.). Давня Греція з’явилася на побереж-
жі Чорного та Азовського морів тільки у VII ст. до н.е. Значить 
опис перших скіфів зміг появитися тільки на той час. Згодом 
греки встановили добросусідські стосунки зі скіфами і за їхньою 
згодою почали будувати грецькі поселення, так з’явилася зна-
менита Ольвія. 

Четверте. Чисельність всіх скитських племен була дуже 
великою, по мимо рідної території, вони заселяли всю Серед-
ню Азію, починаючи від гирла ріки Аракс (Волги), включаючи 
теперішній Алтай і долину ріки Пенджаб (Пакистан), одні греки 
звали їх «масагетами», другі називали «полянами», треті – «ти-
сагетами». Ці назви Геродот теж записав геленською мовою, 
тому треба уточнювати. Старе плем’я русичів, що заселяло 
терени навколо Києва, також називало себе «полянами». А 
плем’я скитів «тисагетів» жили північніше від «масагетів» і 
«будинів». Можливо «тисагети» були теслярами, а «будини» – 
будівельниками, але це наше припущення. 

Таким чином, із теорією «скити – були завойовниками з 
Ірану», треба покінчити назавжди, бо Персія (Іран) була тоді 
маленька держава із примітивною культурою, її вихідці ніяк не 
могли підкорити «скитів» у ті часи, про що немає жодних істо-
ричних згадок. Правда, значно пізніше Кир і Дарій ходили вій-
ною на «скитів», перший біля 530 р. до н.е., другий у 512 чи 513 
р. до н.е., і про це в історії є записи. Та ці два походи на скитів, 
як описує Геродот, для Кира закінчилися трагічно, бо він був 
убитий «масагетами», а Дарій ганебно втік із Скітії (Скіфії), при 
цьому втративши майже половину своєї 700-тисячної армії. За 
Геродотом всього скіфів мешкало більше 40 мільйонів душ і на 
їхній землі вони були непереможні.  

Крім суто скіфських племен (скіфів–царських та скіфів–
кочівників), Геродот називає також інші народи: скіфи–земле-
роби, меланхлени, неври, будини та інше праслов’янське міс-
цеве населення. Він не подає жодних даних про етнічну належ-
ність цих груп населення. Але ми бачимо, що праслов’янська 
(українська) культура «окремих груп» племен скіфської держа-
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ви існувала на теренах сучасної України ще у II тис. до н.е. Во-
на (праслов’янська культура) у більш розгалуженому вигляді 
продовжувала існувати у Скіфській державі у І тис. до н.е. та на 
початку І тисячоліття нової ери (I–V століття). 

Виходить, Скіфо–Сарматська держава, яка існувала на 
території сучасної України у II тис. до н.е. - І тис. нової ери була 
державою протоукраїнського етносу (племен). А у III–IV ст. вже 
всі праукраїнські слов’янські племена стали домінуючим етно-
сом давньої Скіфо–Сарматської держави. (Пояснення: У дея-
ких істориків поруч із Сарматією вживається стара назва 
держави Скіфія, тому що племена скіфів із сарматами пере-
бували у постійному союзі. Разом вони перемогли гетів). Тож 
ні готи у II ст. н.е., ні гуни у IV ст. н.е. на теренах Скіфії (читай 
Сарматії) не з’являлися. Окремі історики, разом з Римською 
імперією усі східні народи Великого Євразійського степу, разом 
з північними, називала - варварами. Ми вже звикли читати різні 
європейські домисли про «страшні» війни, що точилися між 
«варварськими племенами» у Причорномор’ї та на дальніх кор-
донах Римської імперії.  

Не забувайте, що у 330 році Римський імператор Костян-
тин заснував місто Константинополь і переніс до нього свою 
столицю. Невдовзі з’явилася Візантійська імперія, яка успадку-
вала східні володіння Римської імперії. Ще за часів Римської 
імперії імператор Троян (106 рік) підкорив задунайські племена 
гетів та включив їх до нової провінції - Дакія. Частина гетських 
племен, що мешкали у придунайських степах та в Причорно-
мор’ї, залишилася у Сарматській державі. Саме їх поділили на 
східних та західних, і з примхи окремих істориків почали імену-
вати вестготами та остготами, а антів та скіфів, які з ними іноді 
ворогували, прозвали гунами. 

Автори нашої книги переконані, що «Скіфська держава» 
за 2 тисячі років свого існування пройшла шлях від 1500 року 
до н.е. і до 600 року н.е. Саме на базі цієї держави (територія, 
племена, закони, мова, звичаї тощо) повстала давня Київська 
держава (читай Україна-Русь). Вже давно настав початок ХХІ 
ст., а нам різні імперські історичні науки та їхні українські при-
хильники й досі «співають пісень» про прийшлих у V–VI століт-
тях чужих слов’ян на корінні землі України-Русі, при цьому 40 
мільйонів скіфів не знищили прийшлих чужинців. 
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Тож давайте разом розглянемо питання з «норманською 
теорією» переселення народів. Геродот усіх «скитів» (скіфів), 
які мешкали на північ від Греції (за Дунаєм), називає «гіпербо-
рейцями», що означає північні мешканці, а всіх «скитів» (скіфів) 
на південь від Греції називає «гіперношіянами», тобто півден-
ними мешканцями. Пізніші європейські історики тисячу років 
називали північними людьми німців, данців, голландців, нор-
вежців і шведів, німецькою мовою назвали «нормани», і вони 
ніякого зв’язку не мали з «скитами». З «норманською теорією» 
пов’язана і «теорія варягів», яких чомусь зараховують до німе-
цьких «норманів», а не до «скитських», незважаючи на те, що 
все узбережжя «Скитського» (читай Балтійського) моря, аж до 
самої ріки Рейн заселяли скитські (скіфські) племена. Навіть 
море, біля якого вони жили, називалося «Скитським». 

Ви знаєте, що у давні часи моря були тереном розгулу 
піратів; німецькі племена називали своїх піратів «вікінгами», а 
«скитські» – «варягами», тобто злодіями. Ніхто не стане запе-
речувати, що пірати «варяги» і «вікінги» були людьми відваж-
ними, відчайдухами, що панували над осілим населенням, яке 
запрошувало собі на посади князів і герцогів лідерів тих «варя-
гів» і «вікінгів». Подібних прикладів в історії – багато. 

Давайте разом поміркуємо, за Геродотом, «скити» були 
«нормани», як і «германи», всі вони жили північніше Греції і Ри-
му. Але держава «скитів» (скіфів) згадується з незапам’ятних 
часів до Нової ери, а германська держава виникла вже в Новій 
ері. Щоб там не казали, але племена русів (за Геродотом як 
«варяги») були спорідненими братами, і вони дуже швидко зве-
ли на скитських землях велику та могутню державу – Київську 
Русь. Тоді як германські племена ще довго формувались у на-
роди, потім у націю, століттями пізніше від Київської Русі. Тому 
немає історичних підстав для ствердження, що германців тре-
ба називати «норманами». За Геродотом «норманами» були 
«скити (скіфи) русичі», згодом це визнало багато інших старо-
давніх істориків. До речі, «піратами-варягами-розбійниками» в 
давноминулі часи були майже всі народи, тому можна не цура-
тися таких назв.  

«Нормано-варязька теорія» не може бути «германською», 
її сфальсифікували у XVII-XVIII століттях німці і перекроїли на 
свою користь, адже вони мали відношення до «вікінгів», але не 
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до «варягів». Геродот записав, що «скити»: «Від часу їх першо-
го царя Гета (Таргетая) - до вторгнення в Скитію перського 
правителя Дарія пройшла тисяча років». Це означить «Скит-
ській державі» до кінця Нової ери було біля 1500 років і вона 
володіла тоді вже майже половиною Азії і майже всією Центра-
льною Європою. В ті часи в Європі не було помітних держав, за 
винятком Римської імперії, яка постійно воювала зі «Скитією» 
(Скіфією). Германські племена навіть на початку 2-го тисячо-
ліття жили роз’єднано, а в цей час «скити-русичі» вже мали 
величезну державу за назвою «Святослава-Володимира-Яро-
слава», яка постала із володінь «Скитської  імперії». 

В рукописах древніх істориків записано, що «гети», «ски-
ти», «сармати», «гуни», «алани» – це один і той же народ, який 
розмовляв однією мовою, мав спільне походження й однакові 
звичаї, як «обри», «унгари», «венгри», «мадяри» тощо. Пізніше 
«скитів» стали називати «русами-українцями». Ви знаєте, чим 
древніший народ, тим він більше він має історичних назв. До 
речі український народ в своїй історії має понад 7 різних назв, в 
той час мадяри – 4, а німці – тільки 2 назви. 

Тож теорія, що «скити» є в Україні завойовниками з Персії  
та Ірану, не має доказів і є вигадкою упереджених московських 
істориків, щоб позбавити українців їх пра-предків власної історії 
та державних традицій. Важко припустити, що іноземні історики 
не знали, що єгиптяни «гетитів-гіксосів», які завоювали Єгипет, 
називали «русинами», навіть в Біблії «скити» названі «Рож» 
(Русь). В «Історії Геродота» написано про пра-предків «русів» 
та їх уклад життя,і все разом взяте відповідає сучасним україн-
цям та їхній державній організації.  

Що стосується військової сили, то в скитів вона, вочевидь, 
була із регулярних бійців та добровольців, так, як пізніше було 
в Україні на Запорозькій Січі. Бо старшина Запорозької Січі не 
питала дозволу у населення коли воювали, все вирішувало 
«Велике козацьке коло» або Майдан. При потребі отамани та 
старшини лише запрошували населення підтримати їх, а охо-
чих воювати завжди вистачало. Отже, традиції у Запорожців та 
Царських скитів були однакові, бо так повелося з давніх часів, 
від своїх пра-предків-скитів (скіфів). 

Із 9-ти книжок «Історії Геродота» про скитів-скіфів та їх 
племена докладно описано в 1-й книзі (на 61-128 стор. англій-



 
93 

ського перекладу). Там немає суцільних записів, про скитів-
скіфів згадується тільки тоді, коли вони брали участь у війнах в 
Малій Азії. Крім того, що «скити» брали участь у боротьбі різ-
них держав між собою як найманці, там описаний похід в Авст-
рію і Єгипет та інші цікаві подробиці. Англія в минулому не ма-
ла територіальних зазіхань на землі України-Русі, тому причин і 
зацікавлень для фальсифікацій на свою користь, проти «Ски-
тії-Скіфії» і «русів-українців» у них не було. 

Розглянемо перший приклад, правитель Лідії Крез мав 
намір розширити територію своєї держави за рахунок захоп-
лення Персії. В ці часи «скити» ходили своїми загонами тери-
торіями Малою Азією, і в них сталося якесь внутрішнє непоро-
зуміння між своїми племенами. Внаслідок того конфлікту один 
із скитських загонів пішов у «Медію» і вступив на службу до її 
правителя Кияксара. З самого початку Кияксар дуже поважав і 
довіряв «скитам», він доручив їм навчати ведійську молодь при 
його дворі скитської науки і скитської мови. «Скити» вчили 
молодь «Медії» їздити верхи кіньми і стріляти з луків, скачучи 
верхи конем та інше. «Скити» постійно займалися полюванням 
на звірів і здобич виділяли для королівської кухні. Одного разу 
вони повернулися без здобичі, за що Кияксар, у якого був гаря-
чий норов, вичитав «скитів» і безпідставно звинуватив їх у без-
дарності. «Скити» образилися на Кияксара, і в запалі вбили 
одного юнака-доносчика, далі нарізали з його тіла м’яса і відп-
равили на королівську кухню. Страви з людського м’яса їли та 
нахвалювали всі гості Кияксара.  

А «скити» тієї ж ночі самостійно покинули двір Кияксара і 
пішли в Сардиз до іншого правителя на ім’я Алият. Там вони 
розповіли причину, коли про «витівку» скитів-скіфів довідався 
Кияксар, почався скандал. Кияксар вимагав видати «скитів», 
проте Алият відмовився, через що виникла п’ятирічна війна між 
«Медією» та «Лідією». За час війни обидві сторони виграли по 
кілька битв, але одного дня під час битви, почалося сонячне 
затемнення, день перемінився на ніч і битва зупинилася. Рап-
тову зміну світла і темряви обидві сторони сприйняли як натяк 
Богів щодо миру і розпочали домовлятися про укладення миру. 
Другий приклад, Кияксар – правитель «Медії», за час сво-го 
правління підкорив багато країн. Якось він зібрав сильну армію 
і пішов походом на «Ассирію» і взяв в облогу столицю Нініву. 
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«Ассирія» готова була здатись, аж раптом на армію Кия-ксара 
напали «скити-скіфи», якими керував правитель Мадіяс (син 
Протота). Войовничі скити повністю розбили армію Киякса- ра і 
вся Мала Азія була під владою скитів протягом 28 років. 

Третій приклад, після розгрому і знищення армії Кияксара 
«скити-скіфи» пішли в Єгипет. Єгипетський фараон Псаметих, 
дізнавшись про похід «скитів», зразу вислав своїх послів їм на-
зустріч. Єгипетське посольство зустріло «скитів-скіфів» у Пале-
стині, запропонувало щедрий відкуп і упросили укласти мир. 
«Скити» прийняли відкуп і через Сирію повернулись додому. 
Головна армія «скитів» пройшла через місто Аскалон, не чиня-
чи йому та населенню ніякої шкоди, але невеликий скитський 
загін пішов лівіше Аскалона, дорогою натрапив на давній храм 
Афродити-Уранії і пограбував його. Єгипетський фараон Пса-
метих чекав нагоди відплатити за скитську жадність і підлість  

Після повернення «скитів-скіфів» на батьківщину в При-
чорноморські степи союз скіфських племен поступово набирає 
форм протодержави, про яку ми згадували раніше. Спочатку у 
«скитів-скіфів» було три царства під контролем різних племен. 
Перше царство під «паралатами», друге царство під «авхата-
ми» та третє царство під «катіарами» і «траспіями». Згодом три 
царства об’єдналися під владою одного царя. Влада скіфського 
царя була спадковою й належала одному родові з племені цар-
ських скіфів – «паралатів». 

За 28 років володіння «скитами» Малої Азії, вона була 
пограбована і впала у бідність. Правитель «Медії» Кияксар 
задумав підлість проти скитів-скіфів, яка увійшла в історію під 
назвою «Кияксарський бенкет». Із підступною метою він влаш-
тував гучний бенкет для скитської знаті «на знак миру і поваги». 
На бенкет прибуло майже все вище керівництво їхньої держави 
і тодішньої скитської армії. Кияксар на бенкеті виставив багато 
солодощів та особливо міцних хмільних напоїв і вин. Гостей 
розважали медійські жінки, коли «скити» сп’яніли, на них було 
вчинено напад військом Кияксара всіх перебили. Відрубані 
голови були направлені до племені «паралатів» з України-Русі 
для страху. Ось приблизно так закінчилось 28-річне панування 
«скитів-скіфів» в Малій Азії.  

Настане 512 р. до н.е. і величезне військо перського царя 
Дарія здійснить вторгнення на землі «Скитії-скіфії», немов для 
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відплати за попередній напад на персів. З шкільної програми по 
історії, ви знаєте про перебіг тієї війни і як була знищена вели-
ка армія Дарія. Ми зазначимо тільки основні моменти того часу. 

***** 
На думку авторів нашої книги, українську державні-
сть слід вести із 1500 року до Нової ери по лінії: Скі-
фія (Скитія) – Сарматія - Київська Русь - Велике 
Галицько–Волинське Князівство і далі за шкільною 
програмою, або дивимось в кінці книги розділ «Хро-
нологічні дати». Навіть на початку ХХІ ст. одна 
теза Грушевського, актуальна й сьогодні: «Ми не 
являємося, як часто висловлюється, якоюсь новою і 
молодою  республікою, ми  відновляємо тільки  нашу  

державність, якою ми жили і яка була відібрана від нас проти 
нашої волі, без признання, з тим відібранням ми ніколи не 
мирилися». Ці слова він написав у березні 1918 р. у книжці з 
промовистою назвою «На порозі Нової України». 

***** 
Аби у читачів не виникало сумніву, що праслов’янські 

племена не брали активну участь у житті Скіфської держави, 
згадаємо дещо із розповіді Геродота про похід Перського царя 
Дарія на Скіфію у 512 році до н.е. Правда в тому, що за тисячу 
років до війни з Дарієм, «Союз скіфських племен» у вигляді  
праукраїнських слов’янських племен закономірно успадкував 
владу у Скіфо–Сарматської держави і став спадкоємцям анти-
чної Скіфії-скитії. Знаючи про цей «Союз племен», перський 
правитель Дарій розіслав гонців у всі підлеглі країни, над якими 
була його влада з наказом: «Кожна країна мала приготувати і 
вислати до нього певну кількість війська, кораблів та робітників 
різних професій та майстрів для зведення мостів».  

Потім люди Дарія побудували два стратегічно–важливі 
мости через Босфор і Дунай, які дозволили армії Дарія пере-
правитися спочатку на терени сучасних держав Болгарії та 
Румунії, але там Дарій зустрів сильний опір задунайських гетів. 
Переправивши армію через річку Дунай, десь в районі сучасно-
го румунського міста Ісакча, Дарій наказав будівельникам–
іонійцям і військовому підрозділу для охорони мостів: «Мужі 
Йонії, візьміть цей пасок (на якому було нав’язано 60 вузлів), і 
щодня розв’язуйте по одному вузлові, починаючи від дня, коли 
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я піду в похід. Якщо я не повернуся до того дня, як ви розв’я-
жете останній вузол, тоді ви розберете мости і можете виру-
шити кораблями додому».  

Скіфи (скити) мали достатньо часу, щоби підготуватися 
до зустрічі з ворогом. «Царських Скіфів повідомили, що Дарій 
вторгся на землю Скіфії. Вони зібрали Раду царів та вождів усіх 
скіфських племен. На тій Раді були присутні представники від 
агатирсів, таврів, неврів, андрофалів, меланхленів, гелонів, 
будинів, сарматів та інших (менших) племен. 

***** 
Геродот ясно писав про скіфів: «Тепер (тобто, в V ст. 
до н.е.) всі ці племена (скитів-скіфів), не зважаючи на 
їхні відмінності, є знані під загальною назвою «сколо-
ти», а за ім’ям одного з їх царів Скіфа, греки всіх їх по-
чали називати загальною назвою «скіфи», а їх країну – 
«Скіфія». Тож сколоти, склави тощо, це грецькі назви 
слов’ян. Арабська назва слов’ян – «сакалаби», а венети 
(венеди) західноєвропейська назва тих самих слов’ян» 

  ***** 
Загальна Рада «Союзу скіфських племен» довго думала, 

але одностайного рішення прийняти не змогли. Гелони, будини 
і сармати відразу погодились разом із царськими скіфами стати 
до боротьби проти Дарія. Але агатирси, неври, меланхлени, 
андрофаги і таври (мали іншу думку). Від Геродота видно, що 
кожне плем’я держави Скіфії мало окремого царя (або вождя) 
ще у VI ст. до н.е. і входили(о) в загальну «Раду племен», а в 
період між «Радами (союзом) племен», державою Скіфії прави-
ла група вождів т. зв. «Царська Рада племен». У скіфській дер-
жаві був такий рівень демократизму, що дозволяв окремим 
племенам мати власну думку, наприклад, брати, чи не брати 
участь у війні 512 року до н.е. проти перського царя Дарія. 

На «Загальній Раді скіфських племен» агатирси, неври, 
меланхлени і таври сказали раніше вибраним царським скіфам: 
«Ми були проти війни з персами в минулому і просили вас не 
чіпати їх, ви не дослухались до наших порад. Тож зараз Дарій 
прийшов відплатити вам за всі образи. Як би він перший розпо-
чав війну із Скіфією (скитією), ми дали б вам допомогу, яку про-
сите і пішли б разом із вами воювати з персами. Та фактом є 
те, що ви в минулому першими напали на Персію, проти нашої 
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волі. Ви тоді підкорили Персію й інші народи Азії і панували там 
28 років. Тепер військова сила персів на чолі з Дарієм хоче від-
платити вам тим самим. Ми персам ніякої шкоди не зробили в 
минулому, і тепер не хочемо робити, і тому воювати з ними 
першими не будемо. Зовсім інша справа буде тоді, коли перси 
прийдуть на наші землі і нападуть на наші племена, тоді ми 
постанемо проти Дарія і будемо робити все, що у наших силах 
аби покарати нападника і вигнати його зі своєї землі. Тож дава-
йте трохи почекаємо, коли Дарій нападе».  

***** 
Цікаво зазначити, що поведінка цих племен та 
логіка їхніх керівників у 512 р. до н.е. й досі від-
повідає ментальності української людини. Поді-
бне повторювалося і в більш пізніші часи, нап-
риклад, у 1917–1920 роках. 
***** 

Цар Скіфії Ідантирс звелів організувати три армії, які мали 
протистояти перському царю Дарію. За засвідченням Геродота, 
ті армії будувались за племінною структурою: «Для боротьби 
із персами скіфи утворили три армії. Першу армію, що скла-
далася із сарматів під керівництвом Скопа, було спрямовано 
зустріти армію Дарі, дратувати і заманювати вороже війсь-
ко в безводні степи. Друга армія скіфів, під керівництвом 
Таксака, мала подібне завдання, але вони повинні заманити 
персів на землі тих племен, що відмовилися виступити про-
ти персів і тим сам втягти їх в боротьбу проти Дарія. Тре-
тя і найбільша армія скіфів була під керівництвом царя Ідан-
тирса. Вона мала схоже завдання, що й перші дві, тримати 
армію Дарія в постійному напруженні, нападати і нищити при 
сприятливих обставинах, затримувати її рух, позбавляти їх 
води, харчів і достатньої паші для коней».  

Оскільки армії були сформовані за племінним принципом, 
то перша була сарматською, друга - склавинською (читай сло-
в’янською), а третя  скіфською. Знаходимо подібні записи у 
Геродота: «Сармати, гелони і будини, які воювали із Дарієм, 
мали свої окремі армії. І агатирси, таври, масагети, неври, 
меланхлени й інші, які не брали участі у війні, теж мали свої 
армії». Є всі підстави вважати, що саме друга армія Таксака 
«водила по безводним степам» та винищувала перську армію 
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Дарія на північних землях Скіфії таких племен, як будини, гело-
ни, тисагети, меланхлени, андрофаги, неври, агатирси. А далі: 
«скіфські армії царів Ідантирса і Таксака об’єдналися і розпоча- 
ли готуватися до прямої битви з персами. Згодом скіфи вивели 
свою армію на вибрану площу проти табору Дарія, змушуючи 
того прийняти «генеральний бій». Але перський цар Дарій бою 
не прийняв, бо його армія скоротилась на половину, а залишки 
– ледь тримались на ногах. Дарій зупинився і заснував оборон-
ний табір на березі річки Оар та провів нараду, результати 
доповідей командирів військових підрозділів його не втішили. 
Військо було приречене на загибель, Дарію залишилось тільки 
прийняти рішення: «Втікати з Скіфії одному, чи із залишками 
свого війська». 

Дарій залишив обоз, награбоване майно і вирушив до 
Дунаю в район сучасного румунського міста Ісакча, з залиш-
ками свого війська. Хоча 60 днів вже пройшло, охоронний загін 
із іонійців не поспішав руйнувати міст, вони тільки розібрали 
частину моста зі скіфського боку, так що коли військо Дарія 
прийшло до берегів Дунаю, міст було швидко поновлено. Армія 
Дарія успішно переправилася на правий берег річки та повер-
нулася додому з «пустими руками» та втратила більшу частину 
своєї армії. Похід Дарія у Північне Причорномор’я консолідував 
населення Скіфії (Скитії) у боротьбі проти зовнішнього ворога 
та відродив їхню славу «непереможних воїнів».  

***** 
Наразі Валентину Карпову та Сергію Чеботарьову 
відомі такі державні утворення, очолювані скіфами в 
різні часи на різних територіях від Нижнього Подуна-
в'я до Закавказзя: 

1) - країна Ішкуза із ассирійських та вавилонських джерел; 
2) - країна Сакасена класичного та античного періоду (у скла-
ді Мідії та Персії); 
3) - Скіфія Причорноморська; 
4) - Мала Скіфія у Криму (або Тавроскіфія); 
5) - Мала Скіфія у Добруджі, відомі імена 6 скіфських царів: 
Тануса, Акроса, Каніта, Саріак, Хараспа, Айлій. Цікаво, що 
монети цих царів свого часу було знайдено у святилищі Ахіл-
ла Понтарха на острові Зміїному. А ще Мала Скіфія, це назва 
римської провінції, яка відносилась до діоцезу Фракія. 
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БЕЗ  ПРАВА  НА  ПОМИЛКУ 
Виходячи із загальнотеоретичних мір-
кувань, а також палеонтологічних зна-
хідок та археологічних відкритій остан-
ніх десятиліть, можна зробити висновок 
про те, що прабатьківщиною людства 
найімовірніше була не Африка, а Євро-
пейська рівнина. Дехто каже  Східно - 
Європейська рівнина, або інший, більш 

холодніший і суворіший регіон Землі. Чим далі людина відхо-
дила від центру - до периферії, тим більше деградувала. Тран-
сформації скелетів і зміни кольору шкіри та інше, є закономір-
ним результатом стародавньої деградації людства. 

Якщо африканські популяції людиноподібних істот гене-
тично не є предками людей, тоді хто заклав основу людському 
суспільству? Доволі велика частина вчених, заявляють: - Люди 
не походить від мавп. У людини і мавпи на землі не виявлено 
спільних предків. Африканські популяції людини генетично не є 
предками європеоїдних людей на землі. Тоді ким вони є? Всьо-
го лише бічною гілкою, що пішла 130 тис років назад з території 
нинішньої Східно-Європейської рівнини (Євразійського степу) і  
передувала сучасній європеоїдній людині? 

Окремі вчені мають думку: - Питання появи первісної лю-
дини на землі залишається досить нез’ясованим і має декілька 
теорій. В зв'язку з цим не можна відкидати навіть таку версію: 
«Антарктида – початкова прабатьківщина людства». На думку 
українського письменника, кандидата філософських наук, доце-
нта Олега Гуцуляка, льодовиковий покрив Антарктиди в серед-
ньому має 1720 метрів завтовшки. Покриття материка льодом, 
за оцінками вчених, відбувалося від 3 000 до 9 000 років і закін-
чилося 4 000 р. до н.е., коли льодовик «наповз» на останні мет-
ри суші. Питання, чи є свідчення того, що люди колись бачили 
хоча б частинку ще вільної від льоду Антарктиди? 

Деякі дослідники вважають, що такі свідчення до нас дій-
шли. При цьому вони посилаються на древні географічні мапи. 
Перш за все - на знамениту мапу Пірі Рейса XVI ст., знайдену 
на початку ХХ ст. в Стамбулі, в бібліотеці палацу султана. Як 
міг материк Антарктиди потрапити на мапу Пірі Рейса XVI ст., 
за 300 років до свого офіційного відкриття? 
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За 2 тис. років до відкриття Антарктиди ста-
родавні географи елліністичного світу прийш-
ли до переконання, що на крайньому півдні є 
«Невідома Південна земля». Термін «Антарк-
тика», як протилежність Арктиці, вперше 
вжив Марін Тірський в II ст. н.е. Європейська 
географія отримала перші достовірні відомо-
сті про землю на Південному полюсі в 1820 р. 
відразу три експедиції виявили Антарктиду. З 

середини XX ст. почалося вивчення Антарктиди на  промис-
ловій основі. З міжнародно-правового погляду Антарктика не 
перебуває ні під чиїм суверенітетом, а знаходиться в 
користуванні всіх держав. 

*****  
Пірі Рейс - відомий історикам мореплавець, що служив у 

флоті турецької оттоманської імперії. Він був не тільки адміра-
лом і брав участь в морських баталіях, але і склав інструкцію з 
мореплавання. У ній детально описані берега, бухти, затоки 
течії Середземного і Егейського морів. Його мапа датована 
1513 роком (нагадаємо, що Христофор Колумб відкрив Аме-
рику в 1492 р) і має дивну особливість - на ній була зображена 
Антарктида, яку відкриють тільки в 1820 р. Там є ще одна зага-
дка, частина цього узбережжя, яке відоме під ім'ям Земля Коро-
леви Мод, показана вільної від льоду. Трохи пізніше, стануть 
відомі результати сейсмічної розвідки: за допомогою вибухів 
було вивчено приховане під льодом узбережжя Антарктиди, 
визначена форма кромки. Ці результати підтверджують схо-
жість берегової лінії, що знаходиться під льодом, з береговою 
лінією, зображеної на мапі Пірі Рейса. 

Яким чином Пірі Рейсу вдалося зобразити те, що він не 
міг побачити, навіть якщо б він і відкрив Антарктиду? Значить, 
він користувався «попередніми картами» стародавніх народів, 
які знайшов, працюючи в архіві імператорів Візантії (яка лягла 
під ударами турків в 1453 р). Виходить, що турки заволоділи 
стародавніми рукописами, або іншими джерелами більш ранніх 
періодів. Про що свідчать позначки на полях мапи Пірі Рейса. 

Давньогрецький мислитель Платон до часу  Всесвітнього 
потопу 5550 р. до н.е. відносить і загибель Атлантиди, оскільки  
дохристиянський календар починається саме з 5508 р. до н.е. 
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В езотеричній традиції Україна вважає-
ться легендарною Борією (Землею вепра) 
– центром Примордіальної традиції і пра-
батьківщиною Арійської раси. Француз 
Едуард Шюре у своїй книзі «Великі посвя-
чені» (1895) повідомляє, що Арійська раса 
народилася на землі Скіфії 7-8 тис. тому. 
Якщо взяти середнє значення 7500 р., то 
це точно  відповідає народженню Трипіль- 

ської (Арійської) цивілізації. Шюре не міг це вигадати і фаль-
шувати археологічні джерела, оскільки наукові уявлення про 
народження Арійської раси на землі України з’явилися вже піс-
ля виходу його книги. 

***** 
Відомий географ ХІХ ст. П.Ф. Горсей, вивчаючи старода-

вні мапи, встановив, що, копії мап Ератосфена (276-194 р. до 
н.е.), мають системні помилки, які говорять про те, що вони 
скопійовані від давніших оригіналів інших мап, їхній центр про-
екції потрапляє на Вавилон або фінікійське місто Тир. Але, 
виходячи з астрономічних спостережень, що лежать в основі 
цих мап, П.Ф. Горсей вирахував дату їх створення - 3 666 р. до 
н.е. Виходячи з того, що давніші мапи-прообрази (використані 
Пірі Рейсом), базуються на ще більш древніх мапах, можна 
припустити, що вихідним матеріалом першої мапи, були «зйом-
ки» місцевості в Антарктиді раніше 4 000 р. до н.е., тобто коли 
можна було побачити непокрите льодом узбережжя материка. 

Але на стародавніх мапах зображали не тільки Антаркти-
ду, але і її «територіальних сестер», які разом утворювали єди-
ний материк Гондвану. Наприклад, Австралія, яка була відкри-
та в XVIІ ст., - згадана на більш ранній мапі, що датується 1510 
р. Турецька мапа Хаджі Ахмеда 1559 р. (копія невідомого нам 
оригіналу) зображує риси і берегову лінію Північної і Південної 
Америки, на 200 років випереджаючи першовідкривачів. Така ж 
мапа з вражаючою точністю відтворює Тихоокеанське узбереж-
жя Північної Америки і Аляску. Але на цій мапі немає Беринго-
гвої протоки, тоді між Сибіром і Аляскою йшов з’єднуючий  «су-
хопутний міст», який зник 30 000 років тому. Також на мапах 
Європи та Азії відомого географа Клавдія Птолемея є «білі зо-
ни», контури яких, за даними дослідників, чітко накладаються 
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на області поширення залишків останнього заледеніння, дато-
ваного 10 000 років тому. Тойже географ Клавдій Птолемей 
замальовує на мапі «Терра Інкогніта Аустралис», позначивши її 
пунктиром від південного виступу Африки - в східному напря-
мку - до Золотого Херсонесу (острову Малакка), і замикає Індій-
ський океан у внутрішнє Південне море, аналогічно Середзем-
ному, і це зображення проіснувало на мапах до XIX століття. 

Пергамський представник Кратес Міллоський (помер 145 
р. до н.е.), зобразив чотири континенти землі, розділені двома 
великими океанами - з півночі на південь і з сходу на захід. 
Обидва перетиналися за Геракловими Стовпами (Гібралта-
ром). Крім Кельтики, Іберії, Греції, Малої Азії, Єгипту, Лівії, Індо 
(Індії), Скіфії і т.д. на його мапі є материки «Періеція» (на місці 
Північної Америки), «Антипод» (Південна Америка), «Антеція» 
(Австралія).  

Інформація про Антарктиду, на мапі Пірі Рейса, не само-
тня. Аналогічний материк є на мапах Оронтеуса Фініуса, Гера-
рда Меркатора, Філіпа Буаше. Вони, як і Пірі Рейс, використо-
вували стародавні мапи. Наприклад, на мапі Оронтеуса Фіні-
уса, складені в 1532 р. видно вільні від льоду берега Антарк-
тиди і вони більші, ніж на мапі Пірі Рейса. Там, крім «Королеви 
Мод», ще є «Земля Ендбері»; «Земля Вілкса»; «Земля Вікто-
рії»; «Земля Мері Берд». Результати сейсмічної розвідки знову 
вказують на збіг обрисів місцевості під льодом і на місцевості 
на тих мапах. Сучасні дослідники пробили свердловини на дні 
моря Росса (Земля Вікторії) і взяли проби грунту. За допомогою 
вуглеводневого аналізу визначили їх вік і те, що вони колись 
були антарктичними річками, які в часи «сивої» давнини дійсно 
вливалися в «море Росса», а зараз в нього сповзають льодови-
ки «Скотта і Бредмора».  

Меркатор, якого вважають найвідомішим картографом 
XVI ст., склав кілька мап Антарктиди. На той час, материк 
Антарктиди зображений ним в найменших деталях. Мис Дарт і 
мис Герлахера на Землі Мері Берд, Берег Принца Гаральда, 
острів Падді в затоці Лютцова-Хольма і багато іншого у нього 
навіть більш впізнані, ніж на мапі Оронтеуса Фініуса. Але особ-
ливо цікаві мапи Буаше, який жив в XVIII ст. і, найімовірніше, 
який використав давніші джерела. На його мапі 1737 року 
Антарктида повністю вільна від льоду і зображена як архіпелаг, 
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розділений протокою. Це зображення довгий час вважалося 
фантастичним, але в 1958 році сейсмографічні дослідження 
підтверджили зображення тієї мапи. Антарктида виявилась не 
материком, а прихованим архіпелагом, розділений протокою на 
дві частини.  

Вивчення мап привело до висновку, що картографічні 
джерела Пірі Рейса і Меркатора могли бути створені в епоху, 
близьку до 4 000 років до н.е. Перше джерело, використане 
Оронтеусом Фініусом, було створене ще раніше, коли льодовик 
охоплював тільки центр Антарктиди. А джерела використані 
Ф.Буше, повинні бути більш давніші, і складені приблизно 13 
тис. років до н.е., коли льодовик не охоплював зазначені на 
картах землі. У наш час було проведено буріння свердловини в 
льодовиковому панцирі Антарктиди і на глибині майже півтора 
кілометра виявлені сліди вулканічного попелу - результат міс-
цевої вулканічної діяльності. Але цікава дата, до якої відносять 
цей попіл - від 8 до 12 тис. років до н.е. 

***** 
Українську націю можна уявити як дерево, що має 
кореневу систему, стовбур і крону. Корені – це успад-
ковані від предків традиції, генофонд, життєвий про-
стір, історія, слава, енергетика. Стовбур – це дер-
жава, яка живиться коренями і підтримує та захищає 
крону. Гілки, листя, цвіт, плоди – все, що складає кро-
ну – це творче життя нації у всій його повноті, різно- 

манітності та красі. Нинішнє «Дерево життя України» знахо-
диться в неприглядному стані. Стовбур погризений «хижака-
ми і підточений внутрішніми паразитами», гілки засихають, 
крона осипається. Але генетична частина того коріння (на 
початок ХХІ ст.) – пробуджується, почало активно пульсу-
вати життя і соки рухаються до світла. Здалеку паростків 
нового життя ще не видно, але якщо приглянутися – вони 
вже на поверхні кори дерева. 

***** 
Є гіпотеза, згідно з якою Антарктида не завжди знаходи-

лася на звичайному для нас місці, в центрі Південного Поляр-
ного кола. Раніше вона перебувала на 3 000 км на Північ від 
сьогоднішнього місця перебування (і мільйони років тому), спі-
льно з Африкою, Південною Америкою, Індостані і Австралією 
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утворювала один материк - Гондвану. В дуже далекі часи «си-
вої» давнини, відбувся зсув земної кори і Антарктида просуну-
лася і зайняла місце Південного Полюса. Клімат змінився, різко 
похолодало, почала повільно наростати (розростатися) льодо-
викова шапка, яка ще 30-35 млн. років тому охоплювала лише 
Східну Антарктиду, тобто більш масивну її частина з центром в 
горах Гамбурцева (підлідні гори Гамбурцева). Досліджуючи 
мапу Пірі Рейса, американський учений Арлінгтон Г. Маллері 
виявив, що проекція (тобто система перенесення координат з 
глобуса на площину) незвичайна, бо географічний Південний 
полюс мапи (точка сходження меридіанів) знаходиться в Пів-
нічній Африці значить (до Антарктиди), там знаходився центр 
Південного Полюса. 

***** 
Гірський хребет Гамбурцева система підлідних гір в 
центральній частині Східної Антарктиди, поблизу 
«Купола А» є холодні терени Землі, з температу- 
рою до -90 °C). Вперше «Гори Гамбурцева» сфор-
мувалися понад 1 млрд років тому в ході утворення 
супер континенту Родинія внаслідок зіткнення дре-
вніх  материків.  Саме  тоді  сформувалися  щільні  

корінні породи, своєрідний літосферний кіль який проник вглиб 
верхнього шару мантії, - ядро гірської системи. 

***** 
Нагадаємо розповідь (1970 р) польського академіка, гео-

лога Станіслава Ружицького: «Ми працювали в серці пустелі 
Сахара на масиві Хоггар, де здійснювали дослідження, які 
остаточно переконали нас в тому, що центральна Сахара 450 
млн. років тому була вкрита панциром «антарктичного» льоду, 
а площа масиву Хоггар була в той час Південним Полюсом 
Землі». 

Якщо в існування людини, в Третій і Четвертій корінній 
расі, вірять тільки теософи зі школи Олени Блаватської та 
окремі дослідники, то сам картографічний факт (стародавні 
мапи), змусив задуматися серйозних вчених. Можна було б 
стверджувати, що даний факт «фото зйомки» з Космосу, був 
переданий землянам невідомою інопланетною цивілізацією яка 
спостерігає за нашою планетою ще від тих часів, але наука 
вимагає доказів. Можливо, сьогодні нашим авторам буде не 
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доцільно пов'язувати факт «сходження меридіанів» в Північній 
Африці з фактом зображення на карті Антарктиди вільної від 
криги. Треба ці дослідження направити до наших читачів і спо-
нукати їх на майбутні відкриття. 

Поширено думку, що Антарктида повністю вкрита снігом і 
льодом, але це не так. У Трансантарктичних горах знайдені 
великі (4000 кв. км) вільні від льоду області: «Оазис Мак-Мер-
до» і «Область Сухих Долин», що знаходяться біля станцій 
Нової Зеландії і США. Топографія цих вільних від льоду долин 
одна з найкрасивіших на Землі. Оазіс Мак-Мердо складається з 
трьох глибоких, вільних від льоду долин, довжина кожної май-
же 100 км і шириною від 2 до 5 км. На дні долин знаходяться 
озера, які замерзають зимою і придатні до плавання в літку. 
Над долинами підносяться гострі піки висотою 2 000 - 3 000 м, з 
великою частиною вільними від льоду з «гірськими річками». 

Долини усіяні піщаними дюнами і виступами скельних по-
рід коляром: від коричневого - до темно-червоного базальту. Ці 
кольори контрастують з білим кольором льодовиків і яскраво-
блакитним небом. Через відсутність рослинності немає тут 
зеленого кольору. Аналогічні області вільної землі з «малино-
вими» озерами знайдені в берегових районах оазису Бангера 
біля станції Мирний. «Сухі долини» (без снігу і льоду) знаходя-
ться на Захід від долини Мак-Мердо. Вчені вважають, що «Сухі 
долини» більше будь-якої земної середовища схожі на Марс. 
Грунт Антарктиди придатний для вирощування врожаїв. Земля 
родюча і має резерви не вивітрених мінералів, що підвищують 
родючість. Експерименти показали, що грунт Антарктиди, пере-
несений в умови нормальних температур, дає хороші врожаї 
зелені, салату або редису. 

***** 
Пригадайте кінофільм «Земля Саннікова» (острів-
примару) в Північному Льодовитому океані, який ба-
чили дослідники в XIX ст. на північ від Новосибірських 
островів. Вперше про «Землю Саннікова» повідомив в 
1810 році Яків Санніков, а згодом мисливці на песців 
та мамонтові кістки. Вони розповідали про існування 
«великої землі» на північ від острова Котельного, 
куди летять перелітні птахи: гуси, качки тощо. А 
згодом вертаються назад - з потомством. 
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Пригадайте, як ми в попередніх книгах розповідали про 
суцільні сніги і криги на Євразійській рівнині (Великий українсь-
кий степ), ще «зовсім недавно від 50 до 12 тисяч років тому лід 
лежав товщиною до трьох кілометрів. А в Північній Європі суці-
льний льодовий покрив сягав широти Лондона і Берліна. При 
цьому рівень моря був нижче сучасного більш ніж на 100 мет-
рів. Вважається, що таке поширення льодових мас стало нас-
лідком загального похолодання на Землі. В геології цей період 
називається плейстоценом. Цікавість полягає в тому, що вся 
територія Сибіру, аж до узбережжя Льодовитого океану і Аля-
ски, була вільна від льоду, і на ній у великій кількості мешкали 
різноманітні тварини: мамонти, північні олені, шерстисті носо-
роги, печерні ведмеді і багато інших. 

А у той же період в Південній півкулі на території Австра-
лії і Нової Зеландії громадилися льодовики, зате на значній 
частині Антарктиди, що примикає до атлантичного узбережжя, 
лід був відсутній, і клімат в цій частині континенту був помір-
ним. Пояснити сказане можна лише тим, що тоді вісь Землі 
була нахилена менше, ніж зараз, і географічні полюси займали 
інше положення. При такій «дислокації» стійкі повітряні течії - 
пасати «дули» в Південній півкулі в бік Південної Америки. При 
цьому було океанічна течія, яка від Південно-східного узбе-
режжя Азії йшла через Індійський океан, омивала Південну 
Африку, досягала Південної Америки, проникала в протоку 
Дрейка (між Вогняною Землею і Антарктидою) і прямувала далі 
вздовж її західного берега, гублячись у Тихому океані. Ота 
загадкова океанічна течія прямувала до  Антарктиди. 

Потрапляючи (на різних засобах судноплавства) в цю 
океанічну течію, різні народи почали з'являтися біля берегів 
Антарктиди. З’ясовано, що за 13 тис.  років до н.е., Західна 
частина Антарктиди, що омивається Атлантичним океаном і 
представляє собою архіпелаг, вже була заселена людьми. 
Опинившись в досить сприятливому кліматі, вони зайнялися 
вирощуванням культур, насіння яких привезли з собою. Слідом 
за цим стали створюватися нові знаряддя праці і нові типи 
споруд, були зроблені перші кроки по шляху технічної цивілі-
зації. Вони стали розвиненою цивілізацією, аж поки остання 
кромка суші не сховалася під льодом і тоді вони вирушили на 
пошуки «кращої долі».  
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Є примордіалістська концепція етнічності, яка 
стверджує, про домінанту експансію палео євро-
пеоїдів на території нинішньої Ойкумени з почат-
кової північно полярної прабатьківщини Гіпербо-
реї, (Арктогеї – одна з назв Північного материка 
та Геліодеі - неосяжний материк, про який Піфа- 

гору розповіли жерці Саїса). Ця концепція розглядає етнічні-
сть, як вроджену властивість людини. Етнічність - постійна 
характеристика людського буття, вона супроводжує людину 
від народження до смерті. Кожній людині властиве відчуття 
спорідненості зі своєю етнічною групою. Кожна людина асоці-
ює свою етнічність за місцем народження, родинними зв'яз-
ками, рідною мовою, стилем міжособистісних контактів. На-
віть змінюючи своє положення в соціальній стратифікації сус-
пільства, людина не спроможна змінити «свою» етнічність. 
Етнічність українця як бідного, так і багатого - однакова. 

***** 
На думку чилійського дипломата і дослідника Мігеля Сер-

рано, початкова (примордіальна) прабатьківщина знаходилась 
саме в Західній Антарктиді, яка раніше була Північним полю-
сом, але через космічні катастрофи стала Південним полюсом 
(внаслідок переполюсовки). Про це зазначено в давньоєгипет-
ських папірусах Іпувера і Харріса (період правління династії 
Рамсеса ІІІ), «наслідок катастрофи земля перевернулась і пів-
день став північчю». Геокосмісти вважають, що «переполюсо-
вка» Землі відбувається через кожні 24333 роки, а при нахилі 
осі Землі на 180 градусів, вона буде двічі на рік. Можна прора-
хувати періоди «переполюсовки» Землі. При цьому треба взяти 
до уваги, що при зменшенні до мінімуму напруженості геомаг-
нітного поля (при положенні осі Землі 0 - 180 - 360 градусів) - 
до площини орбіти, тоді до мінімуму зменшується потужність 
власного гравітаційного поля Землі. У такі періоди люди могли 
будували мегалітичні споруди в різних регіонах світу. Таких як - 
Баальбек та інші. (Є примітка: до Мігеля Серрано, у власному 
тижневику «Нова доба», він вперше почав публікувати мате-
ріали «Протоколи сіонських мудреців»).  

 Вісь Землі має нахил до площини орбіти - 66 градусів 33 
хвилини, це забезпечує чудову зміну пор року. Крім обертання 
навколо своєї осі, планета Земля всією своєю масою оберта-
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ється ще і навколо свого центру мас на 360 град. в площині, 
перпендикулярній площині своєї орбіти, в результаті чого від-
бувається зміщення лінії полярного кола і відставання кален-
даря. Саме таке обертання планети Земля викликає періоди-
чне виникнення глобальних катаклізмів і катастроф (це немов 
працює величезний маятник). Цим маятником є сама планета 
Земля. Періодично змінюється весь вигляд планети, природні і 
кліматичні умови, що прямо впливають на хід історичного роз-
витку всього людства. Сайт http://www.nauka.kursk.ru/6/index1. 
розповідає про періодичність глобальних катастроф приблизно 
кожні 12160 років. Ця цифра близька до твердження римського 
математика Цензорина (ІІІ ст. до н.е.), що Земля переживає 
великі «Всесвітні потопи» приблизно кожні 21600 років. 

Також це збігається з есхатологічними християнськими 
уявленнями релігії: «... Коли сили небесні захитаються (Мк. 
13:25), відбудеться не тільки зміщення полюсів, які були в 
історії землі вже не один раз (а й «переполюсовка»), в резуль-
таті якої Південь стає Північчю, а Північ - півднем, Захід стає 
Сходом, а Схід - Заходом. Знак «переполюсовки» - свастика. 
Верхні шари земної кори прийдуть в рух щодо мантії, виклика-
ючи величезну інерційну хвилю в Світовому океані, що змітає 
все на своєму шляху. Відбудуться потужні землетруси і текто-
нічні зрушення, коли «кожна гора і острів зрушаться з місця 
свого» (Мк. 13: 8). Активізується вулканічна діяльність, в резу-
льтаті якої викиди попелу затьмарять Сонце і Місяць (Мк. 13: 
24). При різкому повороті Землі щодо свого звичайного поло-
ження виникне враження, що «зірки падають з неба» (Мк. 13: 
25), а застиланні неба вулканічними викидами, що йдуть як 
чорний фронт, створить ілюзію, ніби небо «ховається, згорну-
вшись, немов сувій», детальніше на http://breanainn.livejournal. 
Таким чином, гіпотеза М. Серрано вказує на Антарктиду, як 
«полярну» прабатьківщину людства.  

Ганс Ульріх фон Кранц в своїй книзі «Свастика в льодах» 
(2006), посилаючись на спогади свого батька, розповідає про 
відкриття Альфреда Рітшера (задовго до Другої світової війни) 
в Антарктиді таємничого «Мертвого міста». До речі, в ході запу-
щеного проекту із зондування поверхні Землі (у ХХ ст.) виявили 
можливі сліди стародавніх поселень, що залягають під 2 км. 
шаром льоду.  
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Примітка про «Періодичність глобальних ката-
строф». Просимо читача умовно уявити, що з то-
чки зору механіки, наша планета Земля - це незба-
лансований ротор триступеневого гіроскопа з гра-
вітаційним підвісом. Унаслідок незбалансованості 
цей ротор не має стійкості. Якщо гіпотетично при-
пустити, що планета Земля перебуває в одній точ-
ці простору, то в цьому випадку її полюси описують 

окружність. А якщо припустити, що Земля летить в прос-
торі по прямої лінії, то в цьому випадку її полюси описують - 
спіраль. 

Причина виникнення такого напрямку обертання – це 
ексцентриситет мас. Рушійною силою катастроф є зміна 
спрямованості гравітаційних сил з боку Сонця на Землю в 
результаті її обертання навколо свого центру мас. В ході 
гіроскопічного обертання, наша планета відчуває дію граві-
таційних і відцентрових сил з різних напрямків, і піддається 
певній деформації. Саме в цей час, геологічні структури і 
кліматичні умови на планеті змінюються з певною періодич-
ністю. Історія планети Земля проходить в рамках великих 
циклів. Для прикладу, наука астрономія визначила зсув точки 
рівнодення по зоряній довготі (прецесія) на 1 кутовий градус 
за 72 роки. Повний цикл прецесії - 25776 років. Але такий рух 
Землі не може викликати глобальних катастроф, а лише 
порушить час зміни пор року.  

Після консультації з фахівцями, автори нашої книги, 
прийшли до свого висновку, що повинно бути ще «додаткове 
зміщення», яке дехто називає «погойдуванням осі Землі» із 
періодом більше 40 тис. років. За розрахунками фахівців, змі-
на положення земної осі йде зі швидкістю 26,6 кутових секунд 
за один рік. А повний цикл (при обороті Землі на 360 градусів) 
пройде за 48 666,6 років. Офіційно прийнятий цикл вище заз-
наченої прецесії за 25776 років приблизно буде дорівнювати 
половині циклу обертання Землі по зоряній широті.  

Наша епоха початку ХХІ ст. - це такий проміжок часу в 
розвитку Природи, в якому триває глобальне потепління клі-
мату, за рахунок дедалі більшої величини прийому сонячної 
енергії Землею, а це приводить до більшого опромінення 
поверхні Землі. Сучасне потепління клімату триватиме до 
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досягнення лініями полярних кіл широт 67,5 градусів, тобто 
ще близько 128 років. Потім почнеться поступове похоло-
дання клімату в глобальному масштабі, так як настане пері-
од найбільшого відбиття сонячних променів від поверхні Зем-
лі в широтах вище 67,5 градусів. Виходячи з достовірних 
історичних фактів похолодання в Причорномор'ї в період з 
1300-й по 500-й р. до н.е., які зафіксовані документально, при 
необхідності ми можемо зробити свої розрахунки подій у часі. 

Похолодання на теренах Євразійської рівнини (Великого 
українського степу) було викликано тим, що в часи «сивої» 
давнини, земна вісь мала нахил 45 градусів до площини орбіти 
Землі. Лінії полярних кіл (умовно) проходили по широті 45 гра-
дусів, і до 45-х широт поширювалася Полярна ніч. Пік цього 
похолодання припав на 900-й рік до н.е. У наш час (початок 
ХХІ ст.) лінії полярних кіл проходять по широті 66,5 градусів. 
За 2900 років вони зрушили на Північ (південь) на 21,5 град. 
Отже лінія Полярного кола за 134,8 років зсувається на 1 
кутовий градус, (порахуйте самі 2900:21,5 = 134,8). Решта 
23,5 градуса лінії Полярних кіл пройдуть за 3170 років і тоді 
настане максимум чергового льодовикового періоду. Повний 
оборот Земля пройде за 48528 років, (при необхідності пора-
хуйте самі: 134,8 років Х 360 град. = 48528 років). 

З часом настає глобальна регресія - льодовикова епоха. 
Гомер детально описав країну Аїд, там холодно, темно і ніко-
ли не з'являється Сонце. Батько історії Геродот про Північне 
Причорномор'я писав: «... Все оглянуте нами в тій країні від-
різняються настільки суворим кліматом, що протягом 8 міс. 
стоїть нестерпний холод, замерзає море і весь Кіммерійський 
Боспор, скіфи які живуть по цей бік, натовпами переходять 
по льоду, переїжджають по ньому на візках на інший берег до 
Сінді. У наш час таке можливе з берегів Керченського півост-
рова - на Таманський і назад. Візьмемо для прикладу подорож 
Гомера, від тоді минуло біля 350 р. і за цей час лінія Північного 
Полярного кола відсунулася на Північ на 2,6 градуса, і маємо 
постійне замерзання Північне узбережжя Чорного моря, а по-
ряд замерзало Азовське море. Пік останнього льодовикового 
періоду був 21150 років тому. Нахил осі Землі склав 135 (145) 
градусів. Тож вище 45-х широт буде коротке холодне поляр-
не літо і тривала сувора полярна зима (полярна ніч). 
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Такі події на Землі були в період з 1300-й по 500-й р. до 
н.е. Вони описані легендарним Гомером у 8 ст. до н.е. і Геро-
дотом в 490-425 р. до н.е. Пригадайте: Спочатку у древніх 
греків Чорне море - негостинне, суворе і штормове має назву 
«Понт Аксинський». В 10-12 ст. до н.е. грецькі мореплавці на 
Чорному морі тулилися до його берегів внаслідок суворих 
штормів. А вже ву5-6 ст. до н.е. грецькі колонії як «жаби біля 
ставка» повиростали навколо Чорного моря. І назва моря змі-
нилася – «Понт Евксінський» став гостинним морем. 

Зараз нам необхідно дати пояснення відносно «відста-
вання календаря». З давніх-давен фахівцям відомо явище під 
назвою «відставання календаря», яке фіксується щорічним 
запізненням появи на небосхилі зірки Сотис (Сіріус). Якщо 
взяти окрему точку на поверхні землі, то вона щорічно буде 
відхилятись від свого попереднього просторового положення 
на певну величину (26,6 кутових секунд). Таке щорічне «запіз-
нення» умовної точки земної поверхні від свого попереднього 
просторового положення – природне явище. Наприклад, від-
ставання календаря за 400 років на троє діб, і ці зміни треба 
враховувати. Практично увесь світ живе за Григоріанським 
календарем, який визнали більш точним і доцільнішим ніж 
Юліанський. Але деякі країни і релігійні течії і досі живуть за 
останнім. В Україні вже майже століття святкують Різдво 7 
січня за старим зразком, а в Європі - 25 грудня. До речі: Юлі-
анський календар був запроваджений у 46 році до н.е. за ініціа-
тиви Юлія Цезаря, який був першим консулом в Римі. Від 16 
ст. було введено Григоріанський календар Папою Римським 
Григорієм XIII тому, що було помічено відставання Юліан-
ського календаря від астрономічних явищ на 10 днів. Церквою 
було прийнято рішення: одразу ж після 4 жовтня 1582 року 
настало 15 жовтня. Отож 10 діб відставання (які накопичи-
лися), були ліквідовані «розчерком пера».  

Земля обертається навколо своєї осі не рівно 365 днів, а 
365 днів з чвертю, тобто перший рік маємо 365 днів і 6 годин. 
Другий рік має 365 днів і 12 годин і так далі. А за кожний 4-й 
рік набігає приблизно 1 зайва доба, яку треба враховувати. В 
Україні Григоріанський календар почав діяти від 16 лютого 
1918 р: відтоді цей день стали вважати як 1 березня 1918 р. 
Українські греко-католики живуть за Юліанським стилем. 
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ТАЄМНИЦЯ  ОДНІЄЇ  ЕКСПЕДИЦІЇ 
Перш ніж продовжити мандри «загубленим сві-
том» та зазначати зниклі, древні цивілізації, ми 
наддамо декілька повідомлень. Перше: В 2018 
році, в Антарктиді під талим льодом вчені зна-
йшли дорогу, схожу на «асфальтове» шосе 
довжиною 800 м, арку і міст. Друге: -  У 2018 р. 
вчені знайшли «загублений світ» Антарктиди, 
саме тому британські вчені запланували експе- 

дицію до льодовика «Ларсен С» в Антарктиді, під яким 120 тис. 
років ховалася без світла морська екосистема. Учасники експе-
диції збираються описати морських тварин, відібрати проби 
мікроорганізмів і планктону, а також взяти зразки порід і морсь-
кої води. Трете: -  У 2019 р. давньоєгипетське місто Геракліон 
(приховане під водами Нілу), знову принесло сенсацію в науко-
вий світ. Дайвери знайшли руїни стародавнього храму, на сті-
нах якого зображені жінки в багатому одязі, що тримають на 
руках маленьких гуманоїдів (прибульців). Дослідники вважа-
ють, що вченим вдалося виявити руїни древнього пологового 
будинку «від планети Нибіру» (має назву «планета X», знахо-
диться за орбітою Плутона). Четверте: - І знову таємничі тунелі 
між Антарктидою і Австралією під землею, шокували весь світ 
(2019 р). Нагадаємо, що раніше дослідники в Антарктиді знахо-
дили руїни давніх споруд, а також підземні бази і навіть цілі  
міста, які приписували прибульцям. 

Пригадайте як ми розповідали про Ганса Ульріха фон 
Кранца, який в своїй книзі «Свастика в льодах» (2006 р), поси-
лаючись на спогади свого батька, офіцера «СС» і співробітника 
«Аненербе», розповідав про відкриття перед Другою світовою 
війною в Антарктиді німецькою експедицією під керівництвом 
відомого океанолога Альфреда Рітшера таємничого «Мертвого 
міста»: - Їм вдалося знайти і сфотографувати один з «оазисів», 
розташованих в глибині гірського масиву. За словами пілотів, з 
висоти вони розгледіли сліди якогось рослинного покриву; мож-
ливо, місце було придатне для розміщення там ще однієї стан-
ції. Але справжній шок у дослідників настав, коли були виявлені 
і віддруковані фотознімки. На плівці були чітко видні штучні 
споруди, які заповнювали всю гірську долину. Найбільше вони 
нагадували аеродром з широкою і короткою злітною смугою. 
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Обергруппенфюрер «СА» Мартін Борман наказав негайно 
відправити в долину, що отримала назву Флюгхафен (Аеро-
порт), експедицію на двох «Дорньє» (літаких). Пілоти підтвер-
дили, що об'єкт оточений непрохідними горами і дістатися до 
нього можна тільки по повітрю (запис від 14 жовтня 1938 року): 
«Наші літаки довго кружляли над полониною - пілоти розуміли, 
що двох спроб сісти у нас не буде, і намагалися не помилитися. 
Наш «Дорньє» першим заходить на посадку. За вікнами миго-
тять прямовисні скелі. Нарешті ми торкаємося землі. Машина 
котиться по якомусь покриттю, як по злітній смузі берлінського 
аеродрому. Але ми до останньої секунди не можемо розслаби-
тися: хто знає, що там попереду? Нарешті машина зупиняєть-
ся. Ми виходимо на свіже повітря. Другий «Дорньє» сідає слі-
дом, але ми не дивимося на нього; перед нами розстеляється 
панорама мертвого міста. (…)».  

***** 
Дослідження німцями Антарктиди почалося в 
1873 р, з експедиції, організованої Німецьким 
товариством полярних досліджень. У 1910 р 
відбулася експедиція В. Філшнера на кораблі 
«Deutschland», а у 1925 р спеціальному кораблі 
для полярних досліджень «Meteor» під команду-
ванням  доктора  А. Мерца.  Після  приходу  до  

влади партії НСДАП на чолі з А. Гітлером, інтерес до Антар-
ктиди з'явився вже на політичному рівні, як до материка, що 
не мав певної державної належності. Весь материк (або його 
частина), розглядався як нова територія Третього Рейху, з 
можливістю державного закріплення. 

***** 
Скептики пізніше переглядаючи фотознімки в таборі, вис-

ловили своє припущення: «Ніякого міста насправді немає, а  
«руїни» на фото, то не більше ніж химерні творіння природи. 
Пройде деякий час і ті скептики, будуть стояти поруч зі мною і з 
подивом дивитись на «мертве місто» з роззявленими ротами. 
Те, що перед нами лежить невелике місто, спору не викликає. 
Залишки будівель, в яких збереглися дверні та віконні прорізи; 
сходи; чорні обеліски - ось перші деталі, які жадібно вбирає в 
себе наш мозок. Те, на чому ми стоїмо, - рівна скельна повер-
хня. Ми так і не змогли зрозуміти, що це: ретельно обтесаний 
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скельний виступ або кам'яні блоки, пригнані один до одного з 
вражаючою точністю. В глибині видно ступінчастий храм, який 
нагадує ацтекські піраміди. (…)».  

«У той же день вчені приступили до планомірного обсте-
ження міста. Поселення було розділено досить широкими 
вулицями на прямокутні квартали, забудовані кам'яними буди-
нками. Від деяких будинків залишилися тільки фундаменти, 
інші були майже зовсім цілими. «Злітна смуга» (аеродрому), що 
проходила по самому центру міста, була, судячи з усього, голо-
вною вулицею, можливо - місцем святкувань та урочистих 
церемоній. Одним своїм кінцем вона впиралася в ступінчасту 
піраміду - судячи з усього, величезний храм, дивно нагадував 
аналогічні культові споруди ацтеків. Іншим - в залишки великої 
будівлі, яке згодом вчені охрестили «палацом». На площі 
перед пірамідою стояв довгий чорний обеліск, покритий пись-
менами і зображеннями. Вчені очікували побачити ієрогліфи, 
але, судячи з усього, у написах був якийсь алфавіт, віддалено 
нагадував рунічний. Ми всі написи ретельно сфотографували. 
По кутах площі стояли чотири скульптури, що нагадували веле-
тнів з острова Пасхи, але приблизно в 2 рази менші за розмі-
ром. Вхід в піраміду вчені так і не змогли виявити, зате підняли-
ся на її вершину і оглянули панораму «мертвого міста». Приб-
лизно посередині, широку магістраль «злітної смуги», ділила на 
дві половини інша, перпендикулярна їй вулиця. Вона не така 
широка і обома своїми кінцями впиралася в скелі». (На мал. 
реконструкція «палацу та злітна смуга мертвого міста»). 

Рухаємося по перпенди-
кулярній вулиці. Все ці-
каве фотографуємо. На 
жаль, практично немає 
дрібних предметів, які ми 
могли б забрати з собою. 
Будинки від центру - до 
околиці стають все більш 
простими, без вишукано-
стей. Напарник каже, що 
найкращою знахідкою  
для нас стало б кладови-
ще,  там  знайдемо  для  
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нас цікаві предмети і тлінні останки місцевих жителів. У паную-
чій тут «гробовій тиші» його слова звучать зловісно. Звичайно, 
ніякого кладовища ми не знайшли, та й невідомо, де тутешні 
мешканці ховали своїх мерців - може бути, під підлогою 
власного будинку, а може, спалювали їх на вогнищах і розвію-
вали за вітром, як це робили первісні народи. Розмірковуючи, 
ми доходимо до кінця вулиці. Вона впирається в розкриту пащу 
печери, з боків якої стоять два кам'яних обеліска. Ретельно 
фотографуємо написи і малюнки. Потім входимо під печерні 
склепіння. Але нам потрібні мотузки і потужні ліхтарі, тому вирі-
шили не заглиблюватися далеко, а повернутися із споряджен-
ням на наступний день. Втім, пройшовши кілька десятків метрів 
шляху -  ми розуміємо, що повертатися не доведеться. Дорогу 
перегороджує кам'яний обвал. Досліджуємо підлогу і стіни 
печери. Під ногами - рівна поверхня з двома вузькими негли-
бокими канавками. Може це колія для возів? Схоже на те (…)».  

Напарник Куно знову жартує: «Ні, це нагадує трамвайні 
рейки. На стінах - незвичайний орнамент, химерно переплітаю-
ться один з одним лінії. Виходимо на свіже повітря. Всіх нас не 
залишає відчуття, що за нами пильно спостерігають з порожніх 
очниць своїх вікон і дверей дивні примари. Або спостерігає са-
ме «мертве місто». Вік «мертвого міста» вчені визначити не 
змогли - не було потрібного обладнання. За приблизними оцін-
ками, йому могло бути як 500, так і 5 тисяч років. Від стін буди-
нків вдалося відколоти кілька шматочків каменю. Пробний роз-
коп не дав ніяких істотних результатів; за півметра від поверхні 
починався твердий скельний грунт. Вчений Вайцзеккер і його 
супутники розуміли, що потрібна велика експедиція (...)».  

Через тиждень вони вилетіли назад, на базу «Хорст Вес-
сель». М. Борман уважно вислухав їх доповідь і віддав наказ 
про підготовку постійного табору в Антарктиді. Протягом 4-5 
років німці проводили ретельно приховану роботу зі створення 
в Антарктиді бази під кодовою назвою «База-211». На поляр-
ний материк постійно відправлялося гірничопрохідницьке 
обладнання та інша техніка, в тому числі рейкові дороги, ваго-
нетки і величезні фрези для проходки тунелів. Однак швидко 
побудувати Базу-211, німецьким дослідникам не судилося. 
Через деякий час розпочалась Друга світова війна. У 1942 році 
на Базу-211 перекинули для роботи тисячі в'язнів концтаборів.  
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В середині січня 1939 р. А.Гітлер слухав допо-
відь про досягнуті успіхи Антарктичної експе-
диції. Він був у захваті і наказав створити на 
Антарктичній землі колонію Третього рейху, 
якій дали назву «Нова Швабія». З цієї нагоди у 
А.Гітлера  була проведено 21 квітня 1939 року  

секретну нараду, яка змінила хід історії. Зустріч була насті-
льки засекреченою, що на ній не були присутні ні секретарі, ні 
стенографістки. Все те, що відбувалося записував особисто 
Рудольф Гесс (заступник фюрера по партії, «нацист номер 
три»). Крім нього, в нараді брали участь М.Борман, Альфред 
Рітшер (полярний капітан), командир підводного флоту ІІІ-го 
рейху адмірал Карл Денниц та сам А.Гітлер. Протягом 1940 
р.  нацисти посилено будували на підконтрольній суші «Вели-
кої землі» і в Антарктиді потрібні їм бази і заводи, верфі і 
кораблі, підводні човни і літаки, і все інше, що необхідно для 
освоєння нових земель. У 1943 році грос-адмірал Карл Деніц 
зронив фразу: «Німецький підводний флот пишається тим, 
що на іншому кінці світу створив для фюрера неприступну 
фортецю». Правда в тому, що з 1938-го до 1943 року нацис-
тами в Антарктиді зводилася секретна база-211. Для транс-
портування вантажів використовувалися в основному підво-
дні човни. Якщо нацистам вдалося досягти успіху в таких 
розробках, то сьогодні під крижаним панциром Антарктиди 
перебуває нова нацистська держава - Четвертий рейх або 
«Нова Швабія» - з мільйонним населенням, передовою наукою, 
екологічної автономією, що дозволила під крижаним покровом 
льоду створити оптимальні умови для життя. 

***** 
Американський полковник Уіндел Стівенс повідомляє: 

«На кінець Другої світової війни (1945 р) в Німеччині було 9  
дослідних підприємств, на яких випробовували проекти НЛО 
«літаючі диски». Вісім з них разом з вченими і ключовими фігу-
рами були евакуйовані в невідомому напрямку. Дев'яте підпри-
ємство підірвали. Ми маємо закриту інформацію про те, що 
деякі з цих дослідних підприємств були перевезені в так звану 
«Нову Швабію» до Антарктики, яка сьогодні (початок ХХІ ст.) 
вже могла перетворитися у великих розмірів житловий комп-
лекс на тисячі жителів. Ми вважаємо, що в Антарктику було 
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перевезено декілька підприємств з розробок НЛО «літаючих 
дисків». Пригадайте полярні «пригоди» експедиції американ-
ського адмірала Річарда Берда, назва «Високий стрибок» 
(1946-1947 р), який переконав конгрес США в  необхідності 
пошуку в Антарктиді бази німецьких підводних човнів. 

Експедицію адмірала Берда атакували повітряні «літаючі 
диски» від яуих загинули: 1 бойовий корабель (есмінець), 10 
літаків і вертольотів і спецгрупа у складі 40 чоловік. Яка була 
розстріляна гарматним вогнем німецьких реактивних винищу-
вачів Ме-262. Уцілілих американців, було добито групою лиж-
ників у жовто-коричневому камуфляжі, з-під якого виглядали 
чорні петлиці із здвоєними рунічними «блискавками». Лише 
декільком американським спецназівцям вдалося тоді вибра-
тися з гірської ущелини, що стала смертельною пасткою. 

Дослідники пишуть про базу Лемуріан (прибульців з 
далекого Космосу) та бази нацистів (Новий Берлін, База-211, 
Нова Швабія, Новий Берхенштаген та інші). Є також відомості, 
здобуті з секретних джерел німецького товариства «Аненер-
бе», що нацисти нібито отримували основні знання в галузі 
космічної техніки і розробок атомної зброї від представників 
позаземної цивілізації, конкретніше - з системи Альдебарану 
(скупчення Плеяд в сузір'ї Тельця). Телепатичні контакти здій-
снювалися з надсекретної бази в Антарктиді. Вожді Третього 
рейху до останнього дня сподівалися на пряму інопланетну 
військову допомогу, нібито їм обіцяну, але не дочекались.  

У тих же джерелах записано, що саме в Антарктиді зна-
ходиться трансмірне (просторове) вікно, такий собі бездро-
товий телеграф космічного зв'язку з інопланетними цивіліза- 
ціями. Практично всі документи, пов'язані з «Новою Швабією», 
перед капітуляцією Німеччини - нацисти знищили. А ті, що були 
знайдені союзниками, не дають достатнього уявлення про мас-
штаби та цілі Антарктичного проекту. Достеменно відомо, що 
на території «Бази-211» проводилися дослідження з атомної 
фізики і збагаченню урану який є в надрах Антарктиди. 

Відкрите у 1938 р. німцями «мертве місто», у 1983 році 
«перевідкрили» радянські дослідники з бази «Беллінсгаузен» в 
Антарктиді: «... Знайшовши «мертве місто» вони розбили табір, 
розчистили вертолітний майданчик, поступово звільняючи від 
снігового покрову стародавнє місто, вони не втомлювалися 
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дивуватися. Адже перед радянськими дослідниками відкрива-
лася захоплююча картина нової цивілізації. Мерзлу землю роз-
копували з небаченим ентузіазмом, сподіваючись виявити хоч 
якісь дрібні предмети. Всі написи ретельно копіювалися і аналі-
зувалися, однак розшифрувати мову древніх народів поки не 
представлялось можливим. Через деякий час вдалося виявити 
і вхід в печери, завалений камінням. Розбір завалів зайняв 
кілька місяців, але результати були варті того; на стінах тунелю 
відкривалися все нові елементи орнаменту та різні написи. 

Одночасно в скелях поблизу від входу в тунель було 
знайдено кілька десятків кам'яних плит з короткими однотип-
ними рунічними рядками. Вчені відразу зрозуміли: перед ними - 
цвинтар, де спочивають мешканці міста. Втім, розкривши кілька 
могил, вони були розчаровані; похоронні камери були зовсім 
порожні. Лише в одній з них знайшли невеличкий шматочок 
фаланги пальця. Його ретельно виміряли і прийшли до висно-
вку, що він належить людині, але невідомого  расового типу - 
фаланга була довшою, ніж у представника будь-якої існуючої 
на планеті раси на планеті Земля. Тунель відкривав тим часом 
перед вченими все нові і нові таємниці. В його стінах були вия-
влені пластини, які тьмяно світилися в темряві, як світильники. 
Зняти пластини зі стіни і встановити причину світіння так і не 
вдалося.  

За півкілометра від входу тунель розділявся на два ходи. 
Поділялися і колії на грунті (про які ми писали раніше), обидва 
нові ходи-коридори, незабаром уперлися в кам'яну перегоро-
дку. Зроблена вона була з невідомого науці сплаву, надзвича-
йно міцного (відкрити не вдалось). Залишався один вихід, буду-
вати в скельній товщі обхідний тунель, але серйозні економічні 
труднощі заставили припинити дослідження. Табір закрили, 
більше російські дослідники сюди не поверталися, але засекре-
тили знахідки, не бажаючи ділитись плодами своєї праці. 

Однак на цьому історія не закінчилася. На початку 1990-х 
років, кріптоаналітики одного науково-дослідного інституту роз- 
частково шифрували рунічні записи знайдені у «мертвому міс- 
ті».  Результати цих досліджень до цих пір зберігаються в гли-
бокій таємниці, відомо лише, що покинуте місто древні народи 
називали «Окмарон», побудовано воно було 6 тис. років тому. 
Що приховано під кригою Антарктиди – залишається загадкою. 
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КЛЮЧІ  ДО  ПОШУКІВ  ЗНИКЛИХ  МІСТ 
Сучасній науці відомі приклади древніх ци-
вілізацій, які безслідно зникли з лиця Землі. 
Ті люди жили на планеті задовго до нас. І в 
технічному плані, і за рівнем свого розвитку 
ці народи можливо стояли на вищому щаб-
лі  за   нас.  Замисліться, чому  процвітаючі  

цивілізації, які володіли передовими технологіями для свого 
часу, раптом взяли й припинити своє існування? Чому древні 
жителі просто покинули свої будинки і безслідно зникли? 

Хто вони, оті зниклі народи-нації-цивілізації? Хто ж все-
таки наш предок? З року в рік сліди загадкових цивілізацій і 
«міфічних» прибульців з космосу, продовжують відшукувати 
археологи, палеонтологи і геологи. Протягом тривалого періоду 
часу вчені всього світу намагаються розгадати загадку, чи мож-
ливо, щоб стародавні люди могли жити в надрах землі, або під 
водою і чи правда те, що стародавні людські цивілізації загину-
ли внаслідок настання льодовикового періоду? Сьогодні ми 
вже маємо тверде переконання про існування людства десятки 
і сотні тис. років тому, а це суперечить поняттям академічної 
науки. Археологічні знахідки свідчать про те, що всі знайдені 
артефакти відносяться до різних періодів цивілізації в попере-
дніх Корінних расах людиноподібних істот. Кожен раз, коли 
людство піддавалося нищівним ударам і катастрофам, лише 
незначна частина людей залишалася в живих, і люди в черго-
вий раз поверталися до первісного життя. Поступово з'явля-
лося нове людство і народи входили в нову цивілізацію. Чер-
гові неправильні дії людства приводили до фатальних катас-
троф, наступала  загибель, а потім знову все відроджувалось.  

***** 
У Шумерському списку царів, виявленому на 
глиняних табличках в бібліотеці Ашурбані-
пала в Ніневії, є запис: «Коли царі спустилися 
з небес, царство стало в Еріді. Першим ца-
рем став  Абуль і панував  28 800  років.  Нас- 

тупний Аболж панував 36 000 років. Два царя панували 64 800 
років. Вісім царів панували 241 000 років. П'ять міст було під 
їх управлінням. Потоп все змив». Неземні царі зійшли з небес 
в Еріду за 370 000 років до Великого потопу. Індуси, китайці, 
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греки, етруски і ірландці говорили про п'ять віків світу (500 
років), а майя - про чотири віки (400 років). Земля за довгу 
історію людини зазнала незліченних катастроф. Зміни полю-
сів магнітного поля Землі, раптові посилення космічного вип-
ромінювання, вибухи наднових зірок - все це серйозно познача-
лося на нашій планеті. 

***** 
В історії Землі вигляд суші теж змінювався, і часом досить 

швидко. Опускалися одні ділянки, піднімалися з морських хвиль 
інші. Берегова лінія безперервно ламала свої обриси. Про це 
свідчать знайдені на морському дні затонулі міста, порти, фор-
теці і не тільки на території нинішньої України. До сих пір на дні 
Дніпровсько-Бузького лиману лежать давні міські стіни і будівлі 
Нижнього міста прославленої античної Ольвії. Оборонні вежі 
іншого античного міста – Херсонеса, знаходяться на дні Каран-
тинної бухти. На дні бухти Сухумі, ховаються руїни одного з 
найдавніших античних міст Причорномор'я - Диоскурії. Біля 
сучасного порту Феодосії під водою знаходиться поселення, 
побудовані в епоху Античності. Стіни столиці азіатського Бос-
пора - Фанагорії лежать на дні Керченської протоки. Та ж доля 
спіткала «каспійську Атлантиду» - Хазарію. До цього переліку 
можна додати: затоплене місто Саламін на Кіпрі, гавані древніх 
фінікійських міст Тиру та Сидону (Сайди), які пішли під воду. А 
ще порт Цезаря - столиця Іудейського царства і так далі.  

До затонулих об’єктів, треба віднести: порт міста Корин-
фа, стіни грецьких міст Гіфіон і Калідон, гробниці на острові 
мелос в Егейському морі, фортецю біля берегів острова Егіна; 
римський курорт Байї, що опустився на дно неаполітанської 
затоки, а далі слід зазначити причали давньоримської гавані 
Ості, поселення етрусків на дні Тірренського моря, руїни анти-
чних грецьких колоній під водою біля берегів Лівії і Тунісу тощо. 

***** 
У Причорномор’ї колонії засновували, головним 
чином представники народів Мегара і Мілета. 
Мегарці освоювали території неподалік від 
Боспору Фракійського. На Сході і на Північному 
заході від нього виникають: Гераклея Понтій-
ська, Месамбрія, Каллатіс. Як приклад, напоч-
атку V ст. до н. е. в  Криму мегарцями з Герак- 
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леї Понтійської було засновано Херсонес. Решта міст Пів-
денного, Західного, Північного і Східного Причорномор’я 
засновано народами Мілета. Провідною «мілетською коло-
нією» південного узбережжя вважалась Синопа. Далі на Захід 
мілетяни заснували: Аполлонію, Одесу, Томи, Істрію і з’яви-
лись в Надчорномор’ї, де осередками колонізації стали Нижнє 
Подністров’я з містами: Офіуса, Тіра, Ніконій. Нижнє Побуж-
жя, де виникає найдавніше в Північному Причорномор’ї посе-
лення Борисфен, а потім Ольвія. Третім осередком колоні-
зації Північного Причорномор’я стає Боспор Кіммерійський, де 
навколо Пантікапея виникають міста: Мирмекій, Тірітака, 
Ілурат, Німфей, Акра, Кітей, Кімерік, Феодосія, які згодом 
об’єднались в єдине Боспорське царство. А на Південь від 
кордону Боспорського царства, на Східному узбережжі Чор-
ного моря з’являються еллінські міста: Пітиунт (Пицунда), 
Диоскурія (Сухумі), Фасис (Поті). Таким чином, все узбережжя 
Чорного моря, як і Середземномор’я, було вкрите мережею 
грецьких колоній. 

***** 
Пропонуємо для прикладу, коротко розглянути античні 

міста-держави Північного Причорномор'я: Ніконій, Тіра, Борис-
феніда, Ольвія та Херсонес Таврійський. 

Ніконій. Назва міста можливо походить, від імені 
ойкіста Нікона. Розташовувалося воно на лівому 
березі Дністровського лиману, поблизу сучасного 
с. Роксолани. Заснований переселенцями з Іонії 
наприкінці VI ст. до н.е., Ніконій являв собою 
невеликий поліс що складався із самого міста і 
близько десятка лівобережних сільських посе-
лень із  землянковою забудовою. Основу еконо- 

міки становило землеробство. Ніконій власної монетної чека-
нки не мав. В VI ст. до н.е. основним платіжним засобом на 
внутрішньому ринку Ніконія були істрійські мідні литі монети. 
Але можливо, що в V ст. до н.е. Ніконій випускав власну литу 
монету із зображенням сови. Підтримував торгівельні зв'язки з 
містами: Іонії, Антики, Грецією, Істрією та Ольвією. 

В VI - першій половині V ст. до н.е. спочатку будували 
землянкові житла, які згодом замінювалися будинками звичай-
ного грецького типу. На другу половину V - IV ст. до н.е. при-
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падає розквіт міста, і саме тоді зводяться оборонні споруди. 
Близько третьої чверті IV ст. до н.е. Ніконій занепадає. В III та ІІ 
ст. до н. е. занепад посилюється, а з нашестям кочових пле-
мен голатів та інших, місто остаточно гине. В II-IV ст. н.е. життя 
в ньому відновлюється, але цей період майже не досліджений. 

Тіра. Назва міста походить від грецької назви 
Дністра - Тірас. Місце розташування залишків 
Тіри - околиця сучасного Білгорода-Дністровсь-
кого лиману Одеської області. Колонія заснована 
вихідцями народів Мілета наприкінці VI ст.  поч. V 
ст. до н.е. В розвитку Тіри виділяють два основні 
періоди: еллінський (від заснування - до середи-
ни І ст. до н.е) і римський (середина І ст. до н.е. -  

70-ті роки ІV  ст.), які розділяє гетська навала племен під про-
водом Буребісти. Час першого розвитку Тіри починається з V 
ст. до н.е. і триває до ІІІ ст. до н.е. Тіра карбувала власну мо-
нету з кінця ІІ ст. до н.е. і до середини І ст. до н.е., (можливо 
входила до складу Понтійської держави Мітрідата Євпатора). 
За римського імператора Доміціана увійшла до складу Нижньої 
Мезії; а з ІІ ст. до н.е. в місті Тіра розміщуються підрозділи 5-го 
Македонського і 11-го Клавдієвого легіонів. 

В середині ІІІ ст. н.е. Тіра виходить із провінції Нижня Ме-
зія, і тому римський гарнізон залишає місто. І зразу на місто 
нападають племена готів, які його руйнують. В спокійні часи, 
населення Тіри займалося посередницькою торгівлею, сільсь-
ким господарством, скотарством та ремеслами. Розкопками 
знайдено залишки житлових кварталів VI ст. до н.е. та оборон-
них споруд кінця ІV ст. до н.е. 

Поселення Борисфеніда (від грецької назви 
Дніпра - Борисфен). Грецьке поселення на пів-
острові (нині острів) Березань, одне із перших 
міст в Північному Причорномор'ї, заснована гре-
цькими переселенцями у другій половині VIІ ст. 
до н.е. На певній стадії свого розвитку це посе-
лення було полісом, який згодом був перенесе-
ний до іншого поселення і  отримало нову  назву  

Ольвія. В І половині VI ст. до н.е. на берегах Бережанського  
лиману виникають численні невеликі поселення, котрі станови-
ли сільську округу Борисфеніди. Остання існує до середини V 
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ст. до н.е., а з кінця 4 ст. до н.е. життя в ній завмирає на 
тривалий час і відроджується лише в І ст. н.е. 

Починаючи з останньої чверті VIІ ст. до н. е. Борисфеніда 
входила до складу Ольвійської держави і населення загинуло 
разом з Ольвією. Кордони площі поселення, що зберіглися, 
становили близько 10 га. Місто в окремих своїх частинах мало 
прямокутне планування. Ще розкопали залишки Апсидального 
храму і некрополь V ст. до н.е. Ранні культурні шари Борисфе-
ніди багаті на знахідки грецького посуду та інший інвентар. 

Ольвія. Перекладається з грецької мови «щасли-
ва», розташована в дельті Гіпаніса (Буга) та Бо-
рисфена (Дніпра) на правому березі  Бузького 
лиману. Рельєф місцевості зумовив форму міста 
у вигляді неправильного трикутника. Єдиної точки 
зору на дату заснування Ольвії до цих пір немає. 
Більшість істориків схиляється до 7-6 ст. до н.е., 
вихідцями народів Мілета і проіснувала до сере- 

дини ІІІ ст. Топографічне Ольвія складалася з трьох частин - 
Верхньої, Терасової та Нижньої. Остання вже після загибелі 
міста була зруйнована водами лиману. На етапі розквіту (нап-
рикінці 4-3 ст. до н.е.), Ольвія займала територію площею біль-
ше 50 га, численність її мешканців становила біля 20 тисяч. 
Ольвія була рабовласницькою республікою.  

В історії міста-держави простежуються два великі пері-
оди: Перший із них охоплює час від заснування - до середини І 
ст. до н.е. Забудоване місто в другій половині ІV ст. до н.е. зем-
лянками, а в V ст. до н.е. Ольвія набуває звичайного для старо-
грецького міста вигляду. В V ст. до н.е. в ній (за Геродотом), 
уже існували укріплення та палац Скіфського царя - Скіла. 

Деякий час Ольвія входила до фінського морського сою-
зу. Мала розвинуті торгівельні та культурні зв'язки, мала свої 
гроші - спочатку це були литі «дельфінчики», трохи пізніше аси, 
а з середини V ст. до н. е. карбує звичайні для античного світу - 
монети. Економічну базу поліса становило сільське господар-
ство, розвивалися ремесла й торгівля. 

З останньої третини ІV до середини ІІІ ст. до н.е. Ольвій-
ська держава досягла найвищого економічного піднесення. 
Виник новий тип сільських поселень у вигляді колективних 
садиб. Проте з кінця ІІІ ст. до н.е. починається поступовий 
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занепад. У ІІ ст. до н.е. Ольвія опиняється під протекторатом 
царя Малої Скіфії - Скілура. З кінця ІІ ст. до н.е. по 70 роки І-го 
ст. до н.е. перебувала під владою Мітрідата (шостого) Євпа-
тора - царя Понтійської держави. Після цих подій місто остато-
чно занепало й було зруйноване дакійськими племенами. 

Другий період. З кінці І ст. до н.е. починається поступове 
відродження Ольвії, і проходить під знаком римських впливів. У 
цей час територія міста Ольвія скоротилася майже втроє, насе-
лення збідніло. В середині І ст. до н. е. Ольвія потрапляє в за-
лежність до скіфських та сарматських царів, проте незабаром 
звільняється. А із середині ІІ ст. до н. е. Ольвія увійшла до 
складу Нижньої Мезії. Починаючи із ІІ ст. - перша пол. ІІІ ст. н. 
е. то був період найвищого розвитку Ольвії римської доби. В 
середині ІІІ ст. н.е. Ольвія зазнає навал племен готів. Життя в 
місті остаточно завмирає із ІV ст. н.е.  

Некрополь Ольвії займає територію загальною площею 
близько 500 га, проте його межі на різних етапах життя міста 
змінювалися, а в перші століття поховання почали розміщувати 
навіть на залишках самої Ольвії елліністичної доби у звичайних 
ґрунтових прямокутних ямах. Зверху над похованням встанов-
лювали кам'яні надгробки у вигляді стел, антропоморфних зоб-
ражень, вівтарів тощо. У ІV ст. до н.е. з’являються земляні 
склепи, що складалися з поховальної камери та дромоса (вхід-
ного похилого коридору). Пізніше починають ховати в кам'яних 
склепах, над якими зводились ґрунтові насипи. Найвищої дос-
коналості споруди цього типу досягають у першій половині ІІІ 
ст. н.е., коли будувались монументальні кургани з кам'яними 
знаками. Саме тут використовувались напівциліндричні розпі-
рні склепіння й високоякісні кам'яні мури, найвидатнішими зра-
зками цієї архітектури є склепи курганів: Зевсовий, Єврисивія 
та Арети. 

Херсонес Таврійський. Назва походить від 
грецького слова «півострів». Руїни цього міста 
розташовані на околиці Севастополя. Херсонес 
заснований у 422 - 421 році до н.е. вихідцями з 
Гераклеї Понтійської. Розквіт держави припадає 
на кінець ІV поч. ІІІ ст. до н.е. Це одне з трьох 
великих античних північно-причорноморських 
міст, які дожили до пізнього середньовіччя.  
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Територія досягала 33 га, а населення становило не 
менш, як 15 тисяч жителів. Місто мало єдине прямокутне пла-
нування та було обнесене міцними захисними стінами, що збе-
реглися до нашого часу, мало добре укріплений порт, а в рим-
ські часи - цитадель. Наприкінці ІV  ст. до н.е. Херсонес  підко-
рив Керкінітіду, заснував нове місто - Калос Лімен. Тоді до 
складу Херсонеської держави увійшло узбережжя практично 
всього Західного Криму. 

У 179 році до н.е. Херсонес уклав угоду «Про дружбу» з 
царем Понтійської держави Фарнаком першим. Однак вже в 
середині ІІ ст. до н.е. Північно-Західний Крим опинився під 
владою скіфів. У боротьбі проти них Херсонес звернувся по 
допомогу до Мітрідата шостого Євпатора. Під час його походів 
на скіфів (110-108 р. до н.е.) Херсонес було звільнено від їхньої 
залежності. Але після цього місто потрапляє під залежність 
Боспорської держави, якої позбавляється за допомоги Риму 
лише в другій половині І ст. н.е. Після походу Плавтія Сільвана 
в 60-ті роки І ст. н.е в Північному Причорномор'ї (в Херсонесі) 
розміщується римський гарнізон. Неподалік від Херсонеса, в 
Харакеі, римські війська будують фортецю, від якої до наших 
днів збереглися рештки фортечних мурів.  

Після чергової економічної кризи, розпочинається новий 
етап піднесення в Херсонесі: розвиваються торгівля, винороб-
ство, соляний і рибальський промисел. Але наприкінці ІІІ ст. 
н.е. справи погіршуються: з Херсонеса виводяться римські вій-
ська, припиняється карбування своєї монети, в економіці спос-
терігається повний занепад. Від середини ІV ст. н.е. Херсонес 
зазнав гунської неволі, після чого продовжує існувати у складі 
Візантійської імперії. Історія Херсонеса є частиною історії Дав-
ньої Греції, Давнього Риму, Візантії Київської Русі та України. 
Адже саме у Херсонесі, згідно з літописними даними, відбуло-
ся велике Таїнство – Хрещення Київського князя Володимира, 
який потім поширив християнство на всю Київську Русь. 

Територія та некрополь Херсонеса досліджується вже 200 
років. Основний тип поховальних споруд - прямокутні ями. В 
середині ІV ст. до н.е. з'являються могили, обкладені черепи-
цею, у ІІ ст. до н.е. - кам'яні ящики й вирубані в скелі, так звані 
«склепи з нішами-лежанками». (Від 2013 року Херсонес був 
включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО). 
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АТРОФІЯ  ЛЮДСЬКОЇ  СВІДОМОСТІ 
Кожен день приносить наукові сенсації, 

які суперечать нашим уявленням про життя 
людей. Останні знахідки археологів спрос-
товують уявлення про зародження людства. 
Новітні відкриття астрономів начисто лама-
ють знання про Всесвіт. А досягнення суча-   

сних біологів руйнують непорушні істини навіть про потойбіч-
ний світ. Хочемо ми цього чи ні, але знання, накопичені людст-
вом, все частіше виявляються територією чиїхось помилок. Як і 
чому зникають цілі цивілізації людей? Як відбувається цей про-
цес? Чи завжди нові культури, які приходять їм на зміну, були 
створені прийшлими людьми? Чи все-таки, більшість населен-
ня лишається незмінною? Запитань більше, чим відповідей. 

У давні часи кліматичні катастрофи могли змінити історію 
за кілька років; похолодання, кілька років неврожаю, і економіка 
лежить так, що підняти неможливо. Автори нашої книги наво-
дять приклад, в 1315-1317 роках на землях сучасної Європи та 
Великого українського степу був страшний голод, люди тікали 
«в різні боки», а згодом - повертались. І замість того, щоб купу-
вати красиві горщики, одні починають самотужки їх ліпити. А 
той, хто їх ліпив раніше, чомусь розоряється. Побут людей мак-
симально спрощується, населення зменшується в містах і зрос-
тає в селах. Згодом відбувається формування спільнот з новою 
культурою. Через деякий час, все робиться до навпаки, люди  
тікають із сіл до міст, де шукають комфорт. Можливо так чини-
ли і стародавні цивілізації які переселилися в паралельні світи.  

Британський історик сер Арнольд Тойнбі провів аналіз, 
що ліг в основу знаменитої 12-томної енциклопедії. В ній дос-
ліджується історія 21 цивілізації: Риму і Китайської імперії, Ва-
вилона і Греції, ацтеків і японців та інших. У нас в руках 5-й том 
енциклопедії «Занепад цивілізацій», де позначено 6 ознак роз-
паду суспільства (опис має майже пророчий характер):  

► Ознака 1: «Роздвоєність душі». За цією ознакою, сус-
пільства звершують свій цикл за назвою «культурне самогуб-
ство» (тобто суспільство саморуйнується). 

► Ознака 2: «Відхід у збудження». Тут дуже популяр-
ний вираз «екстрим», він означає екстраординарні дії, як пра-
вило, пов'язані з небезпекою для життя. За Тойнбером це від-
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хід від дійсності. Якщо ж додати до цього ще мільярди доларів, 
витрачених в усьому світі на «втечу в алкоголь» або на нарко-
тики і розгнуздані вечірки та «гей паради», тоді історичним ана-
літику не потрібні більше ніякі подальші приклади для підтверд-
ження цих тези. Далі суспільство також самоліквідується. 

► Ознака 3: «Почуття зацькованого». Цим Тойнбі опи-
сує ситуацію, при якій люди віддаються почуттю безпорадності. 
Це як би акт самокапітуляцій: «Що не роби, все одно з цього 
нічого не вийде». Наприклад, багато людей давно втратили 
довіру до політики: «Все це безглуздо, цей світ все одно вже не 
врятувати». Цю ознаку запускають поколіннями до нас. А тому 
люди кажуть: «Давайте насолоджуватися життям сьогодні і 
зараз», за Тойнбером така філософія типова для суспільства 
яке стоїть  «на порозі» розпаду. 

► Ознака 4: «Відчуття гріховності». Моральний зане-
пад розвивається з певного презирства до самого себе і від-
чуття провини. Люди використовують релігію і психологію, 
намагаючись отримати спокутування гріхів, або заспокоїти 
«винну» совість. Цивілізація бачить свою провину, але незда-
тна вийти з цього процесу, оскільки люди не відчувають прав-
дивого покаяння, а задовольняються формальними діями, зас-
покоючи совість та шукають відраду в релігії.  

► Ознака 5: «Проміскуїтет». Це безладний спосіб життя 
в області взаємин людей, або підміни моралі в різних сферах. 
Це поняття вживається в сексуальному плані, як дезорієнтацію. 
Наприклад, все більше країн проявляють толерантність до лес-
бійства, гомосексуалізму та одностатевих шлюбів, приймають 
закони на їх захист. Безоціночне змішання релігій, мови, літера-
тури, мистецтва, способу життя (і сьогодні все є в наявності 
українського суспільства). Змішується «Все до купи»: язичниц-
тво і релігія, спіритизм і філософія, гуманізм і атеїзм. Високо-
освічені люди вірять різним прикметам і використовують магію і 
амулети, ходять до ворожок, щоб «застрахувати» себе від неп-
риємностей і таке інше. 

► Ознака 6: «Беззаконня». Іншими словами, це кричущі 
сцени жорстокості, вбивства  і  насильства на ТV та СМІ. Зако-
ни і мораль не діють, на все недбало махнули рукою! Кожен 
живе за своїм власним розсудом. Беззаконня проявляє себе за 
допомогою незліченних дрібниць повсякденного життя: «Влада 
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і гроші» нероздільні, корупція «як спрут» проникла у всі сфери 
суспільства. Аморальність починається від крадіжки предметів 
з номера готелю, до невеликих навмисно допущених неточно-
стей в податковій декларації, що є брехнею, обманом, злодійс-
твом. Кожна цивілізація занадто пізно усвідомлювала, що неве-
ликі дірки в Законах неминуче призведуть до краху держави. 

Чи завжди колапс цивілізації має катастрофічні наслідки? 
Багато хто з нас знайомий з історичною оповіддю про те, як 
культури можуть швидко, і бурхливо, занепадати та гинути вна-
слідок тих, чи інших дій і бездіяльності. Але загибель цивілізації 
може також відкрити простір для оновлення. Виникнення націо-
нальних держав в Європі не відбулося б без розпаду Західної 
Римської імперії за багато століть до цього. Тому деякі вчені 
припускають, що колапс є частиною «адаптивного циклу» зро-
стання і занепаду систем (як лісовий вогонь, який надає місце 
новим паросткам). Для селян Шумеру в давній Месопотамії 
політичний колапс, що стався на початку ІІ тисячоліття до н.е. 
мабуть був найкращим, що могло статися. Історичний колапс – 
це немов «палиця на два кінці». 

Як перший приклад, занепад єгипетського Давнього цар-
ства наприкінці ІІІ тис. до н.е. супроводжували бунти, пограбу-
вання гробниць і навіть канібалізм. «Весь Верхній Єгипет ви-
мер від голоду, люди дійшла до такого стану, що їли власних 
дітей», - говорить розповідь 2120 року до н.е. про життя губер-
натора південної провінції стародавнього Єгипту - Анхтіфі. 

Другий приклад, занепад цивілізації майя в Месоамериці 
відбувався протягом трьох століть у так званий «завершальний 
класичний період» між 750 та 1050 р. нашої ери. Хоча в цей час 
рівень смертності збільшився на 10-15%, деякі міста були поки-
нуті, інші регіони процвітали, а письмо, торгівля та міське життя 
зберігалися до прибуття іспанців у 1500-х роках. 

***** 
У разі, якщо з тих чи інших причин люди ХХІ 
ст. раптом зникнуть з Землі, то вже за 200 
тис. років на планеті не залишиться слідів їх 
перебування. Такі дані містяться в досліджен-
ні, оприлюдненому журналом «New Scientist». 
Ж-тло людини зникне швидко через 200 р., а 
відходи «притримуються» до 200 тис. років.   
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КАЛИНА  ЯК  СИМВОЛ  ДІВОЧОЇ  КРАСИ 
Це було дуже давно, до сторожової застави 
племені «Онгол» на річці «Івля» в Дикому полі 
Приінгулля прийшли волхви Будимир, Велис-
лав, Добромил, Ярополк, старшим серед них 
був Білозар. Вони йшли дорогою яку в майбут-
ньому прозвуть «Чумацьким шляхом» до пів-
денно-східної частини Криму, де на березі 
«Понт Аксинського» (Чорного моря), греки у VІ 
ст. до н.е. заснували Феодосію (Кафа), як ко-
лонію Генуезької  республіки. Колись на  бере- 

гах «Понт Аксинського моря» оселилось слов'янське плем’я 
«антів», а пізніше їм на заміну прийшли літописні племена 
«уличів» і «тиверців». Пройде ще багато років і Чорне море 
буде омивати береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії 
і Румунії. Саме туди йдуть волхви на таємну зустріч з іншими 
волхвами та представниками Мілету (Малої Азії). По дорозі ви-
рішили вони відпочити в сторожовій заставі племені «Онгол». 

Вождь «онгольців» мудрий Сверкер, не міг пропустити 
такої нагоди і зібрав всіх своїх людей для спілкування з волхв-
ами. Серед «онгольців» були і герої наших книг: Карп, Магр, 
Тавриза та Чегодай із своїми сім’ями. Надвечір, старий волхв 
Білозар у довгій білій сорочці, розповів «онгольцями» про події 
у світі, а на останок зустрічі, переказав міт про символ дівочої 
краси роду-племені слов’ян. Мої слова, промовив Білозар, мо-
же підтвердити ваш вождь Сверкер. 

Колись, дуже давно, у вашій сторожовій заставі «Онгол» 
був земельний закуток, який ваші предки називали «Дурним 
кутком». На ньому здавна оселялися сім’ї переселенців із чу-
жих кочових племен, ваші діди і прадіди називали їх по вулич-
ному: Ліньки, Митьки, Фадеї, Юхими та Цвіркуни. У останніх 
Цвіркунів старий батько Юхим був добрим і справедливим, а 
його син Федот потайний і жадібний, про таких казали: «Федот 
та тот».  

Старий дід вашого земляка Чегодая, якого вже немає на 
цьому світі, в дуже давні часи був хрещеним батьком маленької 
дівчини Тетяни із славного роду Січеславів із сусідньої сторо-
жової застави. Виросла Тетяна неповторна у своєму вигляді  і 
красі, вийшло так, що Тетяна і Федот покохали один одного.  З  
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однієї сторони кохання окрилює, воно пробуджує найкращі яко-
сті та риси характеру, підносить людину до небес, з іншої сто-
рони - кохання це мука, воно позбавляє спокою і змушує страж-
дати. Коли Тетяна із роду Січеславів дивилась на Федота із 
роду Цвіркунів, її душа розквітала. Коли торкалась своєю рукою 
його руки - серце у Федота билося все швидше і швидше. 

Кажуть, що для закоханих немає перешкод, коли вони 
говорять однією мовою. Одні знаходить спільну мову швидко, 
іншим над стосунками доводиться довго працювати. Спілку-
вання Тетяни і Федота ставали дедалі частіше, але перший раз 
поцілувались вони, десь через рік. Тетяна думала, якщо суди-
лося бути разом, то жодні перепони цьому не завадять. Вона 
змалку бачила, як її мати горнеться до батька, тож мріяла про 
власну сім’ю, і всім серцем линула до Федота. А Федота кохан-
ня Тетяни забавляло, його думки були направленні на інші цілі. 

Якщо ви достатньо зрілі, щоб створити власну сім’ю, то як 
можна визначити, що це справжнє кохання? Не покладайтеся 
на своє серце, а прислухайтеся до Біблії. Доречно пригадати 
Біблійну розповідь про Якова і Рахіль, яка яскраво описує спра-
вжнє кохання. Вони зустрілися біля криниці, куди Рахіль приво-
дила батькових овець, щоб напоїти. У дівчини був «гарний стан 
та вродливий вигляд», тож вона відразу сподобалась Якову. 
Через деякий час Яков заслав сватів до батьків Рахіль, йому не 
відмовили, але поставили умову: «Яків має чекати 7 років перш 
ніж одружиться з Рахіль». Це була перевірка їхнього кохання і 
вони чекали. Справжнє кохання витримує випробування часом. 

Історія кохання Тетяни і Федота не витримала випробу-
вання часом. Одного вечора, старий батько Юхим із роду Цвір-
кунів промовив: «Сину мій, настала твоя черга їхати дозором 
на дальню заставу і боронити наше плем’я від кочівників. Тож 
завтра збирайся в дорогу». Федот поїхав до Тетяни, переказав 
їй усе і вони домовились про відтермінування їхніх заручин. 

Через декілька місяців прийшла звістка, що Федот зник з 
дальньої сторожової застави в невідомому напрямку. Минув 
рік, потім ще один. Тетяна все чекала Федота, але хлопець не 
повертався. На четвертий рік налетіла кочова орда на дальню 
заставу, люди захищалися як могли, боролися з усіх сил. Се-
ред захисників був і старий Юхим із роду Цвіркунів. Раптом 
серед бою, старий батько побачив серед кочовиків знайому 
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постать хлопця, він впізнав свого Федота. Старий Юхим крик-
нув: «Як ти міг, сину мій, стати зрадником і привести чужинців у 
свій рідний край»? Федот одягнений в чужинське дороге вбран-
ня відповів: «А ти хотів, щоб я залишився простим воїном і не 
мав ніякого багатства»?  

Боляче поранили синівські слова старе серце батька. Не 
зміг він винести зради і підняв зброю для бою, однак син вия-
вився спритнішим і вбив батька. Серед захисників була і Тетя-
на із славного роду Січеславів, яка допомагала пораненим вої-
нам, вона впізнала свого коханого, хоч він був і в чужинському 
одязі. Та коли Тетяна побачила біля його ніг мертвого старого 
батька Юхима, все зрозуміла. Федот закричав: «Я повернувся 
за тобою, ходімо зі мною і ми будемо жити в достатку! Ти у ме-
не будеш в золоті та шовках ходити, оксамитом огортатися,  
самоцвітам радіти». 

Але Тетяна відмовилась і вигукнула: «Не підходь, жодна 
рука не торкнеться мене! Я належу рідній землі і вона мене 
захистить, а тебе - проклинаю, зраднику». У своїй люті Федот 
хотів вбити дівчину і раптом застиг: Тетяна перетворилася на 
зелений кущ із білими запашними квітами, красивими і невинно 
чистими. Федот вдарив сокирою кущ, але гілочки тільки злегка 
похитнувся і знову приросли до кореня, тільки замість білих 
квіток - стали червоні, немов краплі крові, а на гілках миттю 
виросли червоні кетяги ягід. А листя куща тихенько шелестіло: 
«Я проклинаю тебе, Федот».  

Про червону калину в Кіровоградському краї існує кілька 
легенд. Калина як ознака дівочої вроди - одна з дванадцяти 
квітів в українському віночку. Калинові квіти та ягоди присутні у 
традиційній вишивці, святкові жіночі сорочки та рушники прик-
рашали калиновими вишитими орнаментами. Калина стала 
справжнім улюбленим живим національним символом України! 
Червона калина здавна була обов’язковою учасницею весіль-
ного обряду і вважалась «весільним деревом». Гілочками кали-
ни прикрашали хату, столи, весільні короваї, гостинці і одяг 
нареченої тощо. З давніх часів червона калина увійшла в життя 
українців: у традиції, обряди, творчість, кулінарію і в народну 
медицину, як цінні ліки з унікальними властивостями. Різні час-
тини цієї рослини: кора, ягоди, квіти, гілки, кісточки - всі є цілю-
щими. Для українського народу кущ калини - це ще й оберіг.  



 
132 

 



 
133 

ЯК  УМОЖЛИВИТИ  НЕМОЖЛИВЕ? 
Скільки всього було людських цивілізацій? Сьо-
годні мабуть ніхто впевнено не зможе відповісти 
на це питання. То ж як уможливити неможливе і 
дати відповідь поставлене питання? За тисячу 
років, різні  вчені  вважали за  краще  обмежити  

історію людської цивілізації коротким проміжком часу, а перед 
цим була безодня дикого і жорстокого кам'яного віку. Але від-
криття таких древніх міст, як Чатал-Гуюк у Малій Азії або Єри-
хон в Ізраїлі та інших, змусило трохи по іншому подивитися на 
зародження людей і продовжити культурний період існування 
людства приблизно на 4-5 тисячоліть більше. Однак що стосу-
ється письмових свідчень древніх людей, то наука продовжує 
брати до уваги лише ті, де визначення на кілька десятків, або 
сотню років тому. Сьогодні є документи, які дозволяють обчи-
слювати історію земної цивілізації принаймні сотнями тисяч, а 
той й мільйонами років тому назад. 

Для прикладу візьмемо маловідомого історика Георгія 
Сінцеллу, який жив на рубежі VIII-IX ст. Багато років Сінцелл 
проповідував в Палестині, був особистим секретарем патріарха 
Константинопольського Тарасія (784-806 р), після смерті якого 
пішов у монастир, де і зайнявся письменницькою працею. Най-
важливішим твором Сінцелли вважається «Обрана хроногра-
фія». При її створенні історик використовував праці стародав-
ніх авторів, таких як Йосип Флавій, Манефон і знаменитий 
вавилонський жрець Берос, в чиїх працях можна зустріти чима-
ло незвичайного. Ерудиція Георгія Сінцелла навіть дозволяла 
йому обґрунтовано критикувати батька церковної історії Євсе-
вія Кесарійського - за фальсифікацію єгипетської хронології. 

Сам же Сінцелл, зокрема, писав: «У єгиптян є якась пли-
та за назвою «Стара хроніка», вона містить 30 династій за 113 
поколінь - протягом періоду тривалістю у 36 525 років. Перша 
група (династія) принців - Ауріта, друга - Местроени, третя - 
єгиптяни. «Стара хроніка» говорить: «Гефест не визначав нія-
кого часу, так як він був і вдень і вночі. Син Гефеста - Геліос 
правив 30 тисяч років. Потім Хронос і ще 12 богів правили 3984 
років. Наступними були напівбоги числом 8, які правили 217 р». 
Філософ Сімпліцій Киликийський, який навчався в Олександрії 
у Амонів, сина Гермія, потім переїхав до Афін, де став учнем 
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філософа Дамаска. Викладав в Платонівській Академії до 529 
р., а коли Академія була закрита за розпорядженням імперато-
ра Юстиніана у 531 р. разом з 5-ма іншими академіками виїхав 
до Персії до двору царя Хосрова. Так він повідомляв в VI сто-
літті, що єгиптяни вели астрономічні спостереження протягом 
останніх 630 тисяч років. Навіть якщо він помилявся, і мова 
повинна йти про місячні цикли, то все одно набігає значний 
термін - 52,5 тисячі років.  

Пізніше античний історик філософії Діоген Лаертський, 
свідчив, що єгиптяни робили свої астрономічні обчислення до 
48 863 року. Письменник-енциклопедист першої половини V 
століття Марціан Капела стверджував, що єгиптяни протягом 
40 тисяч років таємно вивчали зірки, перш ніж відкрили свої 
феноменальні знання світу. Їхній Зодіак - свідоцтво давнини, а 
перелік династій фараонів - це наріжний камінь сучасної єгип-
тології, які свідчать про глибоку давнину єгипетської цивілізації, 
ніж нині прийнято вважати. У збережених стародавніх уривках 
«Історії Єгипту» є такі слова: «Перша людина (або Бог) в Єгипті 
- це Гефест, який також відомий єгиптянам як першовідкривач 
вогню. Спадкоємцем його сина Геліоса (Сонце) був Сосіс, потім 
по черзі йшли: Кронос, Осіріс, Тифон, брат Осіріса і нарешті 
Хор (син Осіріса і Ісіди). Вони були першими володарями Єги-
пту. Після цього царська влада переходила від одного - до 
іншого, не перериваючись, аж до Бідіса протягом 13 900 років. 
Потім протягом 1255 років правили Боги і напівбоги, і знову на 
1817 років інший царський рід отримав владу в Єгипті. Потім 
ще 30 царів Мем-фісу правили протягом 1 790 років, а  після 
них ще 10 царів - протягом 350 років. Потім настав час прав-
ління «духів мертвих», яке тривало 5 813 років».  

Погляньте уважно на розписну стелю храму Хатхор в єги-
петському місті Дендера. Розташування зірок відповідає небу 
приблизно 90 тисяч років тому. Причому намальований небес-
ний зодіак настільки чудовий, що оригінальний розпис стелі 
зняли і перевезли в Париж під час єгипетської експедиції Напо-
леона I, а замість оригіналу поклали гіпсову копію. Астрологічні 
символи зодіаку, як пише британський уфолог Реймонд Дрейк, 
згідно прецесії відповідають рівноденню, і означають проход-
ження трьох з половиною великих циклів по 25 800 років кожен.  
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Датування в 90 тисяч років потрясає наші сучасні уми, які 
звикли обмежувати історію цивілізації 4-5 тисячоліттями, диви-
на в тому, що подібні Зодіаки знаходили і в храмах північної 
Індії, і на вавилонських глиняних табличках  «Царські списки». 
Цікаво, що у халдеїв (семітські скотарські племена, що населя-
ли в першій половині І тис. до н.е. околиці Вавилонії) теж були 
так звані «Царські списки», які оперували датами в мільйони 
років. Історія шумерів, що передували вавилонянам в Месопо-
тамії, згідно з цими списками, починалася з створення людини. 
У Біблії йдеться про 10 праотців (якщо рахувати від Адама), у 
шумерів вони називалися «найдавнішими царями» і їх теж було 
10 чоловік. Ізраїльські предки відрізнялися незвичайним довго-
літтям, але «Мафусаїлове століття» на тлі тривалості життя 
шумерських владик, здається не настільки вже й великим. 

Відповідно до одного з таких «Царських списків», в якому 
фігурують всього 8 царів, вони царювали 241 200 років. Згідно 
з іншим, в якому згадуються 10 царів, правили 456 тисяч років. 
Після цього почався Всесвітній потоп, все живе загинуло, але 
людство відродилося завдяки вцілілому праведному Утнапіш-
тіму. Від став початком нової династії царів, яких нащадки 
сприймали як Богів і напівбогів. У цій династії було 33 царя, які  
правили 24 510 років. Після них існували ще кілька не довговіч-
них династій, яких історія майже не пам’ятає. Відлік часу почи-
нається зі смерті епічного героя Гільгамеша.  

Тож скільки всього було людських цивілізацій (або рас) в 
нашому минулому? Вельми цікаві відомості про минуле людс-
тва містяться в міфології ацтеків і майя. Мова там йде навіть не 
про одну, а про кілька Корінних рас людства, що виразно пере-
гукується з вченням теософів. «Кодекс Ватіканус» - це справ-
жній пам'ятник ацтекської культури, і саме він звертає увагу: 
«Колись дуже давно, першою расою на Землі були гіганти, і 
вони загинули від голоду. Друге людство стало жертвою гран-
діозної пожежі та війн. Частина цих людей, згідно з переказами, 
змогла вціліти, створивши під поверхнею планети тунелі і укріп-
лені камери. Сліди розгалужених підземних споруд, вік яких 
навряд чи піддається оцінці, знаходять у багатьох куточках 
нашої планети. Подібні споруди є в Південній Америці, в афри-
канській пустелі Сахара, в Індії, в Західній Європі, і в Україні. 
Третьою расою людства в ацтекських міфах названі розумні 
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мавпоподібні істоти, яких не стало в результаті якогось приро-
дного катаклізму. Четверта раса людства була схожа з сучас- 
ними людьми і потонула у водах Світового потопу. П'ята раса 
живе і розвивається й понині».  

А от кодекси «Ріос» і «Теллеріано-Ременсіс», як історичні 
документи, написані латинським шрифтом на мові ацтеків з бі-
льш ранніх джерел, і трохи по іншому оповідають про чотирьох 
Корінних рас людства, які жили до нинішнього п’ятої Корінної 
раси людства «людина розумна». Ці кодекси відповідають вик-
ладенній інформації в нашій книзі. Далі вищезазначені кодекси  
пишуть, що всі попередники сучасного людства були знищені 
глобальними катастрофами, нехай і в іншій послідовності. На 
існування кожної з цих Корінних рас, ацтекські джерела відво-
дять від чотирьох до п'яти тисяч років. Але тут є один цікавий 
нюанс. Ацтеки і майя, крім звичайних датувань, оперували ще й 
цілою низкою так званих «священних років», їх тривалість ста-
новила: для священного року катун - 20 років; для бактуна - 400 
років, для піктуна - 8 тисяч років, для алаутуна – 64 млн. років. 
А зараз перейдемо до розгляду «прихованої історії людства»: 

Таємнича Му, або Лемурія, а ще це затонулий 
континент в Індійському океані та зникла цивілі-
зація. За Оленою Блаватською, «континент Му» 
існував 34 млн років тому, її жителі були Тре-
тьою корінною расою людства. Часто пишуть 
«цивілізація Лемурія», або «континент Лемурія», 
який задовго до Атлантиди затонув внаслідок 
геологічних процесів. Материки: Австралія, Но-
ва Зелендія, Цейлон, Мадагаскар та Атлантида  

були залишками таємничої «цивілізації Лемурії» (або Му), на 
думку філософа Рудольфа Штайнера, живі істоти лемурійської 
цивілізації на першому етапі свого розвитку були безстатевими 
істотами, і тільки 16,5 млн років тому перейшли до розділення 
полів на  чоловіків і жінок та статевого розмноження.  

Автори нашої книги В.Карпов та С.Чеботарьов вважають, 
що відповідно до певних, історичних джерел, перша людинопо-
дібна цивілізація «Му» (або Лемурія) виникла 78000 років тому 
на гігантському «континенті  Му» (або Лемурия), і існувала про-
тягом 52 000 років. Перші лемурійці були 18 метрів росту, пос-
тупово (з невідомих нам причин), їхній ріст зменшився до 6 м. 
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Будучи гігантами, вони володіли величезною фізичною 
силою, яка дозволяла їм виживати і співіснувати з доісторич-
ними чудовиськами. Лемурійці навіть приручали плезіозаврів, 
щоб використовувати їх в полюванні на інших тварин. Ми пого-
джуємось з О.Блаватською в тому плані, що на континенті 
«Му» проходили певні зміни людиноподібних рас лемурійців, 
що приводили до військових сутичок. Землетруси, викликані 
зміщенням земних полюсів, приблизно 26000 (або 24000 років 
до н.е.), привели до загибелі «континента Му» і її цивілізація. 

Додаткові відомості про таємничу Лемурію були отримані 
від Джеймса Черчварда, англійського письменника, який багато 
років присвятив вивченню зниклого континенту. Перебуваючи 
на військовій службі в Індії, він став збирати інформацію про 
зниклу цивілізації. У своїх працях Черчвард розповідав про 
жреця, який подарував йому кам'яні скрижалі з написами. Дов-
гий час було витрачено на розшифровку тих текстів, в резуль-
таті чого з'явилася книга «Загублений континент Му: прабать-
ківщина людства». За розповідями Д.Черчварда, «Лемурія» 
простягалася від Гаваїв і до островів Пасхи і Фіджі. Там був 
сприятливий клімат для вирощування харчової продукції на 
полях і розведення домашніх тварин. Він описував лемурійців 
як освічених і цивілізованих людей, які володіли ясновидінням і 
телепатією. Вони могли використовувати енергію Сонця, знали 
і застосовували телепортацію. Жителі континенту Му користу-
валися і літальними апаратами. Вважається, що в їхній час вже 
існували космічні ракети, на яких лемурійці літали на інші пла-
нети. Висловлювалася версія і на користь інопланетного поход-
ження зниклої Лемурійської раси людства. Наприкінці свого 
існування, їхній зріст вже був біля 4-х метрів.   

Як бачимо, опис лемурійців різниться в декількох культу-
рах. У книгах Олени Блаватської йде опис третього ока, яким 
володіли жителі Лемурії. Інші джерела приписували таємничим 
лемурійцям чотири руки і чотири ноги. Інші дослідники зверта-
ють увагу на плоске, витягнутої форми обличчя лемурійців і  
шкіру темно-коричневого відтінку, і багато іншого (про Третю 
корінну расу людства ми вже вам розповідали). Ті дослідники 
вважають, що таємнича цивілізація Му не зникла безслідно. А 
багато народів, що живуть на території південної Азії, Африки 
та Австралії й сьогодні є їх далекими нащадками. 
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Люди про книги Джеймса Черчварда давно забули. Так би 
залишився континент Лемурія вигадкою і фантастикою, якби у 
1985 році на одному з японських островів на 6-метровій глибині 
не знайшли дивовижну споруду у вигляді піраміди. Навіть приб-
лизний підрахунок показував, що знахідці більше 10 тис. років. 
Але наука 1985 р. не мала відомостей про народи, що жили в 
той час, тому дивні споруди були забуті. Наступні знахідки зно-
ву повернули тему старовинних цивілізацій – до розгляду. На 
морському дні виявили дивовижні кам'яні вежі, арки, піраміди. 
За результатами однієї з експедицій навіть був створений доку-
ментальний фільм про пошуки втрачених цивілізацій. Неймові-
рні споруди, які навряд чи могли побудувати наші сучасники, 
траплялися і на суші.  

Й сьогодні вчені сперечаються, хто були ті велетні, які 
багато тисяч років тому зуміли створити настільки неймовірні 
будови. Наприклад, на острові Мальті є два десятка храмів з 
кам'яних блоків, вік яких становить приблизно 5 тисяч років. Як 
могли жителі острова, загальним числом в декілька тисяч душ  
побудувати подібне? Кам'яні ідоли були знайдені на острові 
Пасхи, руїни високих стін - на островах Гамбії, на острові Тініан 
збереглися стародавні колони. Список можна продовжувати, 
схожі будови і скульптури мають місце в різних куточках Євро-
пи, Азії, Африки. Все стає на свої місця, якщо припустити, що 
колись територія разом з цими континентами становила єдиний 
великий материк. 

За останні десятиліття були виявлені і останки людей не-
відомої раси. Навряд чи б на це звернули стільки уваги, якщо б  
не розміри: згідно з розрахунками висота цих велетнів станови-
ла 3-4 метра. Черепа мали скошену форму, а рот був наповне- 
ний гігантськими зубами. Подібні останки знаходили в різних 
місцях: в Грузії і на Алясці, на різних континентах: в Австралії і 
Африці тощо. Маємо надію, що скоро надійде інформація про 
стародавні народи, які жили на «континенті Му» (Лемурія).  

***** 
Як пояснити: 1. Природний «ядерний реактор» 
в Габоні, механізм «запуску» якого був 1,7 млрд 
років тому. 2. «Лівійське скло» віком 28 млн ро-
ків за своїми властивостями різко відрізняєть-
ся від тектитів та іншого природного скла. 
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3. Масове вимирання ящерів 65 млн років тому, зникнення 
90% мешканців моря і 70% інших істот, що жили на суші. 4. 
Несподіваний «Кембрійські вибух життя» 570 млн років тому, 
в результаті якого практично одночасно зародилися всі осно-
вні типи живих істот. 5. Рибалки знайшли в Середземному 
морі дивовижну реліквію - діючу модель Сонячної системи за 
тисячі років до н.е.; вона забезпечена системою прецизійної 
передачі, яка  передає  рух Сонця, Місяця і планет Всесвіту. 
6. Зовсім недавно відлік часу вівся в багатьох країнах від 5508 
року до н.е.  

Примітка: «Наша ера», (н.е.), або «Різдво Христове» - 
це період часу від 1 року н.е. за Григоріанським календарем, 
тобто поточна хронологія. Запитання, а що до цього часу 
життя на планеті Земля не існувало? Майже все сучасне 
людство (не замислюючись), живе за літочисленням від дати 
народження Ісуса Христа. Перші християни рахували роки 
зовсім не від дати народження Ісуса. Рахунок років в різних 
країнах був різним. Наприклад, в Римській Імперії і за її межами 
рахували за місцевим літочисленням -  епохами. Деякі люди 
казали: «від зруйнування Єрусалима» (це 69 рік н.е.); інші поз-
начали: «від заснування Риму» (це 753 рік до н.е.); а ще в пізній 
Римської Імперії була «ера Діоклетіана» (284 рік н.е.), вона бу-
ла дуже популярна в IV-VI ст. для відліку років в Європі. На 
Близькому Сході була «ера від створення світу» (або Конс-
тантинопольська ера); а ще «ера Набоссара»; «після О.Маке-
донського» та інші. Всі ці «умовні ери» брали свій початок від 
правління, або смерті якогось правителя. Виникла необхідні-
сть встановити дату народження І.Христа, за цю справу 
взявся абат Діонісій і обчислив рік народження Христа 284 рік 
до «ери Діоклетіана», або 753 рік «від заснування Риму». Та-
ким чином, за абатом Діонісієм поточним роком народження 
Христа є 525 рік від Різдва Христового. Нам невідомо як Діо-
нісій проводив свої розрахунки. Без сумніву, що Діонісій спира-
вся в своїх обчисленнях на євангельські тексти - інших дже-
рел про про життя Христа у нього тоді просто не було. Всі 
релігійні тексти містять туманні свідчення: «І.Христу було 
33 роки» в момент розп'яття. Ніхто не вказує  рік народжен-
ня, ставлять  тільки умовний день 25 грудня. Тож його рік 
народження та тривалість життя й досі не з’ясовані.  
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Цивілізація Мікені. Із раніше викладеного, ми 
вже знаємо, що літочислення у різних народів 
завжди було неоднакове. Кожна окрема держа-
ва вирішувало цю задачу самостійно, керуючись 
політичними і релігійними мотивами. Як прик-
лад, араби враховували свій період – від нападу 
Ємену - на Мекку. Індійці якийсь час брали за 
відправну точку - час вступу на трон «Великого 
Могола» (Акбара в 1550 році). А культурний пе-  

ріод цивілізації Мікені в історії доісторичної Греції, існував з ХVI 
по ХІ ст. до н. е. (бронзова доба). Мікенська культура отри-
мала свою назву за містом Мікени на півострові Пелопоннес. 
Але у 3-2 тис. до н. е. на території Балканської Греції мешкали 
пеласги, лелеги та карійці, і вся країна (за свідченнями Геро-
дота), іменувалась Пеласгією. Пізні грецькі історики вважали ці 
народи - варварами, хоча в дійсності їх культура знаходилася 
на більш високому рівні розвитку ніж грецька. Народи Мікені 
могли бути, хронологічно пов'язані з попередньої «культурою 
Вінча», віднесеною до 5-3 тис. до н.е., південна межа якої зна-
ходилась на півночі Греції. 

Могутня цивілізація Мікені, залишила чималий слід в істо-
рії світу. Згадайте шкільну програму: легенда про царя Агамем-
нона (командувача греками під час Троянської війни), в історії 
війн часто згадують мікенців. Рідна країна не могла забезпе-
чити населення всім необхіднім, тому змолоду мікенці ставали 
торговцями, або воїнами. Зникнення мікенської культури пов'я-
зують із дорійським вторгненням близько 1200 до н. е. В один 
момент мікенська цивілізація занепала, а місцеві жителі розбіг-
лися по навколишніх землям і змішались з іншими народами.  

Цивілізація Трипілля (коротко). Одна з найда-
вніших цивілізацій світу про яку ми вже розпо- 
відали. Трипільська культура існувала кілька 
тисячоліть, приблизно від 5500 до 2750 року до 
нашої ери. Археологів довгий час ставив в глу-
хий кут дивний звичай народу Трипілля: кожні 
сто років спалювали дотла свої міста і йшли на 
нові землі, там починали все спочатку, будували 
житла, освоювали землі тощо. Чергова пожежа 
закінчилася занепадом Трипільської культури. 
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У різних народів поняття про літочислення 
завжди було неоднакове. Кожне держава 
вирішувала цю проблему самостійно, при 
цьому керуючись як релігійними, так і політи-
чними мотивами. І лише в ХІХ ст.  всі хрис-
тиянські держави встановили єдину точку 
відліку, яку  використовують  і  понині  «наша  

ера». Календар древніх майя, візантійська ера, давньоєврей-
ське літочислення, китайське - всі вони мали свій «початок» 
світу. Наприклад, японський календар починався в 660 році до 
нашої ери і оновлювався після кожної смерті імператора. Буд-
дистська ера налічує 2484 рік, а календар хінді 2080 рік. Ацте-
ки оновлювали своє літочислення раз в 1454 р., «після смерті 
і відродження Сонця». Тому якби їхня цивілізація не загинула, 
для них сьогодні був би 546 рік нової ери. 

***** 
Цивілізація Кхмерської імперії (Камбуджадеша, або 
Ангкорська імперія) держава-попередниця сучасної 
Камбоджі була потужною індуїстсько-буддійською імпе-
рією в Південно-Східній Азії. Імперія, яка виросла у ІХ 
ст. нашої ери з колишніх королівств Фунан і Ченла, де-
який час керувала більшою частиною материкової час-
тини  Південно-Східної  Азії. Хоробрі  воїни  і   безприн- 
ципні воєначальники, кхмери швидко захопили владу в 

регіоні. Але довге існування цивілізації не судилося, зовні бла-
гополучні народи кхмерів впали, судячи з усього, під вагою 
власний чвар. Початок епохи кхмерської імперії умовно датує-
ться 802 роком, кінець біля ХV ст. н. е. Цар Джайвармана VII ст. 
(або 1181-1219 р), як правило, вважався найбільшим королем 
Камбоджі. 

Цивілізація Анасазі. Доісторична індіанська культура, 
яка існувала на території сучасного Південного заходу 
США, відомого як «4 кути», тобто району де сходяться 
кордони відразу 4 штатів: Колорадо, Юта, Аризона, 
Нью-Мексико. «Цивілізація анасазі» виникла 16 ст., а  
занепад почався 6 ст. тому. Їхня самобутня культура 
стала попередницею менш розвинутих цивілізацій інді- 

анців «пуебло». Культурний «золотий вік» давніх «пуебло» був 
між 900 та 1100  роками. «Люди  Анасазі» (пуебло)  винайшли 
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власну систему будівництва житла, які вирізали прямо в ске-
лях. Швидше за все, занепад цивілізації пішов після агресивних 
нападів оточуючих племен, у 12-13 ст. н.е. почалась масова 
міґрація з своїх місць проживання. Серед можливих і дуже віро-
гідних причин занепаду, є глобальна або регіональна зміна 
клімату. Інші дослідники древньої культури «пуебло», назива-
ють знищення від голоду, бо було дуже мало землі для обро-
бітку с\г культур. З нащадків давніх пуебло утворилися сучасні 
народи «пуебло», що живуть у штатах Арізона і Нью-Мехіко. 

Мінойська цивілізація 3000-1000 роки до н.е. 
на острові Крит, відкрита англійським архео-
логом Артуром Евансом та названа ним за іме-
нем міфологічного царя Міноса який вважався 
сином Зевса. Центрами цивілізації були Кносс, 
Фест і Маллія. Вважається першою європейсь-
кою цивілізацією, де виділяють три періоди: ран-
ній 3000-2000 років до н.е., середній 2000-1580  

років до н.е. і пізній 1580-1100 років до н.е. Цивілізація  заги-
нула раптово, вочевидь, через Мінойський землетрус 1630 р. 
до н.е., або війну. Збереглися руїни міст, палаців, некрополі, 
твори мистецтва, фрески, кераміка тощо. 

Мінойська культура стала прикладом для Європейських 
цивілізацій. Близько 1627 р до н.е. почалася поступова експан-
сія мінойців на узбережжя Егейського моря, Малої Азії та Атти-
ку, де були засновані мінойські колонії. Автори нашої книги 
Валентин Карпов та Сергій Чеботарьов вважають причиною 
краху мінойської цивілізації виверження вулкана 1630 р. до н.е. 
на острові Тіра в Егейському морі за 120 км від Криту. Там 
відбулось надпотужне виверження вулкану, яке супроводжу- 
валось землетрусом і гігантським цунамі. Це призвело до спу-
стошення мінойських поселень на Кікладських островах, руй-
нації міст Кносс і Фест на Криті, що стало початком загального 
занепаду Мінойської цивілізації. Проте, є свої противники, які 
називають неврожаї с\г культур на протязі трьох років, занепад 
морської торгівлі у Східному Середземномор'ї та війну з «ахей-
цями» (данайці за Гомером), які з початку II тис. до н.е. мігру-
вали з Придунайських низовин у Фессалію і Пелопоннес, а бли-
зько XVI ст. до н.е. почали переселятись на Крит, перетворив-
ши за сто років Кносс у центр «ахейської культури». 
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Під натиском «ахейців» частина мінойців» була витіснена 
на Кіпр, де змішались з «тевкрами» (засновниками давньої 
Трої), які створили сучасну Сирію; заснували місто-державу 
Угаріт, завойоване в XIV ст. до н.е. «Хеттським царством». 
Пам'ятки мінойської культури датуються III ст. до н.е., (після їх 
підкорення «дорійцями», що прибули з півдня Балкан). 

***** 
Пам'ятаєте міфічний стародавній лабіринт, в 
якому був заточений реальний, можливо міфіч-
ній мінотавр? Люте страховисько з людським 
тулубом і бичачою головою, якого народила від 
морського бика дружина царя Міноса - Пасіфая. 
Мінотавр жив в лабіринті, який збудував Дедал 
в мінойському Кноссі. Пожирав злочинців та  

іншу живність з Афін, а ще йому періодично посилали 7 юнаків 
і 7 дівчат. Мінотавра вбив Тесей, міф про боротьбу Тесея з 
чудовиськом відображено в багатьох творах античних мит-
ців і письменників. 

***** 
Цивілізація хаттів. В період 2500-1700 до н.е. було 
засновано країну «Хатти» і «хаттську цивілізацію» в 
Малій Азії та в центральній і південно-східній частині 
Анатолії (нинішня Туреччина). Дехто вказує дати з 26 
по 18 ст. до нашої ери. «Хаттів» прийнято вважати най-
більш ранніми  міськими жителями цієї  місцевості, а їх  

існування можна простежити до 24 ст. до н.е., бо є аккадські 
клинописні таблички. Більшість археологів вважають, що «хат-
ти» були корінними жителями та передували більш відомій 
цивілізації «хеттів», яка з'явилася в 23 ст. до н.е. («хатти» були 
раніше  «хеттів»). З часом дві культури поступово злилися в 
одну. Народи Хеттії перейняли хаттські вірування й релігію. 
Хаттська цивілізація не застосовувала писемності, в зв'язку з 
цим у «хаттів» була усна передача інформації. 

«Хатти» будували підземні міста, зокрема в містечку Кап-
падокії «Глибокий колодязь». Він мав 8 підземних поверхів і міг 
вміщати 10 тис. жителів. У цьому місті було багато вентиляцій-
них колодязів глибиною до 180 м., а також близько 600 граніт-
них поворотних засувок, що перекривали проходи між відсіками 
міста. Проникнувши за одну з таких кам’яних дверей, дослідни-
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ки виявили довгий підземний тунель, довжиною 6 км, що впира-
вся в гранітну засувку. До теперішнього часу відомі подібні під-
земні і печерні міста Грузії, Криму, Сарикамиш. 

Є думка, що колись між мирними народами «хаттів» і 
«хеттів» спалахнула війна із застосуванням ядерної зброї. Ви-
бухи ядерних бомб призвели до потужного вулканічного вивер-
ження в Туреччині і можливої загибелі «хаттів», або вони зник-
ли в паралельних світах. Біля 1800 етносів народів «хеттів», 
створили «Хеттське царство» і свою цивілізацію яка проісну-
вало до 1180 р. до н.е., а далі їх розгромили ассірійці.  

Хурритська  цивілізація від ІІІ тис. до н.е. мала  вплив 
на цивілізацію «хеттів». Дослідники відносять хурритів 
до основних народів Кавказу: талишів, кадусів, Ірану, 
Азербайджану тощо. Які жили на Сході в наступному 
другому тис. до н.е. На жаль, дуже мало зберіглося 
артефактів цієї цивілізації. Народи хуррітів часто заз-
началися в письменах других культур: шумерів і єгип- 

тян. Одне з їхніх найбільших міст хуррітів - Уркеша ІV тис. до н. 
е., занепало в 1350 році до н. е. (сучасна назва Телль-Мозан), 
знаходилось в Північно-східній Сирії. На при кінці ІІ тис. до н.е.  
«хуррітська цивілізація» зникла в невідомому напрямку. 

Цивілізація Кловіс датується 9500-9000 р. до н.е. і 
вважається першою загальновизнаною археологіч-
ною культурою в Північній Америці, яка 10 тисяч років 
тому поселилась в центральній рівнині цієї країни і 
отримала назву «Кловіс». Люди «народу Кловіс» були 
неперевершеними мисливцями, вони із легкістю роз-
правлялися  з  іншими, дрібнішими племенами, і  рап- 

том всі люди разом зникли, деякі археологи пов'язують це з 
раптовим похолоданням. Загальноприйнятої версії зникнення 
«цивілізації Кловіс» немає, тож за основу взято падіння комети, 
різке похолодання та перехід в паралельний світ.  Академічна 
наука має своє бачення, біля 9000 р. до н.е. «люди Кловіс» 
перетнули існувавший на місці нинішньої Берингової протоки 
сухопутний міст між Сибіром і Аляскою в період зниження рівня 
океану (або під час льодовикового періоду) і змішалися з інши-
ми культурами. Бо «люди Кловіс» були родичами народів Чуко-
тки, азіатів Сибіру і Далекого Сходу та генетично близькими 
сучасним індіанцям Північної і Центральної Америки.  
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СЛІДАМИ  ЗНИКЛИХ  ЦИВІЛІЗАЦІЙ 
Як не дивно, але історія - це вчителька 
життя. Так повчали пращури, маючи 
на увазі розповіді про минулі події. 
Проте первинне значення слова  «істо-
рія» - це (богодане) знання, (істинна) 
наука та інформація. Людство має 
інтегрований простір свого існування і 
проходить 4 цикли цивілізаційного роз- 

витку: зародження, розвиток, розквіт і згасання. Але кожний 
розвитк має свій першпочаток. Наприклад, історія держави 
Україна починається задовго до Київської Русі – із племінних 
об'єднань давніх слов'ян, тих самих: полян, сіверян, уличів, 
тиверців, дулібів, білих хорватів, волинян, древлян тощо, які 
були прототипами держави у сучасному уявленні.  

А вже потім була Київська Русь за 350 років свого існуван-
ня (882-1240), пройшла етапи: становлення, розквіту, роздроб- 
леності й занепаду. За часів розквіту вона була найбільшою 
державою середньовічної Європи. В ній налічувалося понад 
300 міст і фортець, через що у скандинавських джерелах Русь 
називали «Гардарикі» – країна міст. Населення Києва сягало 
100 тисяч мешканців. Для Європи це був справжній мегаполіс, 
одне з найбільших міст. Адже тодішній Париж налічував до 50 
тисяч жителів, Рим – до 40 тисяч, а Лондон – заледве 15 тисяч. 
Хоча у світовому вимірі, Київ був не таким вже й великим міс-
том. Наприклад, на території Камбоджі у той самий час існува-
ла Кхмерська імперія з столицею м. Ангкор, де налічувалось 
більше 500 тисяч мешканців, але Київ вражав своєю величчю.   

Київська Русь була однією із наймогутніших держав свого 
часу задовго до того, як у проекті з'явилась Московська держа-
ва, бо першу згадку про Москву у літописах відносять тільки до 
1147 року. Тоді це була. Москву, як далеку й глуху окраїну Київ-
ської Русі заснував князь Юрій Долгорукий (шостий син київсь-
кого князя Володимира Мономаха), згодом навмисно отруєний 
киянами. А столицею московського князівства (Москва) стала 
від 1263 року, починаючи з XIV ст. почала висувати загарбни-
цькі претензії на землі Київської Русі. Десь із того часу москові-
ти почали системно забувати, що саме українська інтелігенція 
та випускники наших навчальних закладів століттями допома-
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гали їм творити закони, засади державності, підґрунтя духов- 
ності та закладали основи взаємодії церкви із державою. 

Після ординської навали Київська Русь не зникла безслід-
но, вона просто видозмінилася. На 100 років традиції Київської 
Русі продовжило Галицько-Волинське князівство. Після коро-
нації Данила Романовича 1253 року його стали називати, за 
західноєвропейською традицією, Руським королівством. Лише у 
1340-х роках Польща змогла приєднати до себе Галичину, а 
Литва – Волинь. Але й цього разу розвиток української держа-
вності не припинився. Він органічно продовжився у складі Лит-
ви, повна назва якої в XIV–XVI ст. була «Велике Князівство 
Литовське, Руське і Жемайтійське», а Київське і Волинське кня-
зівства, до другої половини XV ст. зберігали широку внутрішню 
автономію у складі цього утворення. Далі давня руська культу-
ра, закони і звичаї панували у «Литовсько-Руській державі». 

Настав новий період, у 1569 р. «Велике Кня-
зівство Литовське, Руське і Жемайтійське», 
разом із «Польським Королівством» об'єдна-
лися у нову державу «Річ Посполиту». І знову 
активна роль в утворені та управлінні нале-
жало українській шляхті. У XV ст. постав  но-
вий період «Українське козацтво», яке з пли-
ном часу все гучніше заявляло про себе, ста- 

вши до певної міри посередником між польською владою і 
українським населенням. Ще до утворення «Речі Посполитої» 
козаки заснували свій адміністративний і військовий центр «За-
порозьку Січ», яка прагнула нікому не підкорятися. А Богдан 
Хмельницький в середині XVII ст. створив справжню козацьку 
державу «Військо Запорозьке». Вона стала наступною сторін-
кою в історії українського державотворення, з'єднувальною 
ланкою між Середньовіччям і Новим часом. Хоча у 1658 році 
(за Гетьмана Івана Виговського) відбулася спроба відродити 
Велике Князівство Руське у статусі рівноправного учасника Речі 
Посполитої, але цей проект залишився нереалізованим. (Про 
цікаві моменти з періоду «Україна: Козацька держава» розпові-
дається в 1 та 2 томі нашої книги «Силуети крізь час» із серії 
«Країна знань»). А зараз продовжимо тему попереднього роз-
ділу «як уможливити неможливе» про зниклі цивілізації, дивні 
наукові досягнення людства та про дати із «створення світу». 
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Додаток. Різних дат із серії «створення світу» 
налічується близько двох сотень, і їх треба 
уточнювати на поточний рік. Наприклад: По-
над сто років тому (1918 році), багато країн 
перейшли зі старого «юліанського календаря» 
на «григоріанський». Різниця між ними склала 
13 днів. Чи дійсно слов’янський календар - це 
«Каледи дар», або за іншою назвою «Кругло-
лет Числобога»? Так. У березні 2020 року за  

слов'янським календарем настане 7528 рік. За десятки тися-
чоліть календар «Каляди дар» не забіг вперед і не відстав ні 
на день. Причиною точності цього календаря в тому, що він 
ґрунтується на матіакальній моделі Всесвіті. У ньому врахо-
вано галактичне місце Землі і її осьова централізація. 

Тож коли було «створення світу»? За домовленістю 
вчених та в залежності від поточного року, сама дата від 
«створення світу» - 5508 рік до н.е. береться істориками на 
підставі «візантійського» варіанту літочислення. По старо-
му стилю, наше літочислення йде від 8984 р. до н.е., в той же 
час від 11900 р. до н.е. бере свій початок літочислення «циві-
лізації малагів»; в 11542 р. до н.е. розпочався календар «ста-
родавніх народів майя»; «Візантійська ера» почалася в 5509 р. 
до н.е., (примітка, в Росії «Візантійська ера» завершилася піс-
ля указу Петра першого в 1700 році н.е., тому до дат петро-
вської реформи треба додавати 320 років). В сучасній Греції 
по старому календарю був би 7509 год; давньоєврейський 
календар почався в 3761 р. до н. е. У китайців в цей час буде 
4698 рік за своїм календарем. У японців почалося «створення 
світу» у  660 р. до н.е., але їхнє літочислення оновлювалось 
при кожному новому імператорі. Фараон Рамзес ввів «новий 
календар» в 1300 р. до н.е., але на цей час у них вже був 3300 
рік. Буддійська ера йде від 484 р. до н.е. і вказує на 2484 рік 
«від створення світу». Ера сирійських християн - селевкідів (в 
Лівані) почалася в 312 р. до н.е., і коли в Україні був 2000 рік, у 
Лівані вже святкували 2312 рік. Календар «хінді» на цю дату 
вказував на 2080 рік. Ацтеки оновили літочислення в 1454 р. 
після «смерті і відродження Сонця», якби їх цивілізація не дег-
радувала, для них був би всього лише 546 рік їхньої «нової ери 
від створення світу». В інших народів – своє літочислення. 



 
148 

Цивілізація сапотеків, з'являється між 1500 і 
1400 р. до н.е. і тривалий час існувала на рівні з 
«тольтеками», «ацтеками» та «уастеками». Почи-
наючи з 850 р. до н.е. відбувається становлення 
перших ранніх міст, що представляють собою це-
ремоніальні та адміністративні центри, де ведеть-
ся  монументальне  будівництво, зводяться  обо- 

ронні стіни, будуються підземні ходи. А ще індійський народ 
«сапотеків» в Мексиці, підтримував тісні контакти з народами 
«майя» і «ольмеками». 

Цивілізація «сапотеків» й досі залишається відносно мало  
відомою. Загальне обчислення років, місяців і днів «сапотеки» 
вели за так званим ритуальним календарем, який складався з 
260 днів і поділявся на чотири «сезони» по 65 днів, кожен з них 
у свою чергу утворював п'ять тринадцяти денних «місяців».  
Походження календаря «сапотеків» овіяне таємницею, однак 
більшість фахівців цілком аргументовано пов'язують його цик-
лічність з дев'ятимісячним циклом вагітності у жінок. «Сапоте-
ки» мали розвинене сільське господарство і свою систему пи-
сьма, вони побудували одне з ранніх міст в Північній Америці - 
Монте-Албан. У цьому місті, від V ст. до н. е., жило більш 25 
тис. людей і воно проіснувало понад 1200 років. Монте-Албан 
став першою столицею держави «сапотеків» у доколумбовій 
Америці. У Монте-Альбані привілейованім класом були свяще-
ники і воїні, а художників зараховували до нижчих суспільних 
класів. Біля 900 року Монте-Албан впав під натиском племен 
«міштеків». Рештки цивілізації «сапотеків» у 1521 році були 
підкорені іспанськими конкістадорами. 

Цивілізація Вінча північно балканська культура 
епохи неоліту як «стара Європа» 5500–4500 р. 
до н.е. Названа на честь перших знахідок, вияв-
лених в районі річки Вінча поблизу Белграда.  
Найбільша доісторична європейська цивілізація 
Вінча проіснувала біля 1500 років. Люди Вінча 
вміли обробляти метал і були  генетично  пов'я- 

зані із землеробськими культурами Малої Азії «чатал-гююк» та 
«пеласгами», які населяли Грецію, ще до греків. Хоча культура 
Вінча не мали офіційно підтвердженої писемності, зате у них 
були знайдені зразки протолистів та символи, які насправді не 
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були мовою, їх вигравірували на кам'яних скрижалях від 4000 р. 
до н.е. Хати-мазанки людей Вінча були з двосхилими дахами і 
налічували до п'яти кімнат з дерев'яною підлогою. Над входом 
в будинок прикріпляли виліплену з глини голову бика. Люди 
Вінча були дуже організовані – в кожному будинку було спеціа-
льне місце для сміття, а мертвих ховали на «кладовищах» в 
центрі своїх міст. Носії культури Вінча займались хліборобст-
вом та тваринництвом, були знайомі з плавкою міді, що дозво-
ляє віднести дану культуру до енеоліту. Культура Вінча зникає 
після 4300-4200 року до н.е. внаслідок занепаду господарства, 
можливо викликаного кліматичними змінами.  

На думку американської дослідниці Марії Гімбутас, куль-
тура Вінча починаючи з 55-го ст. до н.е. розселилася на ниніш-
них територіях Сербії і Македонії, Греції і Болгарії, Румунії і 
Угорщини, Боснії і Чорногорії, Албанії, Молдови і України. Про 
етнічну приналежність носіїв культури Вінча створено чимало 
гіпотез, але всі вони в рівній мірі не зовсім доведені. Є теорія 
«старої Європи», згідно з якою культура Вінча і ряд синхронних 
їй, а також більш ранніх і більш пізніх культур в Європі предста-
вляють спадщину зниклих народів із матріархатним шануван-
ням «Великої Богині» які жили в неукріплених поселеннях. Ці 
народи були миролюбні, не знали воєн і тому були стерті з 
лиця землі подальшим вторгненням войовничих індоєвропей-
ців та інших кочових племен. Боротьба за території і землі біля 
7500 років тому назад, привела до знищення та «розчинення» 
культури Вінча в інших пізніших культурах Європи, особливо в 
давньогрецькій. 

***** 
Примітка. На початку XIX ст. найдавнішою цивілі-
зацією в світі вважалася єгипетська. Пізніше, з 
виявленням шумерського клинопису, на перше міс-
це поставили цивілізацію Месопотамії. Вона утри-
мувала першість до 1960-х років. В середині ХХ ст.  

почалися розкопки археологічної культури Вінча на Балкансь-
кому півострові і Дунайському регіоні і одразу цивілізація Він-
ча вийшла на перше місце. Про етнічну приналежність носіїв 
культури Вінча створено чимало гіпотез, але всі вони в рівній 
мірі й досі не доведені, ми не знаємо звідки з’явились ці люди і 
куди вони поділись, намов «розчинились в часі і просторі». 
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Цивілізація Нок датована біля 900 р. до н.е. - 
200 р. н.е. Розповсюджена на значній території 
сучасного штату Бенуе-Плато в Нігерії. Названа 
за місцем перших (1931) знахідок біля села Нок. 
Найбільш відомим прикладом їхньої творчості є 
теракотові фігурки. Окремі риси пластики  Нок  
продовжують  існувати  в  мистецтві багатьох  

народів Західної й Центральної Африки. Наприклад, у народів 
«балуба» (Демократична Республіка Конго) голови скульптур 
прикрашають зачіски, як у голови фігур культури Нок. У народів 
«йоруба» (Нігерія) подібні форми очей і вуст; маски нігерійських 
племен «ібібів» та «екої» нагадують відомі фігури з культури 
Нок (так звані «голови Януса»). Характерні риси цивілізації Нок 
й сьогодні існують в багатьох народах Африки. 

Через 1000 років цивілізація Нок раптово безслідно зник-
ла: «немов розчинилась в повітрі», вчені кажуть: «мабуть ви-
черпали свої природні ресурси, пішли на інші території і їхня 
культура поширилась на ті (інші) народи». Тоді чому немає нія-
ких відомостей в тих інших народів? Цивілізація Нок також була 
найдавнішою з відомих Африканських народностей, яка випла-
вляла залізо, хоча окремі дослідники вважають, що ця техноло-
гія булу перейнята від других народів, можливо від карфагенян. 

***** 
Як відомо, підрахунок часу - процедура не абст-
рактна. Вона пов'язана з фундаментальними 
космічними закономірностями, що виражаються 
в обертанні нашої планети навколо своєї осі і в її 
зверненні навколо Сонця. Ці закономірності були 
помічені і покладені в основу літочислення ще в 
давнину (тому була запропонована «лінія зміни 
дат»). Якщо  відправитись в навколосвітню  по- 

дорож  і опинитися на півдороги від Грінвіча, виникне цікава і 
незвичайна ситуація. Коли ви перебуваєте в районі меридіана 
180 градусів довготи, різниця в часі з обох боків від нього буде 
рівно 24 годині (одна доба). Саме з цієї причини 180-ти граду-
сний меридіан став вважатися міжнародною лінією зміни дат. 
Коли мандрівник перетинає його в Західному напрямку, він 
фактично втрачає один день. А прямуючи на Схід, він навпаки 
набуває один день наперед (немов про запас). 
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Цивілізація Пунт була відома стародавнім єгиптя-
нам, населенням і територіями в Східній Африці. Ця 
цивілізація виникла 47 ст. тому назад і була голов-
ним торговим партнером стародавнього Єгипту, 
завдяки ладану, чорного дерева й золота. Вчені й 
досі сперечаються відносно того, де мешкали  на-
роди Пунт, одні називають Південну Африку, другі 
вказують на території Близького сходу, треті – Сома-
лі, Ефіопію, Ємен і навіть Мозамбік. Більшість суча-  

сних знань про цивілізацію Пунт йдуть від правлення жінки-
фараона Хатшепсут, яка правила Єгиптом в 15 ст. до н.е. Най-
більша експедиція на землі народів Пунт була споряджена за її 
прямим наказом і під керівництвом темношкірого воєначальни-
ка Нехсі в 1482-1481 р. до н.е. Вона складалася з 5 великих 
кораблів і була покликана відновити контакти з народом Пунт, 
перервані в епоху Середнього царства, а ще доставити миртові 
дерева для храму Джесера в Дейр ель-Бахрі.  

Жінка-фараон Хатшепсут, сама прийняла участь в подо-
рожі до країни Пунт, яку описав Філіп Ванденберг в книзі «На-
местница Ра». Згідно з книгою, експедиція тривала близько  
року. Шлях туди почався на північ - по Нілу, а потім більше 10 
днів раби тягли кораблі через пустелю. Хатшепсут особисто 
брала участь в цьому, для того, щоб бути прикладом своїм під-
даним. Згідно Ванденбергу, в цей час Тутмос III зайняв єгипет-
ський престол Хатшепсут. В тій книзі Пунт описаний як країна 
карликів. Деякі давньоєгипетські джерела прямо вказують на 
те, що Пунт був прабатьківщиною єгиптян і колискою «єгипет-
ських богів», знаходилась на територіях сучасної Еритреї та 
Східної Ефіопії. Цивілізація пішла в небуття 1200 років назад. 

***** 
Дерево мирт було відоме древнім євреям, єгиптянам і 
римлянам дуже давно, як символ високої духовності і 
чистоти. Насправді, мирт - вічнозелений чагарник з 
невеликими білими, або рожевими квіточками дивного 
аромату. Мирт привезли до України кілька століть 
назад з південних країн, розташованих біля Середзем-
ного моря. У природних умовах виростає до 3-х метрів 

у висоту, у кімнатних умовах досягає не більше метра. За 
легендами, вигнаний з раю Адам забрав з собою на пам'ять 



 
152 

про безтурботні і радісні роки життя в Раю єдину зелену 
гілочку мирта. Райське рослина прижилася на грішній землі як 
нагадування про загублений щастя. Ще мирт вважається 
сполучною ланкою між живими і мертвими, часто мирт вико-
ристовують в ритуалах спілкування з потойбічним світом.  

***** 
Цивілізація Норте Чіко або «Каральська культу-
ра» походить від назви місцевості «Караль» в до-
лині «Супі» на північ від «Ліми». Представники 
«культури Норте Чіко» були найстародавнішими з 
відомих доколумбових держав Америки, що проц-
вітала в період з 30 по 18 ст. до н.е., у так званий 
«до керамічний» (перед керамічний) період. На 
протязі  більш 1200  років, «цивілізація Норте Чіко» 
господарювала  в  Південній  Америці  і  була  най- 

старшою у розвитку культурою на континенті. Назва походить 
від регіону сучасного Перу, в якому мешкала цивілізація. Люди 
побудували більше 20 великих міст з тогочасною архітектурою 
и розвиненим сільським господарством. Цивілізація Норте-Чико 
виникла через тисячу років після появи «цивілізації шумерів» 
та була сучасницею пірамід стародавнього Єгипту, і передува-
ли американській «ольмекській культурі» майже на 2 тис років. 
Чому і як зникла імперія Норте Чіко (або Караль) - невідомо й 
досі. Цьому могла послужити затяжна посуха або вторгнення 
ворожих цивілізацій. У будь-якому випадку, вони зникли рап-
тово, але залишили слід в історії, як розвинена і відносно мир-
на цивілізація. 

Еламська цивілізація - стародавня країна на 
південному заході Ірану, приблизно в межах сучас-
них провінцій Хузестан та Ілам (назва останньої 
походить від Еламу). Еламська мова, яка не була 
споріднена з жодною іншою мовою, з'являється у 
піктографічних написах перед 3000 р. до н.е. Сто-
лицею Еламу було місто Сузи, народи Еламу були  

тісно пов'язані з Шумером і Вавилоном (які вони тимчасово за-
хопили у 2 тис. до н.е.), тобто до часу включення і асиміляції 
перською імперією Ахеменідів, приблизно у 6 ст. до н.е. 

Хоча Елам існувала як незалежна цивілізація, трохи біль-
ше тисячоліття, ми про неї майже не маємо відомостей, тому 
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що на той не велося ніяких записів. Певна частина дослідників 
стверджують, що «еламці» майже не вплинули на розвиток 
майбутніх цивілізацій, особливо в порівнянні з єгиптянами і 
шумерами. Друга частина дослідників придержується проти-
лежних думок і як приклад, розповідають про генеалогічні 
зв'язки еламської мови з самого початку її вивчення і вплив на 
інші культури. Останнім часом найпопулярнішими є дві гіпоте-
зи про «елам-дравідійську» і «елам-афразійську» мови. Додат-
ково робилися спроби пов'язати її з кавказькими і алтайськими 
мовами.  

Після поразки Еламу, завданого першим царем Вавилона 
Навуходоносором в 1130 р. до н.е. (битва на річці Улай), а по-
тім після поразки Вавилона, завданого ассирійським царем 
Тіглатпаласаром в кінці XII ст. до н.е., Елам і Вавилон почина-
ють переживати занепад. У 549 р. до н.е. Елам завойовують 
перси і адаптують культуру Еламу так, що єврейський історик 
Йосип Флавій навіть називав «еламітів» - предками персів. 

Автори нашої книги В. Карпов та С. Чеботарьов погоджу-
ються з умовним поділом всієї історії Еламу на 5 періодів:  

► Протоеламський період формування релігії політеїзм 
(до 3200 р. до н.е.), яка мала багато рис наближених до релігій 
сусідньої Месопотамії; 

► Протоеламський період: (3200-2700 років до н.е.), який 
протікав локально в Сузах; 

► «Старий» еламський період: (2700-1600 р. до н.е.), це 
ранній час приходу до влади в Сузах династії Епарті; 

► «Близький» еламський період: (1500-1100 р. до н.е.), 
на передодні вавилонського вторгнення в Сузи; 

► Неоеламський період: (1100-539 р. до н.е.), це харак-
терний період іранського і сирійського впливу.  

***** 
Сучасні вчені повинні уважно поставитись до фактів із 
древніх рукописів та археологічних знахідок. Вони свід-
чать, що людина розумна в тому антропологічному 
вигляді, який має зараз, жила на землі десятки мільйо-
нів років тому. Не можна зрозуміти історію нашої циві-
лізації і шляхів її розвитку, не ознайомившись з перед- 
історією людства. Все складене до «купи» дасть нам 
відповіді на багато поставлених питань 
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ЗАГАДКИ  ПОПЕРЕДНІХ  ЦИВІЛІЗАЦІЙ 
Нам часто кажуть, що Бог створив світ, але 
ж історію світу створила людина. Мільйони 
років існування життя на Землі породили 
безліч артефактів і тисячі загадок. Мабуть 
тому багато сторінок минулого залишаються 
ненаписаними, і це народжує безліч історич-
них міфів. А може це не  міфи, а  наша  істо- 

рична дійсність, яку наука не може розгадати вже багато сто-
літь. Хто створив наш світ? Як і коли появились перші раси і  
цивілізації? Чи дійсно був Всесвітній потоп і що його виклика-
ло? Чи існує прокляття фараонів? Хто насправді відкрив Аме-
рику? Чи є Україна прабатьківщиною перших людей і так далі.  

У пошуках відповіді на численні загадки історії сотні дослі-
дників усіх часів піднімалися у високі гори або опускалися на 
глибоке морське дно, пробиралися у нетрі тропічних лісів або 
продиралися по крутим схилам високогірних льодовиків. Нев-
гамовна жага пізнання, тисячами років тягнула і сьогодні тягне 
багатьох із них доторкнутися до таємниць людства. Здається, 
деякі місця світу існують лише для того, щоб дратувати уяву 
людей та спонукати їх збирати по крупинках знання. До одних 
місць, прагнуть потрапити за таємними знаннями і духовною 
досконалістю, до других - з амбітною мрією розбагатіти і прос-
лавитись, до третіх – тягнуться за розгадками виникнення люд-
ства на планеті. Четверті таємниці минулого пов’язані зі старо-
давніми текстами та вищою мудрістю. 

Чому існують різні раси людей? Це пов'язано з «Вавилон-
ської вежею», коли з'явилися різні мови? Чи це пов'язано з тим, 
що людина адаптувалася до навколишнього середовища та 
змінили колір своєї шкіри, як написано в шкільних підручниках? 
Якщо сучасні люди являються П’ятою Корінною расою на зем-
лі, то постає питання, чи існувала коли-небудь цивілізація бі-
льш розвинена, ніж наша і як поширювались людські популяції. 
А ще немає відповідей про легендарну Атлантиду та інші істо-
ричні цивілізації, які загадково зникли в часі і просторі історії. 
Автори нашої книги викладають цікаві відомості і гіпотези, пре-
дставляють численні літературні джерела, біблійні сказання, 
усні перекази, міфи і легенди від древніх народів і до сучасних 
наукових теорій і досліджень. 
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Цивілізація Дільмун в уявленнях шумерів 
представлялась батьківщиною людства в 
цілому і шумерського народу зокрема. Терито-
рія Дільмун відома давнім шумерам, як острів 
у Перській затокі від III тис. до н.е. «Дільмуни» 
вели торгівлю з багатьма країнами і контролю-
вали торгові потоки в Перській затокі, їхні  тор- 

говельні мережі тягнули до Туреччини. У період свого розквіту 
вони заселяли площу сучасних територій: Бахрейну, Кувейту і 
частини Саудівської Аравії, хоча зберіглося дуже мало конкре-
тних доказів. Через народи «дільмун» в Шумерію здійснювався 
експорт міді, дорогоцінних каменів, перлів і харчових продуктів.  
Наступні згадки про острів «Дільмун», вже під грецькою назвою 
«Тілос», відносяться до періоду еллінізму. Полководець Неарх 
з військом О. Македонського, пропливав мимо цього острова, 
але не висаджувався на нього. Після маловивченого періоду 
панування «селевкідів», колишній о. Дільмун відійшов до «пар-
фян», а потім до персидського царя  Шапура II (309-379 р), а 
далі пішла «мусульманська історія» острова «Дільмун». 

 ***** 
В шумерських билинах героїчного циклу і поемі про 
Гільгамеш, о. «Дільмун» фігурує як місце проживання 
Ут-Напіштіма - людини, що врятувалася від Потопу, 
до якого Гільгамеш приплив після смерті Енкіди в 
пошуках секрету «вічного життя». 

***** 
Хараппська цивілізація розвивалась у долині річки 
Інд 3300-1300 р. до н.е. та  досягла  найбільшого роз-  
квіту у 2300-1900 р. до н.е. в районі сучасного Паки-
стану і Індії. Проте 1800 р. до н.е., жителі масово 
покинули долину річки Інд та перейшли у передгір'я 
Гімалаїв. Історики відразу ж висунули гіпотезу згідно з 
якою причиною  переселення  народу стало критичне 

виснаження водних  ресурсів  регіону. За їхніми словами, від 
2500 р. до н.е. зміни клімату призвели до поступового змен-
шення кількості опадів під час літніх мусонів. А зимові мусони, 
навпаки, посилилися, що  негативно позначилося на сільському 
господарстві і змусило представників Індської (Хараппської) 
цивілізації переселитися ближче до Гімалаїв, де води було  
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менше, але не було періодів тривалої посухи. Починаючи при-
близно з 25 ст. до н. е., «харапці» створили свою власну мову, 
що складалася з 500 різних символів, які й до сьогодні не роз-
шифровані. Основними вогнищами Індської (Хараппської) куль-
тури були міста Мохенджо-Даро та Хараппа. 

Щодо причин раптової загибелі хараппської цивілізації 
висловлюються різні гіпотези. Хараппські міста стали жертвою 
нашестя різних кочових, а згодом арійських племен. Останнім 
часом її загибель пов’язують нераціональним веденням поли-
вного землеробства, хижацьким вирубуванням лісів, екологіч-
ною катастрофою та епідемією малярії. Після загибелі харап-
пської цивілізації минуло більше тисячі років, перш ніж в Індії 
знову з’явилася нова цивілізація, але вже в іншому регіоні і в 
іншій історичній обстановці. 

Цивілізація завойовників Наги, напівбоги, напів 
демони або напівбоги зі зміїним тулубом і однієї 
або декількома людськими головами. Найдавніші 
індійські перекази згадують про те, що цивілізація 
Нагів була могутня ще на зорі людства. В районі 
міфічної гори Меру (Сумеру) мешкали багатого-
лові і багаторукі «ракшаси», «найррити», «якши»,  

«пішачі», «гекатонхейри», «бхути», «вієвичі», а також велетні-
перевертні «фомори» і інші істоти, яких відносили до змій з 
головами людей. Або ж вони належали до гігантських і розум-
них комах і ссавців.  

Мабуть на Землі немає жодного народу, у якого не було б 
міфів чи казок про чудовиська драконів (чи щось подібне), які 
нищили цивілізацію наших предків. Веди називали їх богами-
Hагами, швидше за все, були позаземними істотами із других 
планет, дуже давно вони прилетіли до нас і можливо колонізу-
вали Землю. Згадайте зміє-людей, зображених в залах єгипет-
ських пірамід і змія з Біблії, що спокусив Єву забороненим пло-
дом із райського дерева. А скільки дійшло до нас легенд про 
битви богатирів із цими монстрами? Європа і Азія, Африка і 
Україна, Америка і Індія, Австралія і інші народи, всюди кажуть 
про одне й те ж, про драконів, нагів та різних химер в людській 
подобі. Не випадково одне зі значень слова «дракон» перекла-
дається як Сатана. Опис китайськими легендами рогатого дра-
кона на ім'я Лун, збігається з описами біблійної рогатої істоти 
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Сатани у християн. В стародавній Греції правив архонт на ім'я 
Дракон, відомого в історії своїми жорстокими законами. Ось 
чому навіть сьогодні  є вираз «драконівські закони», а ще люди 
генетично не забули, що за часів існування  Атлантиди було 
спровоковане рабство спеціальними силами війська Сатани. Ці 
надприродні істоти, постійно прагнули влади і перебували у 
стані війни з Богами та небесними дівами. 

Мабуть, колонізувавши Землю, ці «темні сили» продовжу-
вали знищувати всіх, хто лишився підтримки «асурів» і їх при-
хильників. Спочатку силам Сатани ніяк не вдавалося підкорити 
собі людство, так як люди дотримувалися «Сонячного культу» і 
відмовлялися змінювати свою віру і мову. З цього приводу піш-
ли постійні війни з використанням «надпотужної зброї». Силам 
Сатани біля 3-4 тис років тому вдалося «стерти з людської 
пам’яті Сонячний культ віри», якому поклонялися наші предки і 
замінити його на «Місячний культ», а згодом на повне безвір'я. 
При цьому всі народи, які почали підтримувати цей культ, ста-
ном на початок ХХІ ст. вже зникли з планети Земля. 

***** 
Міфічна гора «Меру» або «Сумеру» (блага Меру), свя-
щенна гора в космології індуїзму і буддизму, вона роз-
глядається як центр всього Всесвіту. Вважається 
обителлю Брахми і інших девів. У Пуранах описують 
висоту «Меру» 80 000 йоджан (1 млн 106 тис. км, що 
близько до діаметру Сонця 1 млн 392 тис. км). В ірлан-
дських, слов'янських та індійських переказах містить- 

ся прихована інформація про те, що біля гори «Меру» раніше 
проживали «фомори» і «ракшаси», згодом їх замінили «Наги» і 
«Вієвичі». Війну між ними програли останні і більшість «Віє-
вичів» і «Нагів» було винищено, а вцілілі – «пішли жити під 
землю». В сучасних расах людей, «Наг» - символ мудрості. 
Існує культ змії і пов'язані з ним свята. Вважають, що Будда 
проповідував «Нагам» і саме вони є «хранителями таємниць 
людства» і чекають поки люди дозріють до їхнього рівня.  

***** 
Зміє-люди були поширені по всій Землі. А. Комогорцев в 

книзі «Малахітова скринька Пандори» знайомить нас з єгипет-
ської «легендою про винищення людства». У деяких міфах зі 
збірки стародавніх релігійних текстів майя «Чилам-Балам» 
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повідомляється, що першими жителями Юкатана були «Люди 
Змії». Вони припливли на човнах зі Сходу на чолі з Іцаманой, 
«Змієм Сходу» - великим лікарем, який міг лікувати накладан-
ням рук і оживляв мертвих. Напевно, саме тому майя називали 
свою країну «Королівством Великого Змія». 

Індіанці «кечуа» в Перу стверджували, що їхні предки з 
зниклої землі були зміями, покритими волоссям. Прабатьками 
індіанців-муисків, що живуть на території Колумбії - вважалися 
змії, а самі вони називали себе «зміями». У Мексиці головних 
чаклунів і цілителів й донині називають «наргалами» - так само, 
як тисячоліття тому називали халдейських і ассірійських Голо-
вних магів, або Жерців вищого стану. 

Давня Атлантида - прекрасна заповідна країна; 
міфічний зниклий острів або континент, від цієї 
назви походить Атлантичний океан. Платон опи-
сує Атлантиду як багатий острів, що знаходився 
за «Геракловими стовпами». Бог морів Посей-
дон отримав  Атлантиду  у  володіння, коли  всі 
Боги жеребом ділили між собою землі. Там  жи- 

ли цар Евенор, його дружина Левкіппа і дочка Клейто. У Посей-
дона було п'ять синів, які поділили між собою владу. Перший з 
них - Атлант, отримав у володіння центр Атлантиди, інші розді-
лили решту землі і навколишні острови. Влада передавалася 
їхнім нащадкам від батька - до старшого сина і народи Атлантів 
процвітаючи, аж поки з часом божественна частка їхньої приро-
ди – виродилася. Атланти загордилися та стали відступати від 
законів, стали жадібними, розпусними і жорстокими. Вони поча-
ли завойовувати навколишні землі, врешті всі народи опинили-
ся в небезпеці. Платон доносив нам просту думку, що небезпе-
ка для світу виходила не від диких орд або племен, а від пове-
дінки Атлантів, де негативна і аморальна штучність, витіснила 
в них природу позитивних дій і любові. Війна стала їхнім ремес-
лом. Головний Бог Зевс скликав інших Богів на раду, які поста-
новили: «знищити Атлантиду». Предки «афінян» повстали про-
ти атлантів і здобули перемогу. Сім раз священний материк 
Атлантиди занурювався в безодню «Світового океану», щоб 
через кілька тисячоліть знову піднятись з морських глибин і 
надати життя новим цивілізаціям. Разом з Атлантидою зникли й 
інші території: Гондвана, континент Му, острів Ділмун тощо. 
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Ніхто з царів Атлантів не мав права іти війною на 
іншого, але коли будь-якому чужоземці оголошували 
війну, або спалахувало повстання, інші мусили його 
підтримати. Коли траплялося, що хтось з царських 
родичів вчинив злочин і мусить бути страчений, царі 
вирішували його долю голосуванням. Океанографічні 
дослідження показують, що Атлантида знаходиться 
під водою щонайменше 60 млн років, найчастіше її 
поміщають на місці Середземного моря. 
***** 

Опираючись на книгу Ширлі Ендрюз «Атлантида. Слідами 
зниклої цивілізації» (1997 р), зазначаємо, що атланти прибули 
в Атлантиду з Лемурії близько 100 000 років тому. Саме вони 
«клонували» людських істот кроманьйонців, встановили все-
світню мову для спілкування, розвинули індустріальну цивілі-
зацію, науку і техніку, підтримували контакти з інопланетянами. 
До наших днів дійшли частини зниклої Гондвани-Лемурії у виг-
ляді земель Південної Америки, Антарктиди, Південної Афри-
ки, Австралії та островів між ними. 

Ясновидець Едгар Кейсі говорив про використання в 
Атлантиді космічних літаків і кристалів для отримання величе-
зної енергії. Про неправильне застосування влади атлантами, 
що привело до руйнування їхньої цивілізації. Давньогрецький 
філософ Прокл вбачав у діалогах Платона про Атлантиду 
метафоричну оповідь про влаштування світу. Тогочасна Атла-
нтида мала високий рівень технологій, які перевершують суча-
сні. Є згадки таких винаходів і пристроїв як кондиціонери; ваку-
умні циліндрові лампи і люмінесцентні лампи; електричні гвин-
тівки; транспорт на монорейках; водні генератори; повітряні 
судна керовані силами антигравітації і багато іншого. Сьогодні 
бібліотека атлантології налічує 25 000 книг, в яких приблизно 
2,5 мільйона сторінок. Це більш ніж в 100 000 разів перевищує 
написане Платоном. Платонівська сюжет про Атлантиду нади-
хнув багатьох письменників-фантастів: Жюля Верна і А. Конан-
Дойла. І в усі часи поряд з людьми, які вірили Платону, були і 
люди, які вважали Атлантиду Платона видумкою, існуючої ли-
ше в його мріях. Тож нашим читачам прийдеться розгадувати 
таємниці стародавніх цивілізацій і «заново відкривати» ті знан-
ня, якими вони володіли тисячі років тому.  
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Імперія Рами в Індії. Стародавня Індія охоплює 
період від зародження на території Індостану пер-
ших держав - до розпаду імперії Гуптів в VI ст. н.е. В 
цей період склалися основи індійської культури, ви-
никла більшість із основних індійських релігій, роз-
винулися основні індійські філософські школи. 15-ть 
тисячоліть тому, 7 квітучих міст цивілізації (імперії) 
Рами користувалися просунутими технологіями, ма-
ли високу культуру і управлялися мудрими жерцями.  

Швидше за все ця цивілізація не тільки існувала паралельно з 
Атлантидою, а й змагалася з нею за право керувати світом 
одноосібно. Вважалося, що «Індійська цивілізація Рами» з'яви-
лася не раніше 500 р. н.е., (або за 200 років до вторгнення 
Олександра Македонського). Однак в минулому столітті в доли-
ні Інду на території сучасного Пакистану було виявлено 2 міста 
Моженджо-Даро і Хараппа із згадуваних 7 міст Імперії Рами.  
Відкриття цих міст змусило археологів пересунути дату виник-
нення «цивілізації Рами» на декілька тисяч років назад (зараз 
науковці визначаються з датою). На подив сучасних дослідни-
ків, ці міста були високоорганізовані і являли собою блискучий 
приклад міського планування. А система каналізації була більш 
розвинена, ніж зараз у багатьох азіатських країнах. 

В сучасній Індії джерелом мудрості вважаються «Веди», 
збірки священних гімнів в честь арійських богів. Відомі 4 таких 
збірків: 1) Найдревнішій «Рігведа» VI тис. до н.е. (інші – пізніші), 
іскладаються з 10 книг і 1028 гімнів; 2) Наступний «Самаведа»; 
3) Слідуючий «Яджурведа», (обидва включають співи і жерто-
вні формули); 4) Останній - «Атхарваведа» містить магічні фор-
мули. До ведійської літератури відносять також різні коментарі, 
написані в період І-ІІ тис. н.е. На щастя, стародавні книги індій-
ської Імперії Рами збереглися, на відміну від документів Китаю, 
Єгипту, Центральної Америки та Перу в доброму стані. Нині 
останки імперії поглинені непролазними джунглями або лежать 
на дні океану. І все ж Індія, незважаючи на численні військові 
спустошення, зуміла зберегти більшу частину своєї давньої 
історії. В Індії винайдена настільна гра - шахи, також геометрія і 
алгебра, а ще всесвітньо відомий кальян та навчили курити 
персів, а перси - єгиптян, а від них - дізнався весь світ. Вони 
знали значення числа «ПІ» і були вправними лікарями. 
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У ІІІ тис. до н.е. стародавні індійці мали писемність з ієро-
гліфів, яка залишається нерозгаданою. У VI ст. до н.е. в Індії 
з’явився перший алфавіт. Він мав назву «кхарошті» й не мав 
букв для позначення голосних. Індійці писали на листах паль-
ми. Зрізане листя висушували, розгладжували, вирізали з нього 
прямокутні аркуші. Із краю аркушів пробивали отвори, протягу-
вали крізь них шнур і зв’язували в пачки. Писали «чорнилами», 
виготовленими із соку цукрової тростини і сажі. 

***** 
Індійський епос розповідає, що жителі міст літали в 
повітрі на літаючих машинах «Віман». Це були кру-
глі повітряні кораблі з отворами і куполом. Вони 
розвивали «швидкість вітру» і видавали «мелодійні 
звуки». А ще були ракети «Асвіни», вони не схожі на 
«Вімани» часто мали сигароподібну форму і могли 
не тільки літати в повітрі, але і плавати під водою. 
Вважається, що «Асвіни»  були  створені  20  тисяч  

років тому атлантами, але знайшли своє використання в 
імперії Рама. Найпоширеніша форма літальних кораблів в цій 
цивілізації: тарілка «Вімана», ракета «Асвін» і ще був прист-
рій у вигляді усіченої піраміди з трьома напівсферичними дви-
гунами внизу. Коли полководець О. Македонський, забажав 
завоювати Індію, то вона зустріла його війська літальними 
апаратами. Завойовник багатьох народів був настільки вра-
жений побаченим, що різко поміняв плани і повернув назад. Ця 
легенда перегукується з достовірним фактом про існування 
таємного товариства, створеного індійським імператором 
Ашоком 273-232 р. до н.е. До нього увійшли вчені, яким було 
доручено вивчити все, що написано про стародавні літальні 
апарати і відтворити їх в наявності. Результатом роботи 
вчених стало 9 книг, але їх місцезнаходження - невідоме. У 
«Рамаяні» та інших текстах є опис про жахливі війнах, які 
вибухнули 10-12 тис. років тому, між Атлантидою і імперією 
Рама. До другої половини ХХ ст. люди не могли уявити, що в 
стародавніх народах існувала «ядерна зброя» з великою руй-
нівною силою. Сучасний технічний прогрес ХХІ ст. теж може 
стати фатальним, якщо його не контролювати. Уроком для 
нас може служити фінал, до якого прийшли розвинені цивілі-
зації минулого, такі як Атлантида та імперія Рами. 
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Цивілізація Осіріса в Середземномор'ї. Держа-
вність в давньому Єгипті виникла у другій половині 
IV тис. до н.е. і її історію поділяють на: «Раннє Цар-
ство» (3100-2160 до н.е.); «Стародавнє Царство» 
(2700-2160 до н.е.); «Середнє Царство» (2134-1786 
до н.е.); «Нове Царство» (1575 -1087 до н.е.) і «Піз-
нє Царство» (XI-IV ст. до н.е.). В давньоєгипетській 
міфології Бог Осіріс означав «відродження», а ще 
він цар потойбічного світу «Дуат». Традиційно зоб- 

ражався з зеленим обличчям, короною та головою бика. Згідно 
згадок в давньоєгипетських текстах і розповідям  Плутарха, 
Осіріс був старшим сином Бога землі Геба і Богині неба Нут, 
братом і чоловіком Ісіди, братом Нефтиди, Сета, батьком Гора 
та Анубіса. Він був четвертим з Богів, що царювали на землі в 
найперші часи появи людства, успадкувавши владу від прадіда 
Ра, діда Шу та батька Геба. 

За часів Атлантиди і Хараппи басейн Середземного моря 
являв собою велику родючу долину. Давня цивілізація, що про-
цвітала там, була першосновою династичного Єгипту, і відома 
як «цивілізація Осіріса». Річка Ніл раніше протікала зовсім по-
іншому, ніж в наші дні і називалася «Стікс». Замість того, щоб 
впадати в Середземне море в північному Єгипті, Нил повертав 
на Захід, утворював величезне озеро в області центральної 
частини сучасного Середземного моря, витікаі з озера в районі 
між Мальтою і Сицилією і впадав в Атлантичний океан у 
«Геркулесових стовпів» (Гібралтар). Коли Атлантида була зни-
щена, води Атлантики повільно затопили Середземноморський 
басейн, знищивши великі міста «осіріанців» і змусивши їх пере-
селятись на інші території. Ось чому знаходять дивні мегаліти-
чні останки осірійських міст на дні Середземного моря. 

Археологічний факт, у ХХІ ст. на дні цього моря знайшли 
більше 200 затонулих міст. Ми припускаємо, що єгипетська, 
мінойська (Крит) і мікенська (Греція) цивілізації, то були сліди 
однієї великої, древньої «культури Осіріса». «Осірійська цивілі-
зація» залишила нам величезні сейсмостійкі мега споруди, во-
ни володіли електрикою, мали повітряні кораблі та інші транс-
портні засоби, які ми тільки в ХХІ ст. починаємо розробляти. 
Найкращий приклад високої технології «осірійців» - дивовижна 
платформа, знайдена в наш час в Баальбеку (Ліван). 
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Еволюційну історію людей «роду Homo» писали по  
всіляких останкам,  скам’янілостям, слідах і відбит-
кам. Виявлені скам’янілі людські сліди в Болгарії і 
Греції, в Україні і на острові Кріт, дуже здивували 
міжнародну команду дослідників, бо їх вік  від 5,7 до 
7,5  млн років. Ці сліди залишені людиною (або люди-
ноподібною істотею), в цьому сумнівів немає. Але 
ось в чому проблема: людиноподібних істот за дани- 

ми офіційної історії – в той час «не повинно бути». Або ми 
чогось не знаємо про людську еволюцію, або нам весь час бре-
шуть, тримаючи за дурнів. Для чого і кому це потрібно? 

***** 
Цивілізації пустелі Гобі. Це регіони у Централь- 
ній Азії (території Монголії та Китаю), які харак-
теризується пустельними і напівпустельними 
ландшафтами. Пустеля Гобі простягається від 
Алтаю і Тянь-Шаню на Сході - до Північно китай-
ського плато на Заході; на Півночі Гобі йде у сте-
пи Монголії, на Півдні - регіон обмежений горами 
«Наньшань», «Алтинтаг» і річкою «Хуанхе». Пус- 

теля Гобі складається із кілька географічних регіонів: «За алта-
йська Гобі», «Монгольська Гоб»і, «Алашанська Гобі», «Гашун-
ська Гобі» й «Джунгарська Гобі». Слово «гобі» монгольською 
мовою означає «безводне місце», цим словом у Центральній 
Азії позначають геть пустельні й напівпустельні ландшафти.  

За часів «сивої» давнини, багато стародавніх міст і загад-
кових цивілізацій було засновано ще в часи Атлантиди на місці 
пустелі Гобі. Це сьогодні Гобі - млява, випалена сонцем земля, 
і важко повірити, що тут колись плескалися води океану. Гли-
боко під жовтими пісками пустелі Гобі поховані незліченні неві-
домі цивілізації. Навіть на початку ХХІ ст. під землею (і не тіль-
ки в пустелі Гобі) мешкають окремі народи із своєю інфраст-
руктурою, наприклад, народ «бербери» (про них трохи нижче).   

А ще назва пустелі Гобі нерозривно пов'язане з життям і 
подвигами видатного в світі полководця, завойовника і держав-
ного діяча Чингісхана (Темуджин 1155-1227 р) якому було прис-
воєно титул «Імператор землі», представник роду Борджигінів, 
патріарх династії Чингізидів. Протягом 1186–1205 р. об'єднав 
багато племен в «Монгольську імперію».  
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Згідно індійської легенди про Шветадвіпе, або «Білий ост-
рів», в старі часи материки виглядали зовсім по-іншому, напри-
клад, Північ був на місці сучасної пустелі Гобі (в Монголії і Пів-
нічному Китаї), і на тих землях цвіли сади і плескалися води 
внутріконтинентального моря. У центрі цього моря знаходився 
«Білий острів», на якому існувала високорозвинена «Гобійська 
цивілізація та загадкова раса білих людей європеоїдного вигля-
ду» з довгим обличчям, блакитними очима і білявим волоссям. 

***** 
Вище згаданий народ «бербери» живе під землею в 
пісках пустелі, наприклад, в Сахарі. Станом на поча-
ток ХХІ ст. цей народ на глибині біля 35-50 метрів 
під землею, в м’якій гірській породі розбудував цілі 
міста із власною інфраструктурою.  На поверхні 
піски нагріваються до 50 і більше градусів С, а внизу 
маємо постійні 23-27 градусів тепла. Сонячні батареї  

дають енергію, світло, TV, Інтернет тощо, воду підіймають 
із підземних річок за рахунок власної (сонячної) енергії.     

У Сахарі проживає трохи більше 2 мільйонів чоловік, в 
основному вони мають «берберські», або арабське коріння. 
Сахара за величиною поступається лише Арктичній пустелі, 
вона є найбільшою гарячої пустелею світу. У надрах пустелі 
прихована величезна кількість нафти і природного газу. Осо-
бливо на території Алжиру та Лівії. Крім того, в Мавританії є 
великі запаси залізної руди, а в Марокко - фосфати. Вчені про-
гнозують, що пустеля знову стане зеленою і густонаселе-
ною приблизно через 15 тисяч років. 

***** 
Представники «Гобійської цивілізації» прийшли до пустелі 

Гобі після катастрофічних змін на Землі (дослідники пов'язують 
із загибеллю Атлантиди). Саме тут «Гобійська цивілізація» зас-
нувала для обраних володарів світу, «Центр знань Безсмерт-
них і сховище за назвою «Капсула часу» в штучній системі 
печер на «Білому острові». Згодом ці прямі спадкоємці євро-
пеоїдної раси «Сонячної династії» стали прабатьками всіх лю-
дей, що живуть в нинішню П’яту Корінну расу (за твердженням 
індійських легенд). Про сам «Білий острів» відомо мало, біль-
шість давньоіндійських і буддійських джерел поміщають його 
на Півночі, там, де колись знаходився континент «Гіперборея». 
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Він описується як гірська «країна Швета» (або острів Шветад-
віпа), розташований на Північі, (дехто вказує на полярну гору 
«Меру» (Сумеру). 

А тепер давайте уважно глянемо на карту рельєфу дна 
Північно-Льодовитого океану. Якщо «Білий острів» утворився 
на рубежі близько 34 млн. років тому, то це могли бути ділянки 
хребтів Альфа-Менделєєва, Ломоносова, Гаккеля або ісланд-
ський хребет Мона. «Білий острів» в такому випадку можна зіс-
тавити з полярною горою, так званим міфічним центром Землі -
горою «Меру» (Сумеру) - посилання на індійську літературу. 

На початок ХХІ ст., ніяких слідів стародавньої «цивілізації 
Гобі» не знайдено, але літальні «вимани» і інші супер технічні 
пристрої були відомі народам «Уігер у державі Хунну» III ст. до 
н.е. - IV ст. н.е., згодом всі тюркомовні народи об’єдналися під 
загальною назвою «уйгури». Знаменитий дослідник Микола 
Реріх (1874-1974), повідомляв про свої спостереження літаю-
чих дисків в районі північного Тибету в 1930-х роках. Деякі дже-
рела стверджують, що старійшини Лемурії ще до їх знищення, 
перенесли свою штаб-квартиру на малодоступне плато в Цент-
ральній Азії, яке ми зараз називаємо Тибет. Тут вони заснували 
школу, відому як «Велике Біле Братство». Великий китайський 
філософ Лао Цзи (604-531 до н. е., засновник даосизму) напи-
сав знамениту книгу «Тао Ті Чінг» і при наближенні своєї смерті 
він відправився на Захід до легендарної землі «Хсі Ванг Му» і 
увійшов в стан «соматі», можливо це землі «Білого Братства». 

Доколумбова культура Тиауанако, що існува-
ла на території сучасних західної Болівії, півден-
ного Перу та північної Чилі від 1500 року до н.е. 
- до 500 року н.е. Представники «культури Тіуа-
нако» побудували грандіозну систему іригацій-
них споруд в районі озера Тітікака. Житлові бу-
динки та громадські будівлі  народу «Тіуанако»  

були побудовані із звичайних каменів, але з використанням уні-
кальної багатокутної технології. Ці будівлі стоять й досі. Місто 
Куско (стародавня столиця Перу), в дуже старі часи було побу-
доване народом «Тіуанако», далі стару частину міста продов-
жили забудовувати «інки» по старій технології. Через тисячу 
років на заміну «інкам», прийшли іспанці і почали будувати спо-
руди  по своїй технології. Сьогодні  ми  маємо  наступне:  стіни  
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старих будівель збудованих народами Тіуанако стоять й досі, 
більш пізніші (іспанські) будівлі – вже зовсім зруйнувалися.   

Південніше Тіуанако (в Перу) на схилі гори можна поба-
чити висічений в гранітних скелях фантастичний «кар'єр». Він 
складається з дивних прямокутних гротів, кімнат і переходів. 
Тут можна нарахувати сотні кам'яних коридорів і приміщень зі 
стінами, відшліфованими до дзеркального блиску, а ребра цих 
стін гострі, немов лезо ножа. Але особливо вражають дивови-
жні «щаблі», які йдуть знизу вгору в перевернутому вигляді, як 
ніби той, хто їх зробив, збирався підніматися на стелю і ходити 
по ній догори ногами. Походження цього дивного творіння (ща-
блів) з граніту невідомо. Дивина в тому, що народи «Тіуанако», 
покинувши свої міста, одночасно зникли в невідомому напрямі.  

Цивілізація Майя дуже відома своєю розвине-
ною писемністю, вражаючими досягненнями в 
мистецтві, астрономії та архітектурі. Цивілізація 
Майя почала формуватися у докласичну добу 
(2000 р. до н.е. - 250 р. н.е.) і мала багато спі-
льного з іншими цивілізаціями Месоамерики. На 
територіях, де згодом поселилися народи Майя, 
вже мешкали  інші  люди  принаймні з  Х тис. до  

н.е. Залишки тих поселень вздовж тихоокеанського узбережжя 
датовані приблизно 1800 р. до н.е. Стародавні представники 
народу Майя були блискучими астрономами і математиками, 
тому їхні ранні жителі жили в гармонії з природою.   

У VІІІ та ІХ сторіччі починається занепад цивілізації Майя. 
Більшість міст-держав центральних низин території Майя вия-
вились покинутими. Між археологами не існує одностайної дум-
ки щодо причин занепаду. Деякі вважають, що безперервні вій-
ни, екологічний занепад ораних земель, а також посухи могли 
бути причиною того, що майя залишили ці центри свого прожи-
вання. За Едгаром Кейсі, записи про мудрість народу Майя зна-
ходяться в трьох місцях в землі. Перше, це Атлантида (або 
«Посейдонія»). Друге, в храмових записах на території Єгипту. 
Трете, на півострові Юкатан в Америці. 

У народів майя було три календаря, із них знайдено два 
венеріанських календаря за Венерою: перший складався з 240 
днів, другий з 290 днів. Обидва календаря прив'язані до катас-
троф на Землі, які на той час не змінили її радіусу обертання 
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по орбіті, але прискорили добове обертання планети. У майя 
існував ще й третій цивільний календар «Гааб» за Сонцем з 
365 днів. У ньому було 19 місяців, 18 з яких мали по 20 днів, а 
один - лише п’ять днів. Цим календарем, народи майя кори-
стувались у повсякденному житті і в землеробстві. 

 *****     
Народи майя ніколи не передбачали кінець світу, 
жоден з їхніх трьох календарів не був вісником 
апокаліпсису. Вся справа в тому, що цикл найдо-
вшого календаря майя «обнулявся» приблизно 
кожні 2 880 000 днів. Одне з таких оновлень було 

заплановано на грудень 2012 рік. Звідти і пішли чутки про 
«кінець світу», насправді мова йшла лише про початок «нової 
Ери» (або відлік початку нової Шостої Корінної раси людей). Є 
один цікавий нюанс, ацтеки і майя, крім звичайних датувань 
часу, оперували ще низкою так званих «священних років» із 
різною тривалістю: наприклад, для священного року «катун» 
- 20 років, для «бактуна» - 400 років, для «піктуна» - 8 тисяч 
років, а для «алаутуна» - 64 млн років! А от, що то за «свя-
щенні роки алаутуна» вченим варто було б прояснити.  

***** 
До народів майя відносяться індіанці: «юкатеки», «чоли», 

«чонтали», «чухи», «цельтали», «цоцили», «хаустеки», «киче»,   
«лакандони», «тотики», «хакальтеки» та інші. Загальна їхня 
чисельність приблизно 2,7 млн осіб. Звідки взялися ці народи? 
На жаль, на сьогодні точної відповіді немає. У різні часи вчені 
висловлювали протилежні версії, на сьогодні є одна цікава 
інформація: Америку було заселено з Азії через Берингову про-
току в період верхнього палеоліту, приблизно 30 тис років тому. 

Більшість помилково вважає, що всі народи майя вимер-
ли і вся їхня цивілізація канула в минуле. Це не так, вони й до-
сі живуть у Північній Америці, тільки малою чисельністю. Однак 
у сьогоднішніх нащадків давньої «цивілізації Майя», (починаю-
чи з ІХ ст. н.е.) немає нічого спільного з першими предками.  

Більш детально про високорозвинені «народи майя» які 
створили процвітаючі міста-держави й гігантські піраміди, дося-
гли вражаючих успіхів у науці й культурі, ви можете прочитати в 
працях українського історика Катерини Мальшиної (фахівця з 
етнології, історії первісних суспільств та цивілізації майя). 
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САГА  ДРЕВНІХ  НАРОДІВ 
Одного разу правитель «Вищої планети Всесвіту» 
скликав усіх жителів на «Велику Раду» (майдан).  
Зібралися і владика каже: «Прийшов час, діти мої, 
показати вашу відданість і любов до молодої пла-
нета Земля. Все є на ній: рослини, тварини, тільки 
немає людей. Потрібно мені 7 помічників, які поле-
тять зі мною на Землю, щоб створити людей за 
образом і подобою нашою, наділити їх душею  і 
розумом, допомагати їм стати такими як ми. Це бу- 

де велика жертва, на багато тисячоліть ви повинні забути про 
себе і думати тільки про новостворених людей, які незабаром 
забудуть вас, а деякі навіть зненавидять. Вони будуть прокли-
нати вас, спалювати наші наукові книги на вогнищах, розпинати 
і мучити новостворених святих. Вони будуть спотворювати  ва-
ші слова і заперечувати саме ваше існування у Всесвіті, чи 
готові ви пройти через всі ці випробування?  

Хороша новина в тому, що мала частина людей підуть за 
вами, і у них ви знайдете вірних помічників. Пройде багато часу 
і таких людей буде більше і більше. І з часом вся планета Зем-
ля перетвориться на «територію Світла». І тільки тоді ви знову 
з'явитеся перед людьми в своїх реаліях, і побачать вони ваші 
обличчях і схиляться перед величчю вашою. Але це буде не 
скоро. Задумався Владика, а потім запитав: «Хто з вас піде за 
мною на землю»? Сім братів зробили крок вперед і сказали: 
«Ми підемо за Тобою і допоможемо в Твоїй справі».  

Ось приблизно так, 18 млн років тому, Боги прийшли на 
нашу Землю і створили людей за образом і подобою Своєю, 
наділили їх душею і розумом й почали жили серед них. То був 
хороший час, Богів приймали і шанували з радістю і любов'ю. 
Але люди з кожним поколінням, все більше переставали шану-
вати своїх Вчителів. Відкидали поради, допомогу і сміялися над 
їхніми словами, і тоді сказав Владика: «Відтепер ви будете жи-
ти окремо за своїми законами, а ми підіймаємось до неба». Ту 
країну Богів називали по-різному: «територією Світла» і «Біло-
воддя»; «Братство Грааля» і «Шамбала», а Вчителів називали 
«ієрархами Світла». Прекрасні думки, ідеї та світлі починання й 
досі виходять з їх Обителі. Як тільки пішли Боги від людей, на 
Землі наступили страшні часи, які стоять й донині.  



 
169 

Народи стародавнього Китаю. На сьогодні 2 дер-
жави використовують назву «Китай». Це: 1) КНР 
Китайська Народна Республіка (від 1912 р), яка кон-
тролює територію материкового Китаю та райони 
Гонконг і Макао. 2) Республіка Китай (від 1949 р), 
яка володіє островами «Тайвань», «Кіньмень» і  
«Мацу». Наша розмова про східно-азійський народ 
«ханці» (китайці), як основний етнос Китаю, титуль-
на нація Китайської Народної Республіки  і  найбіль- 

ший чисельний етнос планети. Китай - одна з найстаріших циві-
лізацій у світі, безперервна історична традиція якої налічує 
майже 5000 років. В історії Стародавнього Китаю традиційно 
виділяють династії і царства: 

► Шан (або Їнь) XVI - XI ст. до н.е. 
► Чжоу і Чжаньґо  XI - III ст. до н.е. 
► Цінь  221 - 207 р. до н.е. 
► Хань  206 р. до н. е. - 220 рік н.е. 

Найдавніші згадки про Китай відносяться до часів прави-
теля «Фу Сі», який жив за 30-40 ст. до н.е. Вважається, що Боги 
надихнули його на написання священної книги Стародавнього 
Китаю «Їцзін», з якої пішла теорія про те, що фізичний Всесвіт 
виник і розвивається завдяки чергуванню «Інь» і «Ян», космічні 
полярні сили, що постійно переходять одна - в одну: жіноче - в 
чоловіче; темне - в світле; пасивне - в активне і так далі.  

Стародавній Китай, (ще відомий як Китай Ханьшуй), поді-
бно до інших цивілізацій, народився з величезного тихоокеан-
ського континенту «Му». Стародавні китайські записи повідом-
ляли про небесні колісниці і нефритові виробництва, про спів-
працю з народом майя та іншими цивілізаціями. До речі, старо-
давня китайська і майянська мови дуже схожі. На Китай мала 
вплив Центральна Америка, як в області лінгвістики, так і в 
міфології, релігійної символіки, і торгівлі. Але в ХХ ст. Китай 
почав набирати зверхність по всім напрямках і випереджати 
інші країни.  

У VI - V ст. до н.е. в Китаї зароджуються «даосизм» і «кон-
фуціанство». Основоположником «даосизму» вважається муд-
рець Лао-цзи. У центрі його вчення - поняття Дао (Шлях), якому 
підпорядкований увесь світ і яке є основою і джерелом всього 
сущого. На його думку, весь Всесвіт має своє Дао і знаходить-



 
170 

ся в постійному русі, в неперервній зміні, підкоряючись природ-
ній необхідності. Згодом виникло «конфуціанство» як етико-
політичне вчення і набуло винятково широкого поширення. 
Фундатор цього вчення був «Кун Фу-цзи» (551-479 р. до н.е.), 
він  вважав «вічним» встановлений «Небом порядок», закликав 
шанувати традиції в сім'ї і державі, ставлячи на перший план 
виховання людини. Він створив систему правил і норм поведі-
нки людини, назва «Ритуал», згідно з яким треба вшановувати 
предків, поважати старших, прагнути до внутрішнього самовдо-
сконалення. Підкорення молодших – старшим, а ще володарям 
країни, як непорушний закон. Любі корінні зміни засуджувалися. 

«Чжунго» - самоназва Китаю, він мав різноманітний куль-
турний і політичний підтекст в залежності від епохи. Латинська 
назва Китаю «China», яка перекочувала до багатьох європей-
ських мов, найімовірніше походить від імені китайської династії 
Цінь (221-206 р. до н.е.). Скоріш за все, китайські купці, які тор-
гували на шовковому шляху і подорожували до Римської імпе-
рії, називали себе «ціньцями». Ця назва «Цінь» записувалася 
римлянами як «Cina», що згодом перетворилося на «China». 
Це слово використовували і в староукраїнській мові XIX ст. - 
початку XX ст. у формах «Хін», «Хіни» та «Хіна».  

Назва «Китай» походить від імені «Катай», яке, у свою 
чергу, виникло від назви протомонгольскої групи кочових пле-
мен з Маньчжурії  «киданів», які у 907 році захопили Північний 
Китай і заснували у ньому свою династію «Ляо». Їхнє місце у 
XII-XIII ст. н.е. заступили інші кочовики: «чжурчжені» та «мон-
голи», однак етнонім їхніх попередників закріпився як топонім в 
Північному Китаї. Завдяки європейському купцю Марко Поло, 
назва у формі «Катай» потрапила до середньовічної Західної 
Європи, витіснивши латинське «China». Звідти воно перейшло 
до української мови, де перетворилася на «Китай». На Заході 
слово «Катай» зрідка вживається як поетична назва «Китай». 

Згідно з китайською офіційною історіографією першою 
династією Китаю була «Ся». Однак більшість вчених світу вва-
жають цю династію міфологічною. Тож першою історично дос-
товірною династією вважається династія «Шан» (інша назва 
«Інь») між ХVІІІ і ХІІ ст. до н.е., (більш детально описано у Вікі-
педії). Сьогодні ми маємо 2 держави Китай: «Китайська Народ-
на Республіка» та «Республіка Китай». Станом на 2015 рік 22 
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держави визнають «Республіку Китай» офіційною державою 
Китай, який має кордони: Великий китайський мур на Півночі, 
Тибетське плато на Заході та джунглі Індокитаю на Півдні. 

Стародавні китайці мають багато наукових винаходів: туа-
летний папір і детектори землетрусів, ракетні технології і дру-
карство, а ще папір, компас, порох тощо. У 1959 р археологами 
виявлені алюмінієві стрічки, зроблені кілька тисяч років тому, 
цей алюміній отримували із сировини за допомогою електрики. 
Китай є світовим лідером за виплавкою сталі, виробництвом 
цементу і продуктів харчування, дешевих товарів й інше. Біль-
шість мов Китаю належать до сино-тибетської мовної сім'ї, яки-
ми розмовляють близько 29 етносів. 

Китай є однією з найстародавніших цивілізацій світу. Він 
стоїть поряд із цивілізаціями шумерів Тигру і Євфрату, індійців 
Інду і єгиптян Нілу. Особливістю китайської цивілізації є те, що 
вона розвивалася ізольовано від інших цивілізаційних центрів. 
Китай має довгу і майже неперервну цивілізаційну історію та 
одну з найстаріших і найскладніших систем письма. Її надбан-
ня, «логографічна система письма» яка й сьогодні використо-
вуються в країнах Східної Азії. До ХІХ ст. Китай був однією з 
найпередовіших світових держав і культурним центром Східної 
Азії, навіть сьогодні він впливає майже на всі держави світу.  

Давня Ефіопія і Ізраїль. Ефіопські євреї «фа-
лаша» населяли області навколо озера Тана. В 
Ефіопії всі народи «фалаша» вживають «амхар-
ську мову», а богослужебною мовою «фалаша» 
є «геєз мова», що була поширена в «Аксумсь-
кому царстві». Вона зникла у XIII ст., але й досі 
використовується в літургії Ефіопської право-
славної і Ефіопської католицької церкви. 
Найдавніші письмові пам'ятки відносяться до 

III–IV ст. Час поселення ефіопських євреїв в Ефіопії точно не 
встановлено. Відповідно до ефіопської легенди, яку однаково 
визнають як місцеві християни, так і ефіопські євреї, заснов-
ником «Соломонової династії», що правила в Ефіопії, був (цар - 
царів) «негус» Менелік перший, син царя Соломона й цариці  
Савської. За другою теорією, ефіопські євреї, це не етнічні 
євреї, а корінне населення північної Ефіопії, десь в XIV-XVI ст. 
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вони прийняли близько до серця Старий Завіт, стали дотриму-
ватись старозавітних заповідей і вважати себе іудеями. 

З давніх текстів Біблії і ефіопської книги «Кебра Негаст» 
дізнаємось про високі технології стародавньої Ефіопії і Ізраїлю. 
Храм в Єрусалимі був заснований на трьох гігантських блоках 
тесаного каменю, подібного тим, що знаходяться в Баальбеці. 
Стародавній храм Соломона і мусульманська мечеть, сягають 
своїм корінням в «цивілізацію Осіріса» про яку згадували вище. 

***** 
За легендою в басейні Середземного моря жив народ 
«осіріанців» до 4000-х років до н.е., вони були заснов-
никами цивілізації Єгипту. За часів Атлантиди, Чорне 
море було внутрішнім і не таким глибоким, а на місці 
Азовського моря простягалися неозорі родючі долини, 
річка «Ніл» називалася «Стікс» і її русло було іншим. 
Тектонічні зрушення планети  затопили Атлантиду, 

піднятий рівень океану покрив водою міста Середземномор'я. 
Безліч свідчень цьому знаходять археологи на дні Чорного 
моря, близько Таманського півострова археологи знайшли 
«бібліотеку на мармурі». Ці мармурові колони були частиною 
великого боспорського міста «Фанагорія». Розшифровані за-
писи на колонах підтвердили існування царя Мітрідата, про 
якого писав Плутарх. А ще у Криму знайшли покриті грунтом 
і вапняком десятки невеликих українських пірамід, а під Севас-
тополем, біля такої піраміди виявили кам’яного сфінкса. Вчені 
кажуть: «Не існує достовірних фактів і прямих доказів причини 
загибелі «осіріанської цивілізації», але оповіді і легенди про 
них  дозволяють припустити, потоплення Середземного 
басейну відбулося внаслідок катастрофи Атлантиди. 

***** 
«Храм Соломона», ще один зразок мегалітичного будів-

ництва, був побудований для збереження в ньому «Ковчега 
Заповіту», священної скрині ізраїльтян, що містила таблиці 10 
законів і була символом присутності Бога і зробленого «дого-
вору» між ним та Ізраїлем. Можливо «Ковчег Заповіту» був 
електричним генератором невідомої конструкції, люди які захо-
тіли його відкрити, були вбиті струмом. Ковчег і золота статуя 
були винесені з «Камери Царя» у «Великій піраміді» - Мойсеєм 
за часів виходу євреїв з Єгипту між  2100 і 1050 роками до н.е. 



 
173 

Судячи з усього, Ковчег було зроблено з дерева акації, 
найбільш поширеного в пустельній місцевості навко-
ло Червоного моря. Він мав 2,5 ліктя в довжину, 1,5 
ліктя в ширину й у висоту (тобто: близько 1,25 м 
довжина, 75 см ширина й висота). Згідно з першою 
версією Талмуду, Ковчег складався з трьох скринь. 
Перша, зроблена із золота, була поміщена в іншу, де-
рев'яну скриню трохи  більшого розміру. Вона у свою 

чергу вміщувалась в золоту. Таким чином, Ковчег був покри-
тий золотом зсередини і зовні, як заповідав Всевишній. За 
другою версією - був лише один дерев'яний Ковчег, покритий 
тонким шаром золота зсередини і зовні. Далі: «І поробиш дер-
жаки з акаційного дерева, і пообкладаєш їх золотом. І повсо-
вуєш ці держаки в каблучки на боках Ковчегу, щоб ними носи-
ти Ковчег». Зверху Ковчег був закритий масивною кришкою 
(капорет) й були вилиті із золота два херувими обличчям 
один до одного. У тексті немає детального опису херувимів, 
зазначено лише, що вони мають крила й обличчя. З книги 
Буття відомо, що подібні херувими були поставлені охороня-
ти вхід в «Райський сад». Ковчег символізував присутність 
Бога який «сидить на престолі над херувимами». У Біблії ця 
священна скриня називається по-різному, наприклад, «ковчег 
Свідчення», «ковчег угоди», «ковчег Єгови» тощо. 

***** 
Немає жодних доказів, що Ковчег зберігся до наших днів. 

З Біблії видно, що Ковчег більше непотрібний, оскільки угоду, з 
якою він був пов’язаний, замінила «Нова угода», укладена на 
основі «Ісусової жертви» (Єремії 31:31-33; Євреїв 8:13; 12:24). 
Тому Біблія передрекла, що настане час, коли «Ковчега Запо-
віту» більше не буде, а «Божий народ» не жалкуватиме за ним.  

У 2012 р. генетичні дослідження показали, що хоча  народ 
«фалаша» найближче до корінних «ефіопів», у них все-таки  є 
дуже давні предки-євреї. «Фалаша» були визнані євреями в 
XIX ст. - завдяки місіонерам-протестантам, які хлинули в країну 
під час правління Теодроса II і вбачали одним зі своїх завдань -  
хрещення євреїв. Згодом «фалаші» отримали право на репат-
ріацію в Ізраїль, однак цього не хотіла ефіопська влада. Всім 
громадянам Ефіопії було заборонено залишати країну, а окре-
мо для «іудеїв» ніхто не збирався робити винятків.  
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Арое і Королівство Сонця в Тихому океані. 
Між Америкою, Індією та  Австралією  розта- 
шовано дуже багато різних островів, що утво-
рюють Полінезію, Меланезію і Мікронезію. 
Прихильники існування стародавньої «циві-
лізації Арое» вважають, що колись, замість 
їхніх островів в Тихому океані був один вели- 

кий «континент Му». Там жили люди, котрі володіли унікальни-
ми знаннями, які не відомі навіть в XXI ст. Потім «континент 
Му» розколовся і затонув, від усього цього материкового маси-
ву суші залишилися тільки безліч островів. Сучасній людині 
важко уявити імперію, розташовану на безлічі крихітних остро-
вів. Однак її існування підтверджують знахідки безлічі циклопі-
чних споруд і скульптур в Меланезії, Мікронезії і на полінезій-
ських тихоокеанських островах. Притому деякі остріви такі малі 
за розміром, що незрозуміло навіть їх призначення.  

Приблизно 24 тис. років тому, через зсув полюсів плане-
ти, «континент Му» занурився в океан, на залишених островах 
почали селитися люди з Індії, Китаю, Африки і Америки. Згодом 
почалося будівництво мегалітичних пірамід, платформ, доріг і 
статуй, а новоутворену цивілізацію назвали «Арое». Саме ці 
споруди на островах Полінезії, Меланезії і Мікронезії, сьогодні  
знаходять дослідники. Так у «Новій Каледонії» були знайдені 
цементні колони, датовані від 10950 - до 5120 років до н.е. 

Пригадайте знамениті статуї острова Пасхи які розміщені 
по спіралі за годинниковою стрілкою навколо острова. А на 
острові Понпеї було побудоване величезне кам'яне місто тощо. 
Микола Реріх (1874-1947) в одному зі своїх фундаментальних 
творів «Сім Великих Таємниць Космосу» писав: «Найдавніші 
останки розвалин циклопічних споруд, були твором рук остан-
ніх підрас із Третьої корінної раси – Лемурії, кам'яні останки на 
острові Пасхи також були ними збудовані. Раптове вулканічне 
виверження і підйом океанського грунту, дозволило людям 
ознайомитись із статуями і вулканом, які залишились свідками 
існування Лемурії». Полінезійці з Нової Зеландії, островів Пас-
хи, Гаваїв і Таїті, навіть на початку ХХІ ст. все ще вірять, що 
їхні предки, дуже давно вміли подорожували по повітрю від 
острова, використовували надприродні здібності і мали прямий 
зв’язок з інопланетними цивілізаціями. 
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Кельти з Авалону. Будь-які описи найдавні-
ших міфів і обрядів кельтів є більш-менш прав-
доподібною реконструкцією, обґрунтованою на 
свідченнях римських і грецьких письменників, 
традиціях ірландської культури, на археологі-
чних матеріалах тощо. Наприкінці VI ст. до н.е.  
коли кельти з'явилися на європейській арені, 
процес формування їх релігії вже  завершував-  

ся. Деякі її складові елементи, коріння яких сягає епохи неоліту 
й освячені традицією, зберігалися дуже довго, їх сліди прогля-
далися навіть в середньовічному християнстві. 

У кельтської міфології, Авалон - є таємничим островом в 
Жовтому морі, відомості про який дійшли до нас у французьких 
та англійських обробках кельтських легенд. Читач знає: 1). На 
Авалоні був перепохований легендарний король Артур. Згідно з 
Гальфрідом, на цьому острові був викуваний меч Артура, а по-
тім сам король був вивезений туди для зцілення після своєї 
останньої битви; 2). Авалон - місце перебування Феї Моргани; 
3). На Авалоні виховували фею Мелюзину, (або «Мелі-Сенту») 
як персонаж з популярних в середньовіччі «Книг кохання». 
Подальший розвиток, тема Авалона отримує в «Житії Мерліна» 
того ж Гальфріда, де Авалон уподібнюється за своїм описом, 
античним «Островам блаженних». У цьому вигляді «тема Ава-
лона» була запозичена пізнішою літературною традицією, нап-
риклад, Альфредом Теннісоном в «Королівській ідилії». Раз є 
сказання, значить повинні бути підстави на події того часу.  

***** 
Екскалібур - легендарний меч короля Артура, 
якому приписують містичні і магічні властиво-
сті. Іноді Екскалібур ототожнюють з «мечем в 
камені», але в більшості текстів вони є різними 
мечами. Вперше меч згадується в «Історії коро-
лів Британії» Гальфрида  Монмутського.  Екска- 

лібур викував Бог-коваль Велунд, до Артура мечем володів 
третій рицар Круглого столу - сер Гавейн Оркнейський (син 
короля Лота Оркнейського і Моргаузи Тінтагель). 

***** 
«Епоха Артура», це історія Британських островів в період 

350-650 роки. Згідно з легендою, «Камелот» правив Британією, 
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Ірландією і пів-островом Бретань (Франція) із столицею Ренн 
до саксонського завоювання. Раз на рік, на П'ятидесятницю, 
збиралися лицарі в «Камелоті», в легендарному лицарському 
замку короля Артура, в якому знаходився знаменитий «Круглий 
стіл» де всі були рівні, щоб розповісти про свої подвиги і вирі-
шити нагальні питання.  

 Відповідно до сучасного тлумачення, міф про Авалон - 
це відгомін дохристиянських сказань про «Острови блажен-
них», які асоціювалися зі священним для кельтів півостровом 
Авалон в Уельсі. Любителі кельтської старовини намагалися 
відшукати ворота в міфічний Авалон в різних куточках давньої 
Британії та Ірландії (зокрема на Гластонберійському пагорбі, 
або Пагорбі святого Михайла). За допомогою ченців абатства 
Гластонбері, у XII ст. на території Авалон, знайшли ймовірні 
останки короля Артура і його дружини, а також його меч «Екс-
калібур». Була виявлена могила з написом: «Тут, на Авалоні, 
спочиває король Артур разом з своєю дружиною Гвіневерою».  

Країна Ельдорадо, міфічна індіанська країна, 
багата на золото та дорогоцінне каміння, роз-
ташована в Америці. Перекази про Ельдорадо 
виникли в іспанських конкістадорів, коли вони 
перебували між ріками Амазонкою та Оріноко, 
у Гвіані, на берегах озера Паріме. Шукачі при-
год, що протягом 250 років не покидали  спроб  

знайти Ельдорадо. Перша спроба була в 1535 році Себатьяном 
бе Бельальказаром, остання в 1775-1780 роках Миколаєм Род-
рігесом. У безплідних пошуках Ельдорадо (як місто із золота і 
дорогоцінних каменів), конкістадори XVI ст. Агірре і Орельяна 
проклали нові шляхи вглиб Південної Америки. 

Відправною точкою для створення сказань про Ельдора-
до міг слугувати звичай індіанського племені «чибча», коли  
вождя під час коронації обмазували глиною і посипали золотим 
піском, поки той не перетворювався на «золоту людину». Після 
чого він купався в озері, залишаючи дорогоцінні дари на його 
дні. Завойовники «Нового Світу» бачили багато дивних речей, 
але таке в перший раз. Іспанці розграбували і виснажили народ 
і царство Ельдорадо, але не знайшли те, що шукали. Легенди 
про Ельдорадо протягом століть залучали численних дослід-
ників до пошуків скарбів, що зберігаються там, але замість 
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цього вони втрачали свою власність і ставали жебраками. Лю-
ди й сьогодні вірять, що Ельдорадо існує. 

За допомогою сервісу «Google Earth» вченим вдалося 
виявити сліди стародавньої цивілізації, яка може виявитися 
легендарним Ельдорадо. За словами дослідників, у верхньому 
басейні Амазонки на кордоні Бразилії та Болівії вони відшукали 
більше 200 масивних земляних споруд. На супутникових фотог-
рафіях вони виглядають як «вирізані» в землі геометричні фігу-
ри великих розмірів, проте вчені вважають, що це залишки до-
ріг, мостів, вулиць і площі зниклого народу. Приблизне дату-
вання споруд в межах від III ст. до н.е. - до XIII ст. н.е. 

Подібне «Ельдорадо» є і в Україні - це ми українці, які є 
власниками (володарями) багатої землі, її надр, атмосферного 
повітря, водних та інших природних ресурсів, всього, що знахо-
диться в межах території України. Не дивно, що впродовж 
останнього тисячоліття ведеться боротьба, яка й досі триває, 
за володіння територією держави Україна, за право власності 
українського народу на землю та її природні ресурси.    

Народи острова Буян і Біловоддя. Спершу 
розглянемо билини про острів Буян і Алатир-
камінь, а вже потім про загадкову країну Біло-
воддя. 1). У слов'янській міфології «острів 
Буян» описаний, як магічний острів, який то 
з'являється, то зникає в океані. На ньому жи- 

вуть три брата: «західний, східний і північний вітер». Згідно з 
деякими міфам, острів є основою всіх змін в погоді. Є казка про 
«острів Буян», там росте дуб, в його дуплі заховане яйце, в 
ньому знаходиться голка, на кінчику якої розміщена смерть 
«Кощій Безсмертного» (Чахлика Невмирущого). Деякі люди 
вважають, що острів існує насправді під німецькою назвою 
«Рюген», а старовіри називають його «Біловоддям». І перша, і 
друга назва за всіма ознаками нагадує теософську Шамбалу - 
країну «справедливості і щирого благочестя». 

2). Горючий «камінь Алатир» часто згадується в українсь-
ких народних казках і билинах, надаємо три приклади:  

► На морі-Океані, на острові Буяні стоїть гора Арарат, а 
на тій горі лежить чарівний Алатир-камінь, виконавець бажань;  

► На море-Океані лежить бел-Алатир-камінь, а на камені 
сидить «сила небесна». Піду я ближче, поклонюся нижче і поп-
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рошу послати допомогу і силу на нашу худобу, дайте урожай в 
чистому полі, звіра в зелені луки та темні ліси;  

► На острові Буяні хорошилось, на всі чотири сторони 
вклонилася, на горючий камінь Алатир ставала, міцним словом 
заговорилася – здоровою стала. 

***** 
Що ж відомо про Алатир-камінь? Він розта-
шовується в центрі моря-океану на острові 
Буяні, з під нього течуть цілющі річки. І був 
він виявлений на початку часів зародження 
людства, при  цьому  має  різні  розміри: одно-  
часно малий і великий як гора; «горючий і 
вельми  студен». За однією  з  версій Алатир- 

камінь впав з неба. На ньому проявились закони Богів, він 
зв’язує світи людей і Богів. Але є суто наукова версія про те, 
що Алатир-камінь це просто бурштин. А якщо розібратися 
детальніше, то це не так, бо бурштин має безліч відтінків, 
наприклад, медово-жовтий самоцвіт володіє 250 відтінками. 
Як відомо, бурштин - це давня смола, вік якої налічує 30-50 
млн років. Його родовища можна зустріти по всьому світу: 
балтійське, домініканське, поліське (українське) та інші. Бур-
штин буває абсолютно безбарвним, коричневим, червоним, 
жовтим, а також зеленим і навіть чорним. Значить Алатир-
камінь не може бути бурштином, ймовірно це метеорит.  

***** 
Енергетичні камені Алатир «розкидані по всьому білому 

світі», і як правило стоять на розломах тектонічних плит, в тих 
точках з під землі, виходить якась потужна сила. Камені наче 
закривають свердловину, з якої б’є фонтаном сила із земних 
надр. Людина, потрапивши в цей фонтан, немов приймає енер-
гетичний душ і підсилює свій організм. Сяйво душі очищається 
від «сорного і безглуздого». Візерунок думок і мрій, підштовхує-
ться невидимою силою. 

Давнім днем вшанування Алатир-каменя вважалося 14 
вересня (27 вересня по новому стилю) - це «Юр’їв день» хрис-
тиянського Воздвиження Чесного Животворящого Хреста Гос-
поднього, коли птиці летять, а змії повзуть у Вирій (Ірій) до ве-
сни. За народним повір’ям, у цей день змії збираються в купи, в 
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ями та печери і там лижуть «бел-горючий камінь Алатир», а 
потім впадають у «Ірій». 

Люди вірили і шанували такі камені. Згідно переказом: - «І 
поставив Всевишній цей камінь на Землю, і таїться під ним си-
ла велика і немає тієї сили ні кінця, ні краю». Камінь може вико-
нати одне бажання, і це дуже привабливо для народу. Якщо 
Вам доведеться відвідати таке місце, не варто тягнути шматок 
каменю додому, це нерозумно. Краще залишити монетку і стрі-
чку, так в давні часи робили наші пращури і загадати бажання. 

3). Легенда про Біловоддя - таємне хри-
стиянське царство в серці Євразії, роз-
ташоване за «Китайським царством» 
через 44 дні шляху в «океані-морі» на 
70 островах і охоплює простір між го-
рами на 600 верст. У літописі «Житії св. 
Макарія Єгипетського» (друге ім’я від V- 

VI ст. Авраам Римський), розповідається про трьох монахів, ко-
трі подорожували світом, «щоб побачити місце, де небо сходи-
ться з землею». На Сході вони досягли «церкви великої, в кот-
рій посеред вівтаря текло джерело білої води», через що ця 
країна називалася «Біловоддя». Далі переправившись через 
велику річку, вони зустріли старця Макарія, який прийшов з 
Єгипту. Історичний Макарій Єгипетський (301-390 р.) був учнем 
засновника схимництва святого Антонія і заснував у 360 році 
монастир в урочищі Ваді-Натрун з водою, багатою на мінера-
льні добавками. Це урочище знаходиться між  Каїром та Олек-
сандрією, як центр коптських монахів. Згідно з переказом саме 
тут поховане тіло обезголовленого Іоанна Хрестителя. 

Перебуваючи в 1877 році на берегах «блукаючого озера 
Лобнор», на північ від річки Тарім в Західному Китаї (Сіньцзяні), 
знаменитий російський мандрівник Микола Пржевальський 
записав розповідь місцевих жителів, як в кінці 1850-х років при-
йшла партія алтайських старовірів числом більше сотні людей. 
Старовіри розшукували Біловодську «землю обітовану» і засну-
вали там поселення. Але вираз «земля обітована» є централь-
ною темою П'ятикнижжя, і пов'язана з широким уявленням про 
заповіт, котрий Яхве уклав з патріархами і народом іудеїв.  

Багато десятиліть тому, ідею шляху в «країну Біловоддя» 
проповідували в’язні Соловецького монастиря, переслідувані 
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під час реформи патріарха Никона. Група людей під проводом 
Савватія та Зосими, розділилась на 2 половини, перша частина 
людей поплили кораблем по Льодовитому океану, а друга час-
тина вирушила пішки до «Біловоддя», цей шлях був дуже важ-
кий, тому дехто зупинився на півдорозі. Можливо про них роз-
повідали Миколі Пржевальському, місцеві жителі в 1877 році. 
Згодом розповідь про «біловодську ієрархію старовірів», люди 
понесли далі: «В тих лісах  живе народ старообрядського єпи-
скопа Олександра В'ятського із Біловоддя».  

Про «Біловоддя» повідомляв топозерський інок Марк, кот-
рий описував «асерських християн», якими керують єпископи 
та патріарх «антіохійського рукоположення», а В.Короленко 
припускав, що інок Марк – то є сам мандрівник Марко Поло. 
Серед  старовірів існує дивне повір'я: той, хто піде зворотним 
ординським шляхом війська «Золотої Орди» до Монголії, знай-
де країну «Біловоддя», де на  відлюдді, вдалині від грішного 
світу живуть «святі люди».  

Сучасні дослідники вважають, що «Біловоддя» - це черго-
ва загадка центральноазіатської історії, яка має «не визначену 
географічну назву, а поетичний образ вільної землі як образне 
втілення  мрії про неї». Тому не випадково цю «щасливу  селя-
нську  країну» різні люди шукали на величезному просторі - від 
Алтаю - до Японії, від Тихоокеанських островів – до Монголії, 
від Афганістану - до Індії. Письменники теж внесли свої думки 
які породили додаткові легенди. Як приклад, існує легенда про 
«блаженну країну», де царює майбутній спаситель світу «Япон-
каан», і вона принесена учасниками експедиції Івана Москвітіна 
з устя Амуру 1636-1642 р. Про благочестиву «землю бородатих 
людей» розповідає Кірша Данилова в своєму збірнику: «В Доу-
рській стороні сибірської Україні живуть люди з Біловоддя». 
Можливо вона мала на увазі «Українську Далекосхідну Респу-
бліку» (або державу «Зелений Клин»), це історична українська 
назва території Приамур'я  XVII ст. У 1882 році (за свої гроші) 
генерал П.Унтерберґер перевіз морем з Одеси українських  се-
лян-поселенців до Сибіру  в Уссурійсько-Ханківську  низовину. 
Ще «країна Даурія як благочестива земля»  описана у «Житії 
протопопа Аввакума та Єпіфанія», ця легенда про «Біловоддя» 
вказує шлях на озеро Лобнор і хребет Алтин Таг, відгалуження 
Куньлуня. А саме там знаходиться «обитель безсмертних». 
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Скасування кріпацтва в Російській імперії в 1861 році і 
постале з тим малоземелля та безземелля селян 
спричинило значне збільшення еміграції за Урал, на-
самперед на південні землі Сибіру, які надавалися для 
хліборобства. Міграція стала масовою з кінця 19 ст. 
після будови сибірської залізниці (1891-1905), а з 1907 
року через нездійснені надії селян та реформу Сто-
липіна. Еміґрація  до  Сибіру  охопила  спершу: головні 

центрально-чорноземні області Росії, згодом Білорусь, а з 
1890 року Україну. Кількість всіх добровільних поселенців до 
Сибіру дослідники припускають: у 1861-1891 р. більше 0,5 млн 
чол. (тобто по 17 000 на рік). Там відбулася їхня примусова 
християнізація і часткова русифікація. Серед старожилів 
замкнену групу становили старовіри (понад 300 000) і козаки 
(у 1910 році 172 000 чол.), землі яких являли собою довгу, але 
вузьку смугу на пограниччі Сибіру й Степового краю (Сибір-
ське козацьке військо) і на Забайкаллі (Забайкальське коза-
цьке військо); менші частини були: красноярські й іркутські 
козаки, об'єднані у 1917 році в Єнісейське козацьке військо та 
Якутський козацький полк. 

***** 
У середовищі теософів виникає одночасна духовна та 

матеріальна локалізація «Біловоддя», це буддійська леген-
дарна Шамбала як умовний «острів» в пустелі Гобі (Шамо). То 
був «підземний світ» під охороною «отруйних потоків» повітря 
та вод, де мешкає чотирирукий та триокий «Володар Світу», 
який сидить на мідній горі посеред гігантського моря людської 
та кінської крові та здійснює «правосуддя». Також там знаходи-
лось «магічне дзеркало», в котрому «Володар» бачить все, що 
відбувається у світі, і спрямовує його хід за допомогою певного 
«Психічного центру» та магічного метеориту. Маршрут прочан  
до «Біловоддя» був нанесений на карту і починався від річки 
Іртиш у Сибіру, після чого мандрівники перетинали гори Тянь-
Шань і досягали солоних озер Гобі, біля підніжжя Тібетського 
плато. А там в тумані вже видно силуети «Біловоддя».  

Існує переказ про «Біловоддя» і в середовищі офіційного 
православного духівництва, де воно вважається заповітною 
країною праведників, куди свого часу прибуло посольство 
великого київського князя Володимира на чолі з ієромонахом 
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Сергієм Афонським і який єдиний через тривалий час (понад 50 
років після від’їзду) зумів повернутися до Київської Русі і напи-
сав  «Сокровенное Сказание о Беловодье». Але є примітка, що 
автором цього писання вважається отець Володимир, ієромо-
нах Вишенської Успенської чоловічої пустині в Тамбовській 
губернії Шацького повіту, і датоване воно 15/27 липня 1983 р., 
що викликає підозру. Ще «Сокровенное Сказание о Белово-
дье» було опубліковане у російськомовній газеті «Нова Зоря», 
що виходила у Сан-Франциску (Каліфорнія, США), у так звано-
му «Пасхальному номері» N 5109 від 24 квітня 1949 року, арк. 
12-14) з передмовою письменника Георгія Гребенщикова (1884 
-1964 р), засновника американського реріхіанського видавниц-
тва «Алатас» (Коннектикут, США). 

Ми пропонуємо ознайомитись з сагою про «Біловоддя», 
яка походить з монастиря Афон у Греції. Монастир відомий 
своєю стародавньою бібліотекою і має велику кількість руко-
писів та схильних до містицизму ченців. Афонська сага пере-
плітається із «Сокровенным Сказание о Беловодье» від ієро-
монаха Сергія Афонського. Саме в монастирі Афон, молодий 
слов'янський чернець Сергій провів кілька років перед повер-
ненням з Візантії (а це були перші роки після введення хрис-
тиянства в Київської Русі). 

Десь біля 985 року чернець Сергій, повернувшись до Киє-
ва в ролі отця Сергій, і було йому тоді біля 30 років, і саме він 
розповів князеві Володимиру про загадкову країну на Сході 
«Царство Білих Вод», де панують доброчесність і справедли-
вість. То був час, коли князь Володимир споряджав послів до 
Візантії та Риму, прагнучі прилучити Київську Русь до християн-
ської цивілізації. Володимира настільки захопила  розповідь  
про легендарну країну «Біловоддя», що 987 року він спорядив 
велику експедицію на чолі з о. Сергієм на пошуки цієї загадко-
вої країни. Володимир виходив з того, що місія може заверши-
тися приблизно за 3-5 років. Проте минули десятиліття, а нія-
ких звісток від посольства  на чолі з Сергієм не було, і князь 
Володимир змирився з їхньою загибеллю.  

А у 1043 р. в Києві з'явився старий чоловік віком 90 років і 
заявив, що він і є отець Сергій, якого князь Володимир у 987 р. 
(тобто 56 років тому), послав шукати «Країну Чудес – Біловод-
дя» в Азію. Йому надали місце для відпочинку в чоловічому 
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монастирі, враженим ченцям він повідав дивовижну історію, яку 
ченці записали й зберегли в літописі. З перервами на відпочи-
нок, отець Сергій  розповів, що наприкінці другого року їхньої 
виснажливої подорожі на Схід (989 р), вони втратили багато 
людей і тварин в пустелі, можливо то була Монголією, або Ка-
захстан. Вони уперто йшли вперед, на їхнього шляху трапля-
лося безліч кістяків людей, коней, верблюдів і мулів. Всі ті кіс-
тяки так налякали його людей, що ті навідріз відмовилися йти 
далі. Після відпочинку і наради, двоє погодилися супроводжу-
вати отця Сергія. Але і цих двох супутників  довелося  залиши-
ти в одному селищі наприкінці третього року (990), внаслідок 
погіршення їхнього здоров'я.   

Сам отець Сергій украй виснажився, вирішив продовжити 
шлях, або вмерти. Йдучи вперед, він слухав місцевих жителів, 
які казали, що загадкова країна «Біловоддя» насправді існує. 
Один провідник, (певно монгол), запевняв його, що знає дорогу 
в священне царство, яке його співвітчизники називали «Запо-
відною Землею», або «Землею білих вод і високих гір». А його  
прадіди звали «Землею осяяних душ», «Землею живого вог-
ню», «Землею живих богів» та «Землею чудес». 

Ще через три місяці, можливо 992 або 993 року отець 
Сергій досяг кордонів «Білого озера», вкритого шаром солі, а 
за озером на протязі 1 дня ходу, починалась країна «Біловод-
дя». Його провідник відмовився іти далі, бо боявся невидимих  
стражів снігових гір і повернув назад. Отець Сергій залишився 
один, він взяв віру святих людей на своє озброєння і пішов впе-
ред. Через 1 день дороги, перед ним раптом постало двоє нез-
найомців, вони розмовляли незнайомою мовою, але він їх розу-
мів. Сергія відвели в село, де після відпочинку почали розпиту-
вати, а згодом відвели до іншого селище, де його прийняли як 
брата. Минали місяці й роки, можливо 3 або 5 років, отець Сер-
гій набрався сил і оволодів новими знаннями. Він був безмежно 
щасливий, що нарешті знайшов терплячих, співчутливих і все-
видющих  мудреців, які трудилися  на благо людства. Ті люди 
знали все, що робилося в зовнішньому світі. 

Отцю Сергію сказали, що багато людей з різних країн 
марно намагались дістатися сюди, але тут існує закон, за яким 
лише 7 осіб за століття могли відвідати це місце. Всім пришлим 
людям надавали можливість отримати супер знання, але із 7-и 
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чоловік, 6 мусили повернутися в мирський світ, залишитися 
могла 1 людина, яка в подальшому отримувала «безсмертя», 
бо час для неї зупинявся. Посвячені жерці «Біловоддя» вив-
чали розумові й фізичні сили людини впродовж 20 тис. років. 
Тож отець Сергій не дивувався їхнім досягненням.     

Київські ченці, котрі робили записи, повідомили о. Сергію, 
що 28 років потому, 15 липня 1015 року після несподіваної хво-
роби помер князь Володимир Святославович, його прозвали 
Великим князем Київським, «хрестителем Русі». За літописом 
монаха Якова, князь Володимир почав княжити в Києві 11 чер-
вня 978 року після підступного вбивства свого брата Ярополка, 
вагітну дружину якого він взяв у наложниці. У 988 році князь 
Володимир, разом з військом пройшов обряд хрещення і отри-
мав ім'я Василь на честь візантійського імператора за практи-
кою політичних хрещень тих часів. В Києві було створено мит-
рополію Константинопольського патріархату. Формально князь 
Володимир одружувався 6 разів і мав 10 дочок і 13 синів. 

Отець Сергій не підпадав під закон «Біловоддя» про отри-
мання «безсмертя» і тому мусив повертатись назад. Жерці «Бі-
ловоддя» надали йому можливість ще кілька років пожити у них 
для освоєння необхідних навиків і знань. Настав день прощан-
ня, отцю Сергію надали все необхідне для подорожі і провели 
за межі «Біловоддя». Дорога до своєї Київської Русі була дуже 
важкою і зайняла багато років. Всього в своїй подорожі до краї-
ни «Біловоддя» і назад отець Сергій провів 56 років.   

Наступний переказ авторів нашої книги про назви «Біло-
воддя» і «Білої Орди» (або Ак-Орда), бо часто читач не розуміє 
різниці і плутає. «Біла Орда» (Ак-Орда) - феодальне тюркське 
політичне і військове утворення з XIІІ ст. і пов’язане із нашес-
тям ординської навали (1237–1241 р.) на терени Київської Русі 
«улусом Джучі із Золотої Орди».  

Джучі - старший син Чингісхана і його першої дружини 
Борте-фуджин з племені «конграт» народився близько 1184 р. 
Талановитий воїн, що брав участь у завоюванні Середньої Азії, 
командував військами в низинах Сирдар'ї. На честь його імені 
названо «улус Джучі», відомий в історіографії як «Золота Ор- 
да». Чингісхан назвав Джуші - «чужим», оскільки він був народ-
жений після того як дружина Чингісхана - Борте декілька років 
провела в полоні ворожого племені «меркітів». Це приклад 



 
185 

позашлюбних дітей бастардів в середні віки можновладних осіб 
(короля, герцога, хана, князя і т. д), або пізніших байстрюків. 
Помер Джучі у віці близько 40 років (у лютому 1227 р). За пере-
казами похований у мавзолеї в теперішній Карагандинській 
області Казахстану за 50 км на північний схід від Жезказгану. 

«Золота Орда» як «Країна Джучі», або «Ординське царс-
тво» існувала між 1240–1502 роками. Назву «Золота Орда» 
придумали московські літописи в ХVI ст., як пам'ять про золоте 
шатро ханської орди. У східних літописних джерелах «улус 
Джучі» називався «Дешт-і-Кипчак», «Білою Ордою» (або Ак-
Орда) та «Синьою Ордою» (Кок-Орда). Для прикладу, західна 
частина ординського війська «улус Джучі» називався Ак-Орда 
(Біла Орда), а східна частина, відповідно називався Кок-Орда 
(Синя Орда). Спочатку «Біла Орда» займала Поволжя, а після 
1243 р. перемістилася на Північний Кавказ. Від початку форму-
вання війська «Білої Орди» були віддані під порядкування Бер-
ке, який від бухарського шейха аль-Бахерзі прийняв іслам і 
продовжував політику віротерпимості, зокрема жителі «Нового 
Сарая» мали християнські церкви. Ак-Орда ділилася на дві 
частини: Західну – це Північне Причорномор'я, Крим і Подоння, 
що стала володінням Куремси і Ногая. Східну - це Надволжя, 
Північний Кавказ під володінням Батия, Берке та інших з роду 
Джучидів. У 1378-1395 р. хан Тохтамиш об'єднав Кок-Орду і Ак-
Орду в єдину державу.  

В 1255-1256 р. ханом всієї Золотої Орди був син Бату 
(Батия) Сартак, який спочатку володів улусом на правобережжі 
нижньої течії Волги з половецьким населенням і перебував у 
дружніх контактах з Олександром Невським. 

В історіографії хан Сартак наділений епітетами «гонителя 
мусульман» та «християнин». За Абу-л-Фараджем, хан Сартак 
навіть був посвячений у сан християнського диякона. Чутки про 
християнство Сартака дійшли до французького короля Людови-
ка ІХ і він відправив в 1253 р. до Орди посольство на чолі Г. де 
Рубруком, який отримав з вуст особистого секретаря Сартака, 
хана Кояка попередження: «Не смійте говорити, що наш хан 
Сартак християнин; він не християнин, а монгол». За версією 
дослідника Кіракоса Гандзакеці, хан Сартак був отруєний пред-
ставниками мусульманської партії хана Берке. 

Інший хан Узбек (вірозахисник на людях), дозволив своїй  
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сестрі прийняти православ’я під іменем Анни і одружитися з 
московським князем Юрієм Даниловичем. Також він не нас- 
тояв на прийнятті ісламу своєю дружиною Баялун-хатун, візан-
тійської принцеси. До речі, з візантійською принцесою Євфро-
синією (Чабі, Джані), дочкою Михайла Палеолога, був одруже-
ний один з улус-беків «Білої Орди» мусульманський хан Ногай. 

Відомо також, що нащадків у хана Сартака не було, а мав 
він лише одну дочку, яка прийняла православ’я під іменем Фео-
дори і була в 1257 р. видана заміж за білозерського (а з 1277 р. 
ростовського) князя Гліба Васильовича (помер 13.12.1278 р.), 
якому народила трьох синів - Дем’яна, Михайла і Романа.  

У Кирило-Білозерському монастирі у глибокій старості 
помер у 1616 році монах Семен Бекбулатович (Саїн Булат) з 
династії астраханських ханів. Він був правителем залежного від 
Москви «Касимівського улусу» з містом «Городок Мещерсь-
кий» на р. Ока, якого Іван Грозний спочатку зробив Великим 
князем (1575-1576 р.), а потім тверським князем (1576-1596 р). 
Саїн Булат пережив опалу при царюванні Бориса Годунова, а   
за правління царя лже-Дмитрія першого прийняв чернецтво.  
Прямий спадкоємець, син Саїна, загинув під час стрілецького 
бунту 1682 р., тож згодом його спадкове ханство приєднали до 
Московії, а всіх нащадків і родичів зробили християнами. 

Автори нашої книги звертають увагу, що у другій половині 
XVIII ст. назву «Біловоддя» носили два поселення в Бухтар-
минській і Уймонській долинах південно-східного Алтаю. Сюди 
не доходила московська влада і християнської церкви як гони-
телів старовірів, що не прийняли церковної реформи патріарха 
Никона. Ця «нейтральна земля» між Україною і Московією з 
одного боку і Китаєм з іншого боку, у 1791 р. була анексована 
Москвою. Можливо від 1800 року, на територіях Тибету, Монго-
лії, Казахстану, Західного Китаю і сусідніх країн виникла леге-
нда про «Біловоддя». У 1960 р. тібетські емігранти в Індії пере-
клали й видали книгу з давньої тібетської  релігії Бон і там є 
карта, де позначено багато стародавніх країн: Персія, Іудея, 
Бактрія, Вавілон, Єгипет, «Біловоддя» і Шамбала з позначками. 
Люди вірять в «райське царство» (Біловоддя); Грааль (Європа); 
Кааба (ісламський світ); Шамбала (Тібет); Кубха (індуїзм); «За-
хідне царство» (даосизм) та інше, де живуть посвячені мудреці 
і волхви, відважні рицарі і монахи, а ще Любов і Віра. 
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ПЕРЕГОРТАЄМО  СТАРОДАВНІ  ТЕКСТИ 
У нас є одна таємниця. Всі жителі Всесвіту - це 

брати і сестри однієї великої родини. Значить ми 
повинні любити один - одного, незважаючи на 
величезні відстані. Для цього потрібно частіше 
згадувати своїх друзів і говорити: «Милі друзі з 
нашої планети і далеких зірок, нехай вам буде 
добре, ми вас любимо». І вони обов'язково  отри- 

мають вашу енергетичну вісточку. Посилаючи позитивні емоції 
в небо, ми не забувайте про буденне життя на нашій планеті. 
Сьогодні нашій Землі дуже боляче, її ображають і засмічують,  
кидають непотріб і плюють на неї, вирубують ліси і забрудню-
ють річки, повітря і надра забруднені викидами промисловості, 
20% міських, приміських та індустріальних районів України пе-
ребувають у кризовому стані. Після аварії на Чорнобильській 
АЕС, радіонукліди забруднили понад 4,6 млн га земель 12-ти 
областей, у тім числі 3,1 млн га орних земель, близько 400 тис. 
га природ-них кормових угідь, понад 3 млн га лісів. Сьогодні 
нашій Землі дуже боляче і сором тим, хто ображає «рідну ма-
тір» - Землю. Чому ми спокійно дивитися на її сльози і стогін? 
Тож прийміть сьогоднішні землетруси, урагани і смерчі як стра-
ждання «Матері-землі» і спробу відновити втрачену гармонію. 

Послухаєте байку від літературного героя наших книг діда 
Опанаса. У дуже старі часи, жив-був в нашій Україні цар-батю-
шка, якого звали «Великий князь». Задумав він побудувати собі 
нові палати на березі Дніпра, та непрості, а дерев'яні, різьбле-
ні, з візерунками і дорогоцінним камінням. Наказав своїм слу-
гам вирубати великі і красиві ліси по обидва береги могучого 
Дніпра, а коли лісу не хватило, то поліс знищувати Карпатські 
ліси. Дніпро, озера та Карпатські схили були улюбленим місцем 
відпочинку жителів королівства Україна. Люди приходили сюди 
забути свої печалі, смуток, поговорити з травою, квітами, пос-
лухати птахів, помріяти про високе і прекрасне. Гірко і страшно 
стало їм, коли дізналися про рішення князя, довго просили його 
зберегти природу, не пробачить йому Земля такого знущання, 
налетять урагани і смерчі, перестануть грунти родити, виведу-
ться птахи і звірі: «Не послухав князь мудрих слів, що не можна 
красу губити, прогнав отих людей». Генетичні родичі отого кня-
зя від 1991 року пролізли до всіх владних кабінетів України.  
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Зачманілий князь, вирубав ліси, збудував собі величні  
палати дерев'яні, різьблені, з візерунками і дорогоцінним камін-
ням. Ходить «як дурень з пустою торбою» і радується. Не хоче 
помічати, що біля Дніпра, озер і на схилах Карпат порожньо 
стало, одні пеньки стирчать. Люди сльозами обливаються, 
колишню Красу згадують і часто чують як з-під землі якесь зіт-
хання і стогін йде, ніби хтось там ворушиться. Кажуть, що то  
«Мати-земля» плаче, рани свої залікувати хоче. Застогнала 
земля і налетів ураган на посіви князя, геть усе вирвав з коре-
нем. Заплакала Земля і злива поля княжі затопила. А одного 
разу скрикнула Земля від болю, і почався величезної сили 
землетрус, розверзлася земна кора і всі княжі палати; дере-
в'яні, різьблені з дорогоцінним камінням - поглинула. 

Плаче і побивається князь за хоромами, життя проклинає. 
Раптом бачить, людина перед ним постала. Як міг цей чоловік 
через варту проникнути? І каже незнайомцю: «Я тебе не кли-
кав». Незнайомець посміхнувся: - Дурень ти, мене кликати не 
треба, «Земля-мати» попросила допомогти тобі і всім людям 
від нещасть, що обрушились на королівство Україна. Адже ти 
не послухав добрих порад простих людей не губити Природу, 
побудував палати дерев'яні, насміхаєшся над людськими сльо-
зами, дерева повирубував, тільки пеньки залишив. І що маєш? 

Довго «Мати-земля» терпіла, не хотіла дітям своїм пока-
зувати душевну біль, важко їй, не витримала, застогнала, зап-
лакала, закричала. Ось звідки і урагани, і зливи і землетруси. 
Не бідкайся, ніхто на тебе нещастя не посилав. Ти сам причина 
своїх бід. Запам’ятай: «Біди твої, то не Божа кара, а сльози 
«Землі-матері», що тебе народила і ростила».  

Що ж тепер мені робити? - запитав Великий князь. Про-
щення просити у Землі, рани треба заліковувати, посадити но-
вий ліс замість старого. Треба повернути людям  радість. Вий-
шов заплаканий князь на ганок і сказав: «Прости Земля, що 
біль тобі заподіяв, що страждати змусив», - впав на землю і 
поцілував її. Потім скликав людей, допомоги попросив, щоб 
новий ліс на місці старого посадити, щоб вони знову побачили, 
як птахи співають, дерева шумлять, щоб «Земля-матінка» раді-
ла і тріумфувала. Так і зробили. За рік виріс молодий лісок: гар-
ний, густий, високий. Знову стали приходити люди, милуватися 
красою, мріяти про добро, про прекрасне, про майбутнє. 
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Таємнича Шамбалa. Ніхто не знає  де вона, 
але пошуки тривають й донині. В середині ми-
нулого століття інтерес до пошуків Шамбали 
досяг світового масштабу. Написана величез-
на сила різної літератури, серед яких: «Шамбо-
ла» М. Реріха (2016); «От кого мы произошли» 
Е. Мулдашева (2009); «Страна Шамбала в ле-
генде  и  истории» Л. Гумельова (1968);  «Сен-   

сэй. Исконный Шамбалы» А. Новиха (2009); «Шамбала - оазис 
света» Эндрю Томаса (1992); «Потерянный горизонт» Джеймса 
Хилтона (2008) й інші. Шамбала залишається таємничою краї-
ною, жителі якої знають закони керування природою і людст-
вом, за що їх прозвали «Вчителями». 

Таємничий Тибет завжди знаходився в центрі уваги не 
тільки філософів і містиків, але й державних діячів. За давніми 
переказами за Гімалайськими горами розташована таємнича 
Шамбала, жителі якої керують долями усього світу. Однак, на 
відміну від багатьох вигаданих місць, тибетська Шамбала є на 
реальних картах давнини. Шамбала може сприйматися: як стан 
душі; єднання людини з Богом; досягнення просвітлення тощо. 
Недарма один з найвизначніших істориків світу А. Тьєррі  ска-
зав: «Шамбала - це жива легенда, причому майже завжди 
більш правдива, ніж сама історія про неї». 

Стара легенда свідчить, що Шамбалу створили ті, хто ви-
жили після «планетарної катастрофи», (жителі міфічного конти- 
ненту Лемурія). Цікаво, що відгомін легенди про затонулий 
«материк Му» зустрічався ще в XI ст., буддійський літопис 
«Калчакра» згадує могутніх істот із Космосу, які прибули на 
землю. До речі, багато жителів тихоокеанських островів й дони-
ні вважають себе нащадками лемурійців. Приміром, одне з 
«племен Фіджі» має переказ про таємниче місто, за описом 
дуже схоже на Шамбалу. 

Згідно з давніми легендами, Шамбала знаходиться в 
Гімалаях, в тихій, зеленій і красивій «святій Землі». Це місце 
згадується в релігійних тибетських та індійських текстах. Дехто 
з дослідників вважають, що Шамбала має бути Китаї, менша 
частина шукачів вказує на гористу місцевість Казахстану і т.д. В 
уявленнях О. Блаватської - Шамбала: 1). Це місце висадки 
Космічних прибульців біля 18,5 млн років тому, в епоху Третьої 
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Корінної раси людства - лемурійців, які стали праобразом май-
бутніх людей;  2). Це останній притулок уцілілих в світовій ката-
строфі представників Четвертої Корінної раси людства -атлан-
тів, які знаходяться в підземних печерах в анабіозі.  

***** 
Анабіоз (оживлення) - стан організму, за якого біоло-
гічні процеси в ньому припиняються або настільки 
сповільнені, що відсутні всі видимі прояви життя. 
Розповсюджений як спосіб пережиття складних 
умов серед деяких тварин, рослин і мікроорганізмів. 
Анабіоз вперше був описаний А.Левенгуком в 1701 р,  

він широко використовується на практиці при виготовленні 
сухих живих вакцин, довготривалому зберіганні культур віру-
сів, бактерій, консервації різних органів та тканин. А ще ана-
біоз підвищує спротив організмів до дії несприятливих фак-
торів при космічних польотах та інше. 

***** 
Численні печери, тунелі та підземні ходи, які виявляють в 

Гімалаях, в обох Америках, в Європі, в Україні, а також на Вест-
Індійської островах, всіх їх пов'язують із Атлантидою та Шамба-
лою. Бо у той час «Старий Світ» був пов'язаний з «Новим Сві-
том» наземними та підземними шляхами, які йшли в усіх напря-
мках світу, маги, жерці, волхви вже тепер неіснуючих країн зна-
ли і використовували цю мережу підземних коридорів. До речі, 
майже всі сьогоднішні печерні храми мають свої підземні ходи, 
що розходяться в усіх напрямках і деякі із них з’єднуються з 
великою підземною мережею з додатковими, підземними пече-
рами і нескінченними коридорами на всіх материках.  

Шамбалу шукали люди, які прагнули до необмеженої вла-
ди над світом. У 1920 р. радянська таємна експедиція і дипло-
мати провели невдалу експедицію в пошуках Шамбали і її тає-
мних знань. Всі, хто хоч трішки стояв при владі  і володів інфор-
мацією про Шамбалу, знали про існування в цій обителі могут-
ніх знань. Вони прекрасно розуміли, що в Шамбалі зосеред-
жена «реальна влада над світом».  

Всьому світу відома одержимість А.Гітлера окультизмом. 
Природно, гонитва за Шамбалою стала для нього ідеєю фікс. 
Німеччина відправляла в Тибет кілька експедицій, деякі з яких 
повернулися на батьківщину з багажем дорогоцінних знань.  
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Валентин Карпов та Сергій Чеботарьов надають 
вам цікавий переказ-легенду від наших пращурів, 
колишніх стражників «Світової варти» на ім’я: 
Карп, Магр, Тавриза та Чегодай. Раніше ми писа-
ли, як в періоди попередніх Чотирьох Корінних 
рас людства на планеті Земля, наші стражники із 
«Світової варти» підпорядковувались Великій 
раді сузір’я «Собаки мисливця Оріона» і тому 
знають трохи більше про Шамбалу. Своє бачення  

від часів глибокої давнини, вони переказали нащадкам із сто-
рожової застави племені «Онголів» на річці «Івлі», що в Дикому 
полі Приінгулля, а від «онгольців» переказ пішов далі. 

Приблизно 18,5 млн років тому, в епоху Третьої Корінної 
раси людства лемурійців, на планету Земля прилетів «Зоряний 
десант», щоб генетично покращити ДНК майбутніх людей. Одні 
називали прибульців «пришестям Ангелів вогню», другі - «Вог-
няні Ангели», треті - «десант Владик Полум'я», і ці високороз-
винені розумні істоти були з Венери. Попередні Космічні прибу-
льці «ануннаки з планети Нібіра» (Нубіра, Нубера) після завер-
шення своєї місії на планеті Земля, повернулися на свою пла-
нету і продовжили свою космічну подорож до орбіти Плутона.  

Приземлився «Космічний десант» з Венери в пустелі Гобі 
(Монголія) яка представляла в ту пору район Центрально-
Азіатського моря, а далі помандрували в бік Гімалаїв. Власне, 
саме тоді і виникла назва Шамбала, не як поняття країни, а як 
реальне місце проживання просвітлених прибульців, які стали 
на мільйони років вчителями і наставниками людей на планеті 
Земля. І з тих пір Гімалаї стали тією областю, до якої протягом 
тисяч років були спрямовані думки, прагнення і шукання духо-
вно спраглих людей. 

На питання: - Де знаходиться Шамбала? Наші стражники 
з «Світової варти» відмовились вказати місце по причині даної 
обітниці і збереження таємниці. Тоді дослідники, звернулись до 
літописних джерел. Енциклопедія містичних термінів стверд-
жує, що Шамбала знаходиться на півночі від річки Сита в ото-
ченні снігових гір, що нагадують пелюстки лотоса. Духовний 
лідер Тибету Далай-лама XIV дає наступне визначення: «Шам-
бала – це місце, розташоване будь-де на нашій планеті, але 
обов'язково в гірській місцевості і де живуть мудрі люди». 
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Олена Блаватська пише, що Шамбала знаходиться на 
території пустелі Гобі. Інші дослідники посилаються на  тибет-
ські тексти де написано, що Шамбала є духовною країною і зна-
ходиться на Північному заході від священної гори Кайлас. Гора 
Кайлас (Кайлаш) вважається «центром Світу», і самим силь-
ним енергетичним місцем на Землі. Вершина гори Кайлас до 
сих пір залишається нескореною, піднятися на вершину 6714 м 
так ніхто і не зміг. У священних писаннях Бон (релігії Тибету), 
йдеться мова, що ніхто і ніколи не підніметься на її вершину, 
щоб не пізнати таємницю Шамбали. 

На Захід легенду про Шамбалу в Гімалаях, як земний рай 
в 1627 р принесли два єзуїта місіонера, Йоак Каброль і Естевар 
Каселла, які намагалися поширювати вчення Христа.  

Алтайські шамани кажуть, що в долині Ярлу або «долині 
едельвейсів» знаходиться Північний вхід в Шамбалу; Півден-
ний вхід розташовується в Гімалаях, в долині р. Брахмапутра. 
Більшість буддистів говорять про Шамбалу в символічному 
плані, вважаючи її відображенням духовно-просвітленої свідо-
мості, а не реальним географічним об'єктом. У будь-якому 
випадку, шлях до Шамбали відкритий тільки тим хто чистий 
душею і готовий потрапити в райське місце. 

Ми звернулись до нащадків людей, предки яких мали від-
ношення до племені «Онголів» на річці «Івлі» в Дикому полі 
Приінгулля з питанням: - Хто і коли намагався знайти загадко- 
ву країну Шамбалу?  Відповідь була цікавою: - Спроб знайти 
Шамбалу було зроблено чимало. Від періоду Київської Русі і до 
XV-XVI століть її намагалися знайти численні мандрівники і екс-
педиції. У більш пізні часи її почали шукати наполегливо для 
різних, особистих цілей. Особлива роль в поширенні сучасних 
уявлень про Шамбалу належить М. Реріху, який в своїх числен-
них публікаціях писав, що: «Шамбала - саме священне слово 
Азії. Самий унікальний феномен, який існує на нашій планеті». 
Реріх зі своєю дружиною Оленою настільки перейнялися ідеєю 
пошуку Шамбали, що зважилися на проведення експедиції по 
Алтайським горах, Гімалаях і Тибету. Вона тривала п'ять років 
(1924-1928 р.), за які були пройдені 25 000 км. Експедиція Рері-
хів з пошуку Шамбали, крім власних дослідницьких завдань, 
мала друге (таємне) завдання - шпигувати за британською і 
французькою діяльністю в цій галузі. В цьому плані подружжю 
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Реріхів надавав підтримку один з керівників НКВС СРСР - Гліб 
Бокий. Радянський уряд через М.Реріха сподівався заручитися 
підтримкою і могутністю Шамбали. 

У пошуках Шамбали були пройдені 35 гірських перевалів, 
пересічена пустеля Гобі. Учасники здолали екстремальні пого-
дні умови, опір місцевих повстанців, озброєних бандитів і отру-
йну траву, від якої загинули всі коні. Чим ближче наближалися 
вони до прихованої Шамбали, тим таємними ставали шляхові 
записки. У своєму щоденнику Микола Реріх починає будувати 
графіки подорожі в інший, паралельний світ. Експедиція все 
частіше реєструє дивні явища, пожежі і вогні над табором. А 
ще загадкові, незліченні історії про Шамбалу від жителів Тибе-
ту, які він виклав у нарисі «Шамбала Сяюча».  

Голова ВЧК Фелікс Дзержинський і радянський розвідник, 
чекіст Яків Блюмкін також шукали таємні знання Шамбали, які 
хотіли застосувати для удосконалення соціалізму. Треба виз-
нати, що Дзержинський до ідеї пошуку поставився скептично. 
Не дивлячись на весь свій революційний романтизм, він був 
реалістом і скептиком. Тільки аргумент, що організувавши екс-
педицію в Гімалаї, можна розвідати шляхи подальшого розши-
рення революції, зміг переконати Дзержинського в її необхідно-
сті. Я.Блюмкін вже мав досвід «відряджень на Схід» до Гіма-
лаїв. Документи і звіт Я.Блюмкина про експедицію тих часів, до 
сих пір засекречені. 

Фашистська Німеччина 15 років за особистим наказом 
фюрера (А. Гітлера) шукала в Тибеті легендарну Шамбалу. Ма-
теріали цих експедицій до сих також пір не розсекречено. Уря-
ди Німеччини, Великобританії і США оголосили, що передбача-
ється відкрити таємні досьє тільки не раніше 2044 року. А 2020 
року будуть викладені часткові записи.  

В кінці 1930 року, ще до приходу нацистів до влади, в 
Гімалаї вирушила німецька експедиція з п'яти чоловік, в числі 
яких були молодий індус Раджа і Вільгельм Байєр. Через 4 
роки (1934) експедиція повернулася в Німеччину. Тоді Шамба-
ла не була  виявлена, але Байєр привіз дуже стародавній руко-
пис на санскриті. В рукописи містилися відомості про історію 
Землі. Там було написано, що за 20-30 тисяч років до Різдва 
Христового на нашу планету прибули прибульці з іншої зоря-
ної системи. На думку ряду дослідників, інформацію, що місти-
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лася в рукописі, використав Третій рейх для створення повіт-
ряних дискольотів, які набагато випередили конструкторську 
думку ХХ ст. Дослідники кажуть: - Після поразки Німеччини у 
Другій світовій війні, їх креслення і моделі були знищені. Але це 
неправда, (вони потрапили до інших держав). В СМІ ви бачили 
унікальні фотографії того часу, літальні диски з кабіною і свас-
тикою на борту, а поруч група німецьких офіцерів. 

Ще одна експедиція була спрямована в Гімалаї в 1931 р. 
Метою її було монастирі, що сховалися в неприступних гірських 
долинах. В Гімалаях Шамбалу не знайшли, але до Німеччини 
привезли безліч стародавніх рукописів, опудал невідомих ще в 
Європі звірів і колекції рослин. У 1938 році штурмбанфюрер СС 
Ернест Шеффер, в одному з монастирів виявив рукопис XIV 
ст., що мав назву «Дорога до Шамбали». В ній наводився спи-
сок священних місць і шлях, який треба пройти, щоб дістатися 
до легендарної країни Шамбали. Звіти про результати німець-
кої експедиції направили безпосередньо до рейсхфюрера Гім-
млера і від нього вже пішли інструкції про чергові завдання на 
майбутні пошуки Шамбали. 

Під час наступної експедиції 1938 р, були отримані цікаві 
результати, частину із них засекретили. Нам відомо, що було 
виявлено і оглянуто більшість монастирів, зазначених в руко-
писі «Дорога Шамбали», та зняті унікальні кінострічки про сек-
ретні буддійські ритуали. Події Другої світової війни набирали 
свої оберти, незабаром після того як німецька армія була ото-
чена в районі Сталінграда, і після розгрому дивізій вермахту в 
Африці, Гіммлер 28 листопада 1942 року відвідав Гітлера і зап-
ропонував терміново відправити до Тибету загін досвідчених 
альпіністів - офіцерів СС, з наказом відшукати Шамбалу. Фюре-
ру показали старовинну карта, отриману в результаті поперед-
ніх експедицій, де була позначена країна  Шамбала. Гіммлер 
переконав Гітлера, що за допомогою таємних і всемогутніх 
жителів Шамбали можна перевернути історію і домогтися 
перемоги у Другій світовій війні. 

У січні 1943 року в обстановці суворої секретності з Бер-
ліна до Тибету виїхали п'ять чоловік, очолювані професійним 
альпіністом з Австрії Генріхом Харрером. Це стало останньою 
німецькою спробою відшукати Шамбалу: вже в травні 1943 всю 
компанію заарештували в британській Індії і помістили у в'язни-
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цю. Генріх Харрер за рік зробив 4 спроби втекти із тієї в’язниці, 
остання втеча увінчалась успіхом. Цілих 5 років Г.Харрер поне-
вірявся по Тибету переховуючись і паралельно шукав Шамбалу 
і лише випадково у 1948 році дізнався від зустрінутого в горах 
індійського торговця, що в 1945 р Німеччина капітулювала і 
Друга світова війна закінчилася три роки потому. 

У 1948 році Г.Харрер прибув в тибетську столицю Лхасу. 
Після трирічного перебування при дворі далай-лами він в 1951 
році повернувся до Австрії з величезним архівом. Але ознайо-
митися з ним вченим не вдалося: архів був відразу ж конфіско-
ваний британцями. Пізніше Г.Харрер випустив книгу мемуарів  
«Сім років на Тибеті», але її довго тримали в секреті. Через 
багато років, по ній зняли фільм з голлівудською зіркою Бредом 
Піттом і книга стала відомою. Що стосується архіву Генріха 
Харрера, то британська влада станом на 2020 р відкрити його 
відмовляється. 

На сьогоднішній  2020 рік поняття Шамбали 
досить багатогранне. Її розглядають в кіль-
кох іпостасях. По-перше, Шамбала за леге-
ндою - це назва села, звідки, як сповіщає 
пророцтво, з'явиться Калки Аватар як «Но-
вий Месія», або «Спаситель світу» (10-й 
аватор «Білого коня»). Цей  образ  багато  в  

чому збірний: він є синонімом і бога Вішну індусів, і Месією на 
Білому коні брамінів, і Буддою Майтрею буддистів, а також 
співвідноситься з Сосіошем персів і Ісусом у християн. Згідно 
легендам, першим царем Шамбали був жрець Сучандра, що 
жив у ті ж часи, що і Будда (середина I тис. до н.е.); він нібито 
одержав основи вчення з рук самого засновника буддизму. І він 
же побудував у парку свого палацу «Мандалу Калачакри», що 
зумовило перетворення Шамбали в центр «вчення Калачакри». 

  *****  
Примітка. «Вчення Калачакра» проповідувалось Буд-
дою Шак'ямуні від 881 році до н.е. як система буддій-
ського світогляду, коли людина і світ пов'язані, як 
мікро і макрокосмос, і змінюючи своє буття, людина 
може змінювати співвідношення енергії у Всесвіті. 
«Калачакра - тантра» в тибетській традиції  вважа-
ється  вершиною  навчань  «Ваджраяни». 
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Після «Сучандри» в Шамбалі правили ще шість царів-
жерців, аж до Манджушрияшаса, який успадкував трон цього 
царства, ставши першим з лінії 25 правителів Калки, або збері-
гачів касти, кожен з яких правив по 100 років. 

«Калачакра-тантра» була відома в Індії приблизно до IX-X 
ст., проте саме вчення передавалося в усній формі, за тисячу 
років до IX ст. оскільки тексти у ті часи не писалися, а можливо 
причина в іншому, мудреці не хотіли ділитись знаннями.  Вся 
історія Шамбали тісно, іноді явно, а іноді незримо, пов'язана з 
«вченням Калачакри», яке вважають одним з найбільш закри-
тих, складних, але в той же час найбільш глибоких знань, що 
дозволяють проникнути в таємницю світу, таємниці містичного 
життя Космосу і буття людства в надрах Всесвіту. 

Більш пізні джерела пов'язують поняття Шамбали з 
«ашрамом», поселенням «Старших Братів людства» - Махатм, 
або «Вчителів мудрості», які стоять на кілька ступенів вище 
планетного людства в його космічному еволюційному розвитку. 
Протягом мільйонів років вони незримо керують еволюцією 
Землі, допомагаючи долати щаблі сходження. Робота по утри-
манню планети в рамках еволюційного плану здійснюється ни-
ми через акт найбільшої космічної жертви, відмови від їх при-
сутності в адекватних сферах і планах буття. 

Поняття «Шамбала» священне для будь-якого жителя 
нашої планети. Один лише звук цієї назви наповнює серце 
багатьох людей священним трепетом. Із Шамбалою на Сході 
зв'язують самі благодійні почуття, вона відкриває ворота дру-
жби і найбільшої довіри людей справедливості, людяності і 
любові. Зайве говорити, що раніше зазначені: «братство Гра-
аля»; «Біловоддя»; «Білий Острів»; «царство пресвітера Іоан-
на» і десятки інших назв, перекликались в народній свідомості 
людей і генетично передавались нащадкам зі зміною епох, рас 
і націй. Добрі справи незмінно пов'язували з Шамбалою, з на-
дією і таємними сподіваннями на краще життя. До речі, на За-
ході Шамбалу називають «Шангрі-Ла». 

Вчителі тибетського буддизму розглядають Шамбалу не 
як особливе зовнішнє місце, а як основа, або корінь, духовного 
пробудження і здоров'я. Що стосується тибетського народу, то 
він й досі вірить, що царство Шамбали заховане у відлюдній 
долині десь у Гімалаях і що її обов’язково колись знайдуть.  
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Загадкове ірландське місто «Іс». Ірландці кажуть, 
що майбутнє невідворотне й невблаганне. Воно наб- 
лижається до нас зі швидкістю космічного корабля. 
Людство дійшло до межі, кількість змін досягла кри-
тичної маси, і схоже, скоро настане «кінець світу» в 
вигляді планетарної катастрофи. Знову зникнуть міс-
та і люди, знеціниться сенс життя, зітреться генети-
чна  пам’ять. Є стародавня  ірландська  легенда  про  

«місто Іс» немов відображення міражу на поверхні води в реа-
ліях 1930-х років. За легендою, «місто Іс» було одним з найкра- 
сивіших у світі. Воно було побудований на узбережжі Бретані, 
нижче рівня моря, захищене дамбою і воротами. Легенда роз-
повідає як правителів міста обманув диявол, і вони відкрили 
ворота під час морського шторму, тому місто було затоплено. 

Практично всі жителі «Іса» загинули, тому їх душі залиши-
лися під водою. Врятувалися тільки король Градлон і його доч-
ка, які  вирішили перетнути море, осідлавши морського коня 
Морварха. Однак в дорозі їм з'явився святий Гвеноле, який зви-
нуватив королівську дочку Дагут в загибелі міста. Він наказав 
Градлону кинути дочку в море, після вагання він кинув дівчину 
у воду і вона перетворилася на русалку. Врятований Градлон 
знайшов землю і збудував нове місто за назвою Кемпер, яке 
стало його новою столицею. Після смерті короля Градлона, в 
Кемпері між двома вежами собору «святого Корентіна», вста-
новили королівську статую, що зберіглася до наших днів. 

За бретонськими переказами, напередодні шторму з під 
води почути дзвін дзвонів колишнього «міста Іса», то душі заги-
блих людей попереджають про наближення шторму. Після руй-
нування «міста Іса», франки перейменували назву в Париж, 
«Par Is» означає «подібний Ісу». Згідно бретонським повір'ями, 
«місто Іс» спливе, коли Париж буде поглинений водою. 

***** 
Сьогоднішній Париж (Par Is) столиця Франції, адмініс-
тративний центр регіону Іль-де-Франс. Окремий 
департамент Франції. Розташований на річці Сена. 
Місто було засноване в середині III ст. до н.е., як  
кельтське поселення Лютеція племені «паризіїв» на 
острові Сіте. У 52 р. до н. е. римляни спалили  Люте-
цію, а не лівому березі Сени збудували нове місто.  
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Походження і значення назви Лютеція достеменно не 
з'ясоване, але саме вона стала основою Парижу, імовірно, 4 
тис. років до н.е. Першу згадку про Лютецію, як колишнє посе-
лення «міста Іс» на острові Сіте можна знайти в 6 книзі «Запи-
сок про галльську війну» Юлія Цезаря від 53 року до н.е. Окре-
мі дослідники ставлять під сумнів локалізацію Лютеції на остро-
ві Сіте. Під час розкопок в 1994 та 2005 роказ на території сьо-
годнішнього Нантерру було знайдено залишки великого посе-
лення площею 15 га, що змушує переоцінити роль поселення 
Лютеція на острові Сіте за часів до римської колонізації. 

Щоб там не було, але вперше Лютецію назвали Парижем  
приблизно в 300 році. Тривалий час Лютеція-Париж  зберігала 
важливу політичну роль: з 355 р. там знаходилась резиденція 
цезаря Юліана, який у 360 році був проголошений «Августом». 
У 365-366 роках місто стало резиденцією «Німецьких кампаній 
Валентиніана I». На острові Сіте можна знайти залишки пала-
цу Юліана Відступника та цитаделі які використовували в Сере-
дньовіччі. У IV столітті навколо міста звели міський мур, що 
зберігся до раннього Середньовіччя. 

Друге життя «місту Іс» надав американський письменник і 
журналіст Абрахам Грейс Мерріт (1884-1943 р) в романах «По-
взи тінь» і «Argosy» в 1934 році, де розповів про стародавню 
ірландську легенду про «місто Іс», немов відображення міражу 
на поверхні води, що виникав в реаліях Америки 1930-х років. 
Давня легенда про «загублене і прокляте місто Іс», його короля 
Ґрадлона і його доньку-відьму, біляву Дагут, якій підвладні люд-
ські тіні викликала людський інтерес. Плин історії «міста Іс» 
постав у вигляді спіралі з його темними чарами, кривавими 
ритуалами і служінням потойбічним Богам, а ще мертвих лю-
дей, яких Дагут знову і знову повертає до життя, аби ще раз 
повторити всі химерні виверти стародавньої  легенди. 

Увімкніть світло, перевірте чи замкнені вхідні двері і тіль-
ки тоді починайте читати «моторошну» книгу про «загадкове  
місто Іс». Де міфічна постать білявої дочки Дагут гуляє вули-
цями «міста Іс», безперешкодно заходить у будинки, може ніч 
простояти біля вікна чи дитячого ліжечка. Всі знають: за жодних 
умов не можна відкривати очі, бо наслідки будуть просто жах-
ливими, люди втратять глузд і коять страшні речі. Тож загадко-
ве «місто Іс» є сплавом містики, фантастики та реалізму. 
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Народи невідомої Південної землі. Первісне сус-
пільство на нашій планеті існувало багато мільйо-
нів років. Протягом цього часу на Землі змінилось з 
десяток людських популяцій. Усі вони виникали та 
існували незалежно одна від одної у рамках вели-
кого загадкового «експерименту» який «Вищі сили» 
Космосу проводять на нашій планеті. З часом кож- 

не з цих архаїчних суспільств відійшло у минуле, не залишив-
ши нам у спадок нічого, окрім людських кісток та напівзруйно-
ваних примітивних кам’яних знарядь праці. Про народи неві-
домої «Південної землі» може розповісти Ватиканська бібліо-
тека – одна з найбільших книгозбірень на планеті, її фонди 
налічують майже 2 млн видань та рукописів. Проте потрапити у  
бібліотеку може далеко не кожний дослідник, а про «простих 
смертних» – не може бути й мови. 

Дехто із дослідників історії світу заявляє, що Гіперборея – 
це «Південна земля», але існує безліч інших версій, як про 
Атлантиду в Атлантичному океані; про Лемурію в Індійському 
океані; про острів Пасхи та інші. Гіперборея («за Бореєм», «за 
північчю») - в давньогрецької міфології, це легендарна «Північ-
на країна», про яку ми згадували раніше. Зараз мова піде про 
землю навколо Південного полюса, яку зображували на картах 
з глибокої давнини - до другої половини XVIII ст. Але обриси 
Південного материка зображувалися не точно, нерідко дома-
льовували гори, ліси й ріки. Варіанти назви такі: «Невідома 
Південна земля»; «Таємнича Південна земля», іноді просто 
«Південна земля». Теоритично «Південна Земля» відповідає 
Антарктиді, про яку ми теж розповідали раніше. Пригадайте, як 
через 50 років після відкриття Антарктиди, Жуль Верн написав 
роман «Двадцять тисяч льє під водою», де герої досягають 
Південного полюса на підводному човні. 

Невідома «Південна земля» була зображена на знамени-
тій карті Ератосфена, як маленький край Африки. На відомій 
карті Птолемея, де вона займає південь, роблячи Індійський 
океан закритим озером. Тисячоліття потому в «Книзі Рожера» 
Аль-Ідрісі зобразив «Південну Землю» як величезний східний 
край Африки в Індійському океані, залишивши тим не менш 
водну поверхню як «край землі». Спочатку північним краєм 
«Південної землі»  вважався Цейлон. У міру  географічних  від- 
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критій, «невідома Південна земля» ставала все меншою, вона 
немов просувалась до Півдня. Аристотель казав, що землі, які 
зараз опинились під водами Тихого океану, колись в старода-
вні часи «були континентом. Дивина в тому, що старовинні 
карти цього «казкового материка» - дійсно існують.  

***** 
«Невідому Південну землю», зображали на 
більшості карт з глибокої давнини - до дру-
гої половини XVIII ст. навколо Південного 
полюса. Вважалося, що на території (або 
на частині території) «Південної землі» 
жили «плішиві люди», «люди з собачими 
головами», велетні, дракони та  інші  чудо- 

виська. Дехто вказує на Пацифі́ду (або континент Му), гіпо-
тетичний затонулий «континент Му» в океані відносять до 
«невідомої Південної землі». Але під назвою Пацифіда дослід-
никам відомий інший, доісторичний материк, який першим 
відколовся від Гондвани, причому, набагато раніше, ніж інші. 
На його місці виникли: Австралія, Нова Зеландія і деякі остро-
ви Океанії. Сьогодні це доводить незвичність їх тваринного і 
рослинного світу. До речі, пошуки Пацифіди на морському дні 
океану практично не проводилися. 

***** 
Гіперборея відповідала іншому материку, який існував 

одночасно з Гондваною 200-135 млн. років назад під назвою  
«Лавразія» (або Євразія) і входив до складу суперконтиненту 
«Пангеї» від 510 до 200 млн років тому. «Лавразія» складалася 
з континентів Лаврентія, Балтика, Сибіру і ділянок землі Північ-
ного і Південного Китаю. «Лавразія» розкололася на окремі 
ділянки суші 140-135 млн років назад. Однак, ще довгий час 
після розколу між Північною Америкою і «Лавразією» існував 
сухопутний зв'язок через Арктику, це острова Гренландії, цен-
тральної і східної частини Арктики, яка була тоді сушею.  

Північна частина Гіпербореї була місцем проживання «бі-
лих Богів», в подальшому їх назвуть «арії» як людських наща-
дків. Можливо «арії» уміли літати в повітрі, нехтуючи силами 
земного тяжіння, а своїх дітей навчали «методом телепатії». 
Вони вірили в «Явь», в реальне земне життя людей і усіх живих 
істот, і в «Навь» як духовний світ усіх померлих пращурів. 
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Ведична (Ведійська) цивілізація, як культура Індії  з 
якою ми знайомі із попередніх розповідей, пов’язана з 
Ведами і асоціюється з найстарішими священними 
текстами «аріїв» та їх нащадків «індо-аріїв». В II тис. 
до н.е. на занепалих територіях індської цивілізації 
з'явилися нові кочові племена, що рухалися хвилями 
протягом наступних століть, захоплюючи дедалі біль-
ше районів родючих басейнів рік. Це були кочові ско- 

тарі з території Центральної Азії, які за мовою належали до 
індоєвропейських племен, мали самоназву «арії» й увійшли в 
історію як «індоарії» (або індійські арії). Свідченням про них та 
цю історичну подію стало вивчення історії індоєвропейських 
мов та літературної пам'ятки - священних книг «індоаріїв» Вед. 
Мова мала значення для формування майбутньої культури, що 
народжувалася тоді в регіоні, а тепер завдяки їм визначається 
культурна специфіка сучасної Індії з її поділом на «касти». На 
початок ХХІ ст. у сучасній Індії налічується близько 3000 каст.  

Термін «каста» має іноземне походження і можливо його  
запровадили португальці, що з'явилися в Індії у XVI ст., для 
означення численної роздрібненості індійського суспільства. 
«Каста» - це замкнена група людей, які займають чітко визна-
чене, усталене звичаєм місце в суспільстві. Належність до неї 
зумовлюється народженням і передається в спадок. Члени її 
пов'язані традиційними заняттями, спільністю культу, правила-
ми спілкування один з одним і з членами інших груп. В індійсь-
кому суспільстві поділові на «касти» (за санскритом «джаті») 
передував принесений «індоаріями» поділ на «варни», це 
більш широкі соціальні стани людей. 

Здебільшого дослідники розміщають «ведичну цивіліза-
цію» періодом від ІІ тис. - до V-ІV ст. до н. е., коли припинили  
користуватися  ведійським  санскритом. Але в сучасній культурі 
країни Індії санскрит є мовою індуїстської релігії. Саме релігія 
була однією з основних культурних засад тамтешнього суспіль-
ства. «Брахманізм» як перша релігійна система Індії, що скла-
лася з ведичної релігії «індоаріїв», був основою світоуявлення 
й соціально-культурної життєдіяльності стародавніх індійців. 
Більше того, основні релігійні устої «брахманізму» залишилися 
канонами щодо всіх інших наступних стародавніх, релігійних 
систем у «індуїзмі» та «буддизмі» або «джайнізмі». До цього 
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часу знання напам'ять стародавніх гімнів «Рігведи» було обо-
в'язковим для кожного освіченого індуїста. Ведичне світо-
уявлення багато в чому визначило специфіку релігійно-філо-
софської думки наступних епох у культурній історії Індії. 

Виникає питання: - Чи існували зв’язки між Індією та Укра-
їною? Адже, загальновизнано, що на мовознавчому рівні мова 
Індії – санскрит і мова українська – споріднені. Історично дове-
дено, що на території України проживали племена індоєвро-
пейської групи, а саме «індоарії». На території України пред-
ставниками цього етносу були трипільці, які за невизначених 
обставин зникли на рубежі ІІІ тис. до н.е. Можливо, що ця зага-
дкова культура мігрувала, ставши частиною індійського наро-
ду? Цікавим є той факт, що слово «арій» зустрічається близько 
35 разів у 34 гімнах «Рігведи», там також йде постійне повторю-
вання етноніму «Руси», «Руса», «Раса», «Рас’яна», що наштов-
хує на паралелі із загальновідомою назвою «Русь». На санск-
риті слово «Руса» перекладається як «світлий». Згідно з ведій-
ською літературою, «індоарії», розселяючись по Індії, вступали 
у взаємодію з місцевими племенами, які відрізнялись у етніч-
них відношеннях, і стояли на різних рівнях соціального та куль-
турного розвитку. В подальшому створювали свої сім’ї, тож ми 
припустити, що саме первинна, розвинена арійська раса дала 
поштовх автохтонному населенню Індії розвиватися, створю-
вати власні філософські погляди, які спостерігаються вже з 
найдавніших пам’яток індійської культури. 

***** 
Освоєння Північно-Східної Індії «аріями» тривало 
майже тисячоліття. Цей період індійської історії в 
науці називають «Ведійським», бо саме тоді на 
основі мови «аріїв» був складений санскрит і запи-
сані священні тексти Вед. Трохи пізніше на землях 
Русі цю мову називали САМСКРИТ (samskrta), тобто 
«самостійно прихований», ця спеціальна  мова  була  

створена для нових жерців ведичного напрямку в Індії. «Веди» 
означає – «Святе знання», тому деякі дослідники санскрит 
називають ще «ведійським» або «ведичною мовою». У «Ведій-
ський період», до середини І тис. до н.е., в північних землях 
Індії відбувся синтез «індоарійської» та місцевих «протомун-
дівської» та «протодравідійської» культур у нову культуру. 
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Українські «арії» – самоназва древніх племен від  IV тис. 
до н.е. зародилися у пониззі Дніпра, ще їх називали по-різному: 
«вівчарі»; «оратаї» або «шляхетні». Це були одні з найдавні-
ших народів так званої «індоєвропейської мовної спільноти». 
Центр найдавніших «індоєвропейців» розташовувався у Поду-
нав'ї, а потім перемістився до Подніпров'я, на плодючі чорно-
земи. «Індоєвропейці» створили найдавнішу на Землі державу 
«священну країну хліборобів – Арату». 

На межі V-IV тис. до н.е. центр Арати (ми тимчасово наз-
вемо її «трипільська археологічна культура», або Трипілля), 
перемістився на територію нинішньої Черкаської області, (сусі-
ди Кіровоградської області). Тогочасний світогляд наших пред-
ків передбачав поділ суспільства на стани. Наприклад, жерці 
захищали духовну цілісність держави, творили потрібні обряди 
і плекали здорову націю, а скотарі, землероби та ремісники 
створювали матеріальні блага, воїни захищали державу.  

Літописи та билинний епос із глибини століть промовисто 
свідчать, що українською вірою, яку Москва прозвала «язични-
цькою», просякнуте все життя наших предків у всіх його соціа-
льних прошарках. До сьогодні збереглись відомості про волхвів 
і волхвинь, відунів і віщунів, відьмаків і відьом (від слова «віда-
ти»), чарівників і чарівниць, знахарів і знахарок, ворожбитів і 
ворожок, золійників і зелійниць, громників і громниць, зараз на-
віть важко розділити їх по рангах. Відомо тільки, що волхви 
стояли найближче до жерців, які постійно слугували біля вівта-
рів Богів, підтримували вічний вогонь і охороняли святині нашо-
го народу. 

«Веди» - унікальне джерело відомостей з різних галузей 
життя тогочасного суспільства. До ІІ тис. до н.е. існували найті-
сніші контакти між індійськими та праслов'янськими народами. І 
вірування давніх українців, як бачимо, можуть бути зрозумілі й 
реконструйовані з допомогою індоарійських паралелей. «Веди» 
- це ключ до розгадки і відновлення культури наших предків.  

Більшість міст «Ведійської цивілізації» тогочасного періо-
ду знаходились на берегах річок Ганг, Інд та Сарасваті, тоді 
країна називалась «Арія-варта». Але близько 1900 року до н.е. 
в результаті тектонічної катастрофи річка Сарасваті пересохла, 
а будинки міст по її берегах поглинула пустеля. Протягом 600 
р. до н.е. - відбулося утворення «махаджанапад», це загальна 
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назва 16 держав на півночі й північному сході Індії VI - V ст. до 
н.е. Згадки є в «буддистських» і «джайністських» джерелах, які 
дійшли до нашого часу. Але держави постійно перебували у 
стані війни одна з одною, тож близько 320 року до н.е. «махад-
жанапад» змінила «Імперія Маур'їв» - староіндійська держава, 
що встановилася на території Індостану в IV ст. до н.е. і дося-
гла найбільшого розквіту при правлінні Ашоки (273-232 до н.е). 
Через 60 років після смерті Ашоки імперія почала занепадати. 
А в 185 році до н.е. вона розвалилася на окремі держави. 

***** 
«Веди» розповідають про 7 цивілізацій, що вже 
населяли Землю і зникали за різних причин, після 
загибелі однієї цивілізації - виникала наступна. Чи 
відповідає інформація «Ведів» семи Корінним ра-
сам людства, ми не знаємо, вони відсилають нас 
до знайдених артефактів та інших слідів попе-
редніх Корінних рас людства, які не вписуються в 
існуючі еволюційні схеми сучасної науки.  Можливо  
сучасним  вченим  важко  признати хибність істо- 

ричного розвитку людства і «переписати» сам хід історії. До-
каз гіпотези про життя людей в епоху динозаврів, дозволить 
вирішити багато проблем: підтвердити правоту древніх ру-
кописів, розширити область історії людства, пояснити помі-
тну схожість між стародавніми цивілізаціями на протилеж-
них кінцях Землі. А ще з'явиться можливість знайти «праба-
тьків» нашої цивілізації та нові фундаментальні знання; ста-
нуть відомі ті, хто жив, любив і працював задовго до того, як 
зникли перші людиноподібні істоти.  

***** 
Пролити світ на справжню історію світу, можуть приховані 

письмові свідчення Ватиканської бібліотеки. Сьогодні у стінах 
бібліотеки зберігається понад 180 000 рукописів, 1 600 000 дру-
кованих книг, понад 8 600 інкунабул, понад 300 тисяч монет і 
медалей, 150 000 карт, гравюр і малюнків та понад 150 000 
фотографій. А ще дослідники припускають, що у приміщенні 
бібліотеки є таємні кімнати, де заховано рідкісні твори. Дехто 
навіть висуває теорію про те, що частину фондів книгозбірні, 
становлять твори Олександрійської бібліотеки. Іншим припу-
щенням є те, що начебто там заховані книги тольтеків (дав-
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нього індіанського народу), що містять дані про зникле золото 
інків, а також інші таємниці історії Землі. Врешті, це лише здо-
гадки, жодних доказів поки не існує. Ватиканська книгозбірня 
вважається однією з будівель, яка має найпотужнішу систему 
охорони у світі, кращу, ніж будь-яка атомна електростанція. 

У країнах, котрих оминула християнська ідеологія і досі 
культура та звичаї народу зав'язана на вірі, похідної від «Вед». 
Те, що обрядова культура наших предків має багато тисяч ро-
ків, ні в кого з науковців не викликає сумніву. Історичні думи і 
балади сприяли збереженню у народу пам'яті про своє поход-
ження. За останню тисячу років українці пережили тисячі напа-
дів різноманітних ворогів, майже втратили свою державність і 
загубили тисячолітню культуру, але знаходили сили і все пове-
ртали. Від ХХІ ст. ми починаємо відшукувати своє коріння. 

***** 
Древні «Веди» й український козак-відун з «осе-
ледцем» і в шароварах, мають багато спільно-
го. Козацький «оселедець» можна бачити на 
старовинних зображеннях індійських брахманів, 
зодягнутих у шаровари, тільки не зшиті зсере-
дини. Неодмінною відзнакою арійських воїнів 
«кшатріїв» - був «чупер», або як його іноді  нази- 

вали «коса» - пасмо волосся, що виростало з маківки голови 
(можливо звідси пішла назва «косак»). Носіння чуприни озна-
чало приналежність до касти воїнів найдавнішого народу у 
світі. Ця особлива зачіска зустрічається завжди там, де 
побували народи «аріїв».  

***** 
Як насправді називали себе прадавні українці-гіперборі-

йці? Одні переконані, що «орії», інші доводять, що «арії». В 
Україні і діаспорі нині розгортається диспут між назвами «орії» і 
«арії». Обидві сторони об’єднані пошуком своїх прадавніх коре-
нів. У «Велесовій книзі» Орієм називається патріарх (праотець) 
одного із слов’янських племен, який можливо жив у VII ст. до 
н.е. і мав трьох синів: Кия, Щека і Горовата (Хорива). Нащадки 
патріарха Орія називаються «оріянами-оріями», тобто Орій з 
однієї сторони є ім’ям історичної особи, а з другої – родовим 
іменем на зразок «Сим – симіти»; «Юда – юдеї»; «Кий – кия-
ни»; «Щек – чехи»; «Горовата – хорвати» тощо. Про Бога на 
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ім’я Ор у «Велесовій книзі» немає жодного слова. Зате 4 рази 
згадується Бог «Яр» і «Ярбог». Якщо «орійці» обґрунтовують 
свою самоназву «Велесовою книгою», то це означає, що вони 
вважають себе духовними і генетичними нащадками племін- 
ного вождя із VII ст. до н.е. праотця-патріарха Ора. Усе просто і 
зрозуміло, коли Ор - це ім’я Всевишнього Бога-Отця. 

Значно глибші корені назви «арії». Відомо, що так назива-
ли себе племена, які у середині ІІ тис. до н.е. прийшли з Північ- 
ного Надчорномор’я - в Індостан, принісши туди вищу цивіліза-
цію та вищу культуру, і це вже є усталеним науковим фактом.  
На його основі зроблено висновок, що саме ІІ тис. до н.е. - є 
часом виникнення «арійської» (або індоєвропейської) спільно-
ти. Проте нові знахідки відсувають час виникнення «аріїв» ще 
на два тисячоліття назад. Недавно на острові Хортиця (Запо-
ріжжя) виявлено одне з найдавніших арійських поселень від IV 
тисячоліття до н.е. Це свідчить про те, що на сучасних україн-
ських землях  існували племена з «шнуровою керамікою», і їх 
пов’язують з стародавніми «аріями».  

Сучасні археологи довели, що наші предки трипільці, ще 
чотири тисячі років тому залюднили території Марокко, Алжиру, 
Лівії (столиця Тріполі), Єгипту, Ізраїлю, Палестини, Греції, Кіпру 
та Туреччини. Пройшли сотні років і частина тих людей, зміша-
них родинними узами з місцевим населенням, вже у вигляді 
нащадків трипільців повернуться до рідної української землі. 
Знаходження духовних джерел української нації і приведення їх 
до сучасності може трапитися тільки через глибоке розуміння 
духовної суті українця і просвітлення його свідомості, де нова 
віра предків має бути об’єднуючою, а не роз’єднуючою. 

Чому кожна з груп «аріїв» та «оріїв» завзято відстоюють 
свої назви? Тому, що «арії» та «орії» це назва носіїв двох якіс-
но відмінних функцій. Зверніть увагу, як ці дві групи дивляться 
одна на одну. «Орії» вважають «аріїв» фантазерами, екстремі-
стами та експансіоністами. «Арії» критикують «оріїв» за їхній 
консерватизм, сектантську замкненість та інтелектуальну зашо-
реність. Приблизно так воно і є насправді. У людській підсвідо-
мості кожен мовний звук має своє значення, наприклад, назви 
«арії» та «орії» звучать незрівнянно краще, ніж «арійці» та «орі-
йці». Вчені пропонують чоловіків українського етносу називати 
«аріями», а жінок «орійками, а як думаєте ви?  



 
207 

Загадкові народи підземного світу. У пере-
казах різних народів широко поширений сю-
жет про відхід під землю розумних істот, що 
мешкали на поверхні. Це стосується «нагів» і 
«ураг», «виевічів» і всіх інших «зміє-людей». 
Зараз добавимо багаторуких і безформлених 
створінь: «афгано» і «гекатонхейрерів», «фо-
морів» і «чуді», «цвергів» і «адітьїв», «дана-
ві» і  «ельфів»,  «гномів»  і  «карликів».  Вони  

тікали під землю під час катастроф, які найчастіше збігалися з 
поразкою їхніх народів у війнах і закінчувалися руйнуванням 
їхнього світу. Варіантів тих сюжетів – безліч, на сьогодні маємо 
артефакти прихованих істот під землею, або в морі.  

В ірландських і валлійських сагах, а ще в індійських, індо-
китайських і полінезійських епосах відзначається тісний зв’язок 
наземного, підземного та підводного світів і йдеться, що з одно-
го світу в інший можна було потрапити по «таємним підземним 
дорогам». У тих переказах підземний світ розглядається як 
«місце ув’язнення», де колись на Землі жили «багаторукі гека-
тонхейрери», «титани», «занепалі ангели», «міфічні наги» та 
інші живі і дивовижні істоти.  

Як приклад, згідно з індійським епосом, підземна країна 
«Патала» зі столицею Бхагават – найпрекрасніше місце на 
Землі, що перевершує по красі «небо Індри» – Сваргу зі сто-
лицею Амаравати. «Патала» має свої внутрішні світила т. зв. 
«Сонця», підземні озера, річки і палаци, зроблені з чистого 
кришталю та інших дорогоцінних каменів. За слов’янськими, 
лапландськими (саамськими), скандинавськими, німецькими, 
західно-африканськими, полінезійськими і іншими переказами, 
цей підземний світ служить останнім сховищем «чакхлів», 
«гномів» та «карликів», основним заняттям яких був видобуток 
корисних копалин. 

Наведені описи підземного світу в давньоіндійських і індо-
китайських переказах, ірландських і валлійських сагах, в пере-
казах народів Півночі та інших народів, дозволяють простежити 
зміну уявлень про цей світ. Спочатку підземний світ розглядав-
ся як цілком реальна і досяжна підземна країна або притулок, 
куди спускалися скинуті Боги, чи напівбоги та різні демони. Між 
мешканцями «нижнього» (підземного) і «верхнього» (наземно- 
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го) світів досить довго відбувалися контакти. 
Ті істоти, що жили на землі у «верхньому» світі часто спу-

скалися під землю і перебували там, а мешканці підземного 
«нижнього» світу виходили на поверхню землі і жили серед 
істот, що її населяли. Нерідко проникнення з одного світу - в 
інший закінчувалися шлюбами (або сексуальними контактами), 
в результаті народжувалися дивовижні та химерні діти. У книзі 
О.Колтипіна «Зниклі мешканці Землі» є пояснення чому зміни-
лися уявлення про підземний світ: тисяч або навіть мільйонів 
років буття. Наші автори В. Карпов та С. Чеботарьов припус-
кають, що дракони і кентаври, казкові ходячі змії і інші химери  
дійсно жили на нашій планеті ще десятки мільйонів років тому, 
вони билися у війнах, літали в Космос, будували чарівні палаци 
і пам'ять про них, й дотепер живе у Ведах і індійських епосах, в 
кельтських і арійських сагах, в українських билинах і легендах.  

До нас дійшли лише смутні відгомони про мешканців 
«нижнього» світу і тому наші предки наділяли їх примарними, 
неприродними рисами та робили їх схожими на душі покійних 
примар. А це, в свою чергу, спонукало багатьох дослідників 
фольклору зіставити підземний світ з похмурим царством Аїда. 
Як би там не було, але підземні міста й сьогодні є в наявності. 
На питання: «Хто і коли збудував ті підземні міста»? Наші авто-
ри не мають відповіді, але вчені всього світу й сьогодні продо-
вжують свої суперечки. За висновками турецьких науковців, 
«нижній» (підземний) світ на турецькій території існував ще в VI 
ст. до н.е. за часів легендарного царя Мідаса, який начебто 
вмів перетворювати різні речі - в золото. Однак факти свідчать, 
що і його піддані застали вже вирубані в туфі підземні тунелі і 
міста вже готовими. Тоді хто їх вирубав?  

Версій кілька, всі вони дуже цікаві, але, на жаль ця тема 
потребує додаткового дослідження і окремої книги. Ми  припу-
скаємо, що приблизно 5000 років тому в товщі нашої планети 
Земля розвивалася загадкова «карликова раса» (пригадайте 
численні згадки про гномів), зріст перших підземних мешканців 
«Каппадокії» мав від 1,3 до 1,5 метра, які в своєму розвитку 
ставали все менші і менші. Швейцарський уфолог Еріх фон 
Денікен, (ідеолог теорії палеоконтактів) каже, що підземні міста 
споруджувалися для захисту від космічних прибульців. Важко 
знайти у створеному людиною матеріальному середовищі об’є-
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кти, які б були оповиті такою кількістю численних легенд та тає-
мниць, як підземні ходи та споруди минулого. Письмових свід-
чень про такі споруди ви не знайдете, а ні в архівах, а ні в СМІ, 
тільки інформація випадкових очевидців натякає на загадкові 
підземні об’єкти, і їх іноді важко відділити від легенд і байок.  

***** 
З цієї нагоди, пропонуємо взяти в бібліотеках кни-
гу Валентина Карпова «Подорож у часі» про підзе-
мні споруди, тунелі та приховані об’єкти Єлиса-
ветграда-Кіровограда-Кропивницького, які прони-
зують місто у різних напрямках. На  них  вказують 

численні осідання землі, просадки фундаментів які виникають 
на місці тунелів та загадкових підземних об’єктів. 

***** 
Отже, підземний світ, як «підземна країна» в тому вигляді, 

в якому відображені в ранніх переказах – не могла бути «світом 
мертвих», бо це був світ, населений істотами з плоті і крові. Во-
ни були змушені спускатися під землю всякий раз, коли на пла-
неті відбувалися глобальні війни і катастрофи. Вибір у наших 
предків, був невеликий: 1) – воювати; 2) – відлетіти в Космос; 
3) - спуститися під воду (або під землю) і побудувати там свій  
притулок. В більшості випадків корінні жителі нашої планети, 
були тісно пов’язані з «підземним світом» у часі і просторі.  

Ви можете запитати, чи є хоч якесь підтвердження всього 
вищесказаного, адже на Землі вже був не один десяток катас-
троф, земна кора повинна бути поцяткована штучними підзем-
ними порожнинами і являти собою свого роду «земне сито». 
Інформаційні джерела з цього приводу, це численні публікації в 
СМІ різних авторів, від античного часу - до наших днів, вчення 
таємних шкіл і розповіді дослідників і мандрівників різних наро-
дів. Всі вони кажуть: «розгалужена система у вигляді підземних 
тунелів пронизують всю нашу планету». 

Підземні споруди минулого ділились на: 1). Підземелля - 
які є крупними військовими об’єктами, включають в себе підзе-
мні ходи, некрополі, колодязі, сховища і схованки; 2). Для збері-
гання церковних реліквій та громадських цінностей; 3). Як в’яз-
ниці у старі часи; 4). Підземні тунелі і ходи для певної мети. На-
приклад, в Єлисаветграді від центру фортеці святої Єлисавети 
йшли підземні ходи в кілька напрямків з певною метою. 
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Всі давні цивілізації минулого ніби своєрідно змагалися за 
величину та розмах підземного будівництва. На десятки кіло-
метрів розтягнулися багатоповерхові лабіринти єгипетських 
пірамід та храмів, секрети яких берегли нащадки на протязі 
тисячоліть. Таємницями оточені унікальні підземні споруди 
«інків», підземні міста Малої Азії і Близького Сходу, підземні 
споруди «Каппадокії», підземелля островів «Оук» та «Пасхи», 
підземні споруди Лондона, Парижа, Неаполя, що вражають 
своїм розмахом и функціональністю. В Європі підземне буді-
вництво почало набувати широкого розмаху з часів палеоліту. 

Що стосується слов’ян, то в стародавній Русі завжди були 
присутні різноманітні типи підземних споруд, які успішно добу-
довувались в період середньовіччя. Навіть приїжджали май-
стри із Візантії та Європи до початку часів Київської Русі для 
«передачі досвіду». Значення розвинутої системи підземних 
споруд для оборони, прирівнювалося в ті часи - до значення 
міцності й боєздатності стін, башт, валів. На жаль сучасні істо-
рики відкидають цей фактор, що є свідченням відсутності від-
повідних знань та спеціально облаштування і приборів для 
виявлення пустот в земній корі. 

Відомо, що в стародавній Русі до ХIV століття не практи-
кувалося складання детальних планів певних населених пунк-
тів, тим паче підземних схованок і тунелів, майже не було гео-
графічних та топографічних карт і їх не наносили на мапи, тим 
паче не згадували про них письмово. Ось чому сучасні дослід-
ники так неохоче беруться за пошуки підземних тунелів. В усі 
часи таємниці підземель були важливою складовою професій-
ності архітектора та будівельників, які мусили їх берегти. 

Інформація про підземні споруди в радянські часи теж 
була недоступною. Цьому сприяв також Указ Сталіна 1947 року 
про обмеження доступу до підземних споруд, що був направле-
ний на їх консервацію і поступове знищення. Будівельники, які 
під час земляних робіт натрапляли на підземні ходи, змушені 
були кликати не істориків і археологів, а в першу чергу співро-
бітників КДБ, (як це часто бувало в Єлисаветграді-Кіровограді). 
Після чого в більшості випадків підземні ходи засипалися, а 
інформація утаємничувалася. Залишається надіятись на те, що 
з часом історики отримають доступ до архівів КДБ і СБУ, мож-
ливо там будуть цікаві факти і свідчення про підземелля.  
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Вчені й досі намагаються розгадати таємни-
цю підземної бази нацистів «Нова Швабія» в 
Антарктиді, куди разом з фахівцями Третьо- 
го рейху були відправлені вчені, які займалися 
секретними  розробками об’єктів, здатних під- 

корити навколоземний простір. Зараз варто розібратися, 
чому різні проекти й досі зберігають під льодом і далі в гли-
бині континенту. Є багато інформації про знайдене таємни-
че місто під землею в Антарктиді, яке нацисти використали 
для жителів «Нової Швабії». Чи були у них  спілкування з при-
бульцями, що жили в глибинах льодовиків, ми поки не знаємо. 
Але матеріальних слідів присутності і перших і других було 
знайдено достатньо, (нажаль ця тема залишається закри-
тою). Зовсім недавно було знайдено запис 1945 р, адресова-
ний комісару держбезпеки СРСР - В.Н.Меркулову, де вказано, 
як розвідники «СМЕРШу» отримали карти глибин для «Спеці-
ального конвою Гітлера». Там були відзначені коридори, що 
ведуть в «підземний світ» іншої цивілізації. Крім детальних 
інструкцій по проходженню лабіринтів, були ще вказані точні 
координати місця, де проходити занурення. Була інструкція, 
при появі НЛО, стріляти - заборонено, а також звертати 
уваги на раптові збої компасів на власних підводних човнах. 
За розпорядженням наркома СРСР: відразу засекретили прі-
звища осіб, які працювали в цьому проекті, а згодом їх ареш-
тували (подальша доля арештованих нам невідома). 

***** 
Останнім часом з’явилось багато інформації в ЗМІ про 

виявлення підземель майже в кожному стародавньому місті 
України: Харкові, Львові, Кам’янці Подільському, Кременці, Він-
ниці, Сумах, Єлисаветграді-Кропивницькому та багатьох інших. 
Територія України багата древньою історією, тому виявлення 
підземних споруд різного віку та призначення в Україні цілком 
закономірно. Київ завжди славився своїми підземними катаком-
бами та лабіринтами. Замки, монастирі і фортеці завжди буду-
валися з чітко продуманою системою ходів, тунелів, криниць, 
погребів, схованок тощо. Готуючись до осади, ворог в першу 
чергу намагався зібрати свідчення про об’єкти оборонців: водні 
ресурси, резервуари, колодязі, підземелля тощо. Багато архів-
них матеріалів й досі чекають своїх дослідників. 
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ВІДЛУННЯ  СТАРОДАВНЬОЇ  ДОРОГИ  БЕЗГЛУЗДЯ 
Немає жодного народу, який не мав би свого 
уявлення про світобудову, про Богів які керу-
ють життям, про їхню боротьбу за владу і 
вплив, про галактичні війни у просторі і часі, 
про стародавню «ядерну зброю» і літальні 
апарати. А ще історія розповідає про імперії 
які руйнуються не тільки від навали варварів 
або міжусобних воєн за владу, а й від «само-
знищення».  Згідно  цілого  ряду  досліджень,  

деякі розвинуті стародавні суспільства зникли з лиця Землі 
через проблеми з екологією, забруднення повітря, вирубування 
лісів та ерозії ґрунтів. Настав час «Великого Вибору»: або ми 
все докорінно змінюємося в кращу сторону, включаючи систе-
му життєустрою, або ми всі летимо в «тартарари».  

Не забувайте про військові розробки знищення людства: 
супутники - вбивці, променеву зброю, лазери, нейтронні бомби, 
крилаті ракети та багато іншого. Не варто забувати і про мож-
ливість доступу до управління зброєю людей неадекватних і 
неврівноважених. Ми досягли точки, коли розповсюдження 
ядерних озброєнь загрожують кожному жителю планети. Наше 
виживання залежить від того, чи зможемо ми в масовому поря-
дку направити свої знання і ресурси на зміну власної долі. 

Мільйони ниток тягнуться з нашого минулого, щоб сплес-
тися в канати і кабелі сучасності. Наші успіхи базуються на до-
сягненнях більше 40000 поколінь наших безіменних і забутих 
предків. То тут, то там ми натрапляємо на сліди великих цивілі-
зацій з минулого, таких, як «культура Ебль», яка процвітала 
всього кілька тисячоліть тому і про яку нам нічого не відомо. 
Часто кажемо: «Як же погано ми знаємо власну історію». 

Лише одного разу наша історія показала приклад блиску-
чої наукової цивілізації. Цитаделлю «іонійського пробудження» 
була «Олександрійська бібліотека», де 2000 років тому кращі 
уми античності заклали фундамент систематичного вивчення 
математики, фізики, біології, астрономії, літератури, географії 
та медицини. Ми й досі продовжуємо будувати на цьому фун-
даменті свої наукові досягнення. Бібліотеку створили на поча-
тку 3 ст. до н.е. люди на зразок правителів Єгипту в IV-I ст. до 
н.е. з династії Птолемеїв (або Лагідів), а ще грецькі царі, що 
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успадкували єгипетську частину імперії О. Македонського. По-
чинаючи з моменту свого заснування в III ст. до н.е., на протязі 
7 століть вона була мозком і серцем стародавнього світу. Про-
тягом усього III століття до н.е. очільник бібліотеки за традиці-
єю був одночасно і вихователем спадкоємця престолу. 

Династія Птолемеїв не тільки збирали стародавні знання, 
вони заохочували і фінансували наукові вишукування і тим са-
мим створювали нові знання. Результати були вражаючими. 
Ератосфен точно обчислив розмір Землі, склав її мапу і довів, 
що до Індії можна потрапити, якщо плисти на захід від Іспанії. 
Гіппарх передбачив, що зірки народжуються, століттями пові-
льно переміщаються і зрештою гинуть; він першим склав ката-
лог положень зірок і зоряних величин, з тим щоб виявити такі 
будуть зміни. Евклід написав підручник геометрії, по якому лю-
ди вчилися 23 сторіччя. Книги бібліотеки сприяли пробудженню 
інтересу до науки у Кеплера, Ньютона і Ейнштейна. Було бага-
то інших вчених, про яких ми вже згадували раніше. 

***** 
Вставка. Близько 3,6 млн років тому там, де за-
раз знаходиться Північна Танзанія, сталося ви-
верження вулкана, і викинута хмара попелу пок-
рила навколишню савану. У 1979 р. палеонтолог 
Мері Лікі виявила в цьому попелі сліди ніг людино-
подібному, древньому  гомініду,  можливо,   предка  

всіх людей, що живуть сьогодні на Землі. А в 380 000 км. на 
плоскій, сухій рівнині, яку люди назвали «Морем Спокою», є 
інший відбиток першої людини віком 3,6 мільйона років.  

***** 
Недалеко від місця, де раніше була розташована Олек-

сандрійська бібліотека, сьогодні стоїть безголовий сфінкс, вилі-
плений в часи фараона Хоремхеба  з 18 династії. Недалеко від 
левиного тіла сфінкса легко помітити сучасну вишку радіо зв'я-
зку. Між ними простяглися нерозривні нитки історії людського 
виду. Відстань від сфінкса до вишки всього мить за космічною  
шкалою часу, в порівнянні з 15 мільярдами років, що минули з 
моменту Великого Вибуху. Майже всі свідчення руху Всесвіту з 
минулого до сьогодення засипані пісками і «вітрами часу». 
Увесь цей період, докази космічної еволюції людства, знищува-
лися ще ретельніше, ніж папірусні сувої Олександрійської біб-



 
214 

ліотеки. І все ж завдяки розуму і нашої зухвалості, люди змогли 
зберегти кілька картин того звивистого шляху, по якому йшли 
наші предки і яким слідує П’ята Корінна раса людей. 

Якщо ми виживимо, то прославимось у віках з 2-х причин: 
1) тому, що в небезпечну пору технологічної юності ми змогли 
уникнути самознищення» 2) тому, що в цю епоху ми почали 
подорожувати до зірок. Ми зобов'язані вижити не тільки заради 
самих себе, але й заради того давнього і величезного Космосу, 
який нас породив. Звертаємось до людської мудрості: - Не пов-
торіть помилки попередніх Корінних рас, які через застосування 
ядерної зброї, приводили людей до планетарних катастроф. Ви 
скажете: З відкіля у попередніх Корінних расах людиноподібних 
істот взялася «ядерна зброя», або «надпотужна енергія»?   

14 серпня 1886 року, на світанку, перебуваючи на шхуні 
«Моллі Уо» поблизу атола «Ранголап», англійський письменник 
і драматург Едвард Сноу спостерігав в небі дуже яскраву і нез-
вичайну заграву. Після того, як небо згасло, над шхуною проле-
тів гарячий вітер, ледь не перекинув шхуну, а двоє матросів 
осліпли. Найзагадковішим в цій історії виявилося те, що коли 
«Моллі Уо» увійшла в порт Таонгі, члени екіпажу повною мірою 
відчули на собі повний набір симптомів «променевої хвороби». 
Сам Едвард Сноу помер навесні 1887 роки (можливо від про- 
меневої хвороби), описавши те, що сталося з ними в оповіданні 
«Помста Гефеста».  

Знайшлися й інші жертви загадкової події, що сталася 14 
серпня 1886 року. У цей день з явними симптомами «проме-
невої хвороби» в Архангельську лікарню доставили рибалок-
поморів. Хід лікування постраждалих місцевий доктор Коли-
ванов детально описав в «Терапевтичному віснику» за 1887 р. 
Тому сучасним медикам правильно інтерпретувати діагноз 
захворювання не склало великих труднощів. А восени 1886 р. в 
США золотошукачі Д.Гріффін і Б.Сміт в районі озера «Мід» 
лікували від «променевої хвороби» (не знаючи її симптомів) 
членів релігійної секти «аронітов». Постраждалі дружно розпо-
відали своїм рятівникам про те, що напередодні масового зах-
ворювання всі вони відчували, як під ногами затремтіла земля, 
далеко в небі гуркотів грім, а на наступний день вітер приніс на 
селище дивну хмара пилу. Після цього люди почали хворіти на 
«дивну хворобу», з часом вияснили, що це «опромінення». 
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На думку вченого С.Нафферта, описані три випадки 
«опромінення» людей, є «відлунням ядерних вибухів з пара-
лельних світів в просторі і часі». Відлуння термоядерних реак-
цій зачіпають фундаментальні закони Всесвіту і об'єкти, на яких 
відбуваються ті події, можливо вони мають властивість «спот-
ворювати простір і час». Їх назвали «луна ядерних вибухів». 
Висновок один: «Попередні Корінні раси людиноподібних істот 
володіли «ядерною зброєю і надпотужною енергією. Зазначені 
події 1886-1887 років можна кваліфікувати як результати «яде-
рної війни» в паралельних світах, їхні термоядерні вибухи при-
вели до утворення просторово-часових «дірок», які в одному 
випадку «засмоктують», в іншому - «закачують» енергію з 
одних паралельних світів, в інші. А куди саме - в минуле, або 
майбутнє - один Бог поки знає». 

***** 
Загальна маса бомб, скинутих за час Другої світової 
війни на всі міста - Ковентрі і Роттердам, Дрезден і 
Токіо - складає два мільйони т. тринітротолуолу. 
Смерть, що пролилася з небес в період з 1939 по 1945 
рік, вимірюється ста тисячами блокбастерів, або 2 
мегатоннами. Наприкінці XX ст. дві мегатонни - це 
енергія, що вивільняється при вибуху однієї середньої  

термоядерної бомби. Одна така сучасна бомба має руйнівну 
силу всіх скинутих бомб Другої світової війни. У ХХІ ст. існу-
ють десятки тисяч подібних ядерних боєголовок. Енергія, яка 
знаходиться в цій зброї, перевищує 10 000 мегатонн. До 1980 
року стратегічні ракети і бомбардувальники Радянського 
Союзу та Сполучених Штатів взяли під приціл більше 15 000 
різних об'єктів. Сьогодні на планеті не залишилося жодного 
безпечного місця.  

 ***** 
До речі, у 1922 році індійський археолог Р. Банарджі вия-

вив на одному з островів річки Інд руїни стародавнього міста, 
названого пізніше «Мохенджо- Даро», що означає «Пагорб 
мертвих». Зразу виникли питання: як було зруйноване це вели-
ке місто, куди поділися його мешканці? Серед руїн археологи у 
великій кількості знайшли розкидані шматки сплавів глини та 
інших матеріалів, які перетворилися в скло. Аналіз зразків пока-
зав: оплавлення відбулося при температурі 1400-1500 градусів. 
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Після огляду зруйнованих будівель у вчених склалося вражен-
ня, що невідомою силою (можливо ядерним вибухом), були 
знищенні всі будівлі. Від центру - до периферії руйнування пос-
тупово зменшувалися. На вулицях стародавнього міста було 
знайдено безліч скелетів. Більшість з них лежали з піднятими 
вгору руками, немов захищаючись від чогось страшного, що 
летіло з неба. Рівень радіоактивності кісткових останків в деся-
тки разів перевищував норму. Їх сміливо можна було порівняти 
з тими кістками, які знаходили в Хіросімі і Нагасакі. 

Багато дослідників вважають, що «Мохенджо-Даро» став 
жертвою застосування древніми мешканцями Індії ядерної 
зброї, яка дісталась їм від легендарної Атлантиди. Трохи пізні-
ше, оплавлені шматки скла, як дві краплі води схожі на вияв-
лені в «Мохенджо-Даро», були знайдені вченими на територіях 
Єгипту, Ірландії, Великобританії, Франції, Туреччини. Чи не є 
вони сумними свідками глобальної «термоядерної війни» в да-
лекому минулому? 

***** 
Кожна мисляча людина боїться ядерної війни, 
і кожна технологічна держава планує її. Всі 
знають, що це божевілля, але кожен народ 
знаходить виправдання. Найбільше бояться 
війни ті  країни, які  захопили  чужі  території,  

адже їм є що втрачати. Спрацьовує ланцюг «причинно-нас-
лідкових зв'язків»; на початку Другої світової війни німці пра-
цювали над створенням «супер бомби», і тому американці 
постаралися зробити її першими. Раз її створили американці, 
то вона знадобилася і росіянам, а потім і англійцям, францу-
зам, китайцям, індійцям, пакистанцям. До кінця XX століття 
ядерною зброєю обзавелося вже багато країн. Її було не так 
уже й важко розробити. Виробництво ядерної зброї стало 
майже «кустарним ремеслом». 

***** 
Згідно «Живій етиці», існують 7 різних просторів, що ста-

новлять єдине ціле, і наша земля тільки одна з них. Хоча всі ці 
світи є взаємо проникні, для подолання їх бар'єрів, потрібна 
величезна кількість енергії, яке наша цивілізація ще не навчи-
лася концентрувати в точці переходу. А ось термоядерні вибу-
хи (на цей фактор вказувала О.І.Реріх), пробивають «дірки» між  
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світами. Причому наслідки такого «пробою» непередбачувані. 
На початку ХХІ ст. в деяких зарубіжних і вітчизняних 

виданнях з'явилися сенсаційні публікації. У них йшлося про те, 
що в 1964 році з планети Марс повернулася наукова експеди-
ція, відправлена туди в майбутньому 2012 році. Не дивуйтесь, з 
2012 року можна попасти в минулий час, наприклад в 1964 рік. 
Спусковий апарат міжпланетного космічного корабля з п'ятьма 
астронавтами США і трьома космонавтами Росії з великими 
труднощами здійснив посадку в пустельній місцевості штату 
Невада. Допитливі журналісти «розкрутили» матеріал з подачі 
відставного генерала Пентагону (прізвище якого, з міркувань 
його безпеки не розголошується). Ось, що він повідомив. 

Космічний корабель був дітищем спільного проекту США і 
Росії і стартував на Марс в 2012 році. Командир корабля Вале-
рій Іваницький на секретній базі ВВС США дав свідчення, що 
при прольоті орбіти між Марсом і Фобосом екіпаж і апарат під-
далися потужному електромагнітному впливу невідомого похо-
дження, в результаті чого були відкинуті назад, в минуле на 48 
років. Але найнеймовірніше в показаннях командира і членів 
екіпажу полягало в іншому. Виявилося, що з Космосу вони ба-
чили, як в 1986 році на Землі почалася «Третя світова війна», в 
ході якої одна з воюючих країн застосувала ядерну зброю. В 
результаті розпочався ланцюг «глобальних екологічних катак-
лізмів», а населення Землі до 2000 року скоротилося в 5 разів і 
продовжувало скорочуватися далі. Саме тоді був розроблений 
проект переселення землян на Марс, з якого і повернулася 
зникла експедиція, відправлена в 2012 році. 

Приземлення космічного апарату з майбутнього 2012 року 
в минулому 1964 році і ланцюг «глобальних катастроф», стали 
причиною того, що в реальному часі 1986 року ніякої ракетно-
ядерної війни на Землі просто не було. Зате така війна бушу-
вала у віртуальному часі. Ви скажете: «То все байки», ні шано-
вні, космічний корабель і 8 осіб екіпажу як спільний проект США 
і СРСР під керівництвом командира Валерія Іваницького у 1964 
р. можна було споглядати на власні очі. Інформацію про повер-
нення космічного корабля з майбутнього 2012 р. – в минулий 
1964 р. з фізичної точки зору спростувати не можна! 

Цікава пригода в Космосі трапилась з екіпажом радянсь-
кої орбітальної станції «Мир» у 1985 році. 
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Вставка. У 1985 році, на 155 день польоту кос-
мічний екіпаж радянської орбітальної станції 
«Мир» в складі Леоніда Кизима, Олега Атько-
ва, Володимира Соловйова, Світлани Савиць-
кої, Ігоря Вовка та Володимира Джанібекова 
займався плановими роботами. Коли космонав- 

ти готувалися приступити до медичних експериментів, зов-
ні і всередині станції несподівано з'явилося помаранчеве сві-
чення. Поглянувши в ілюмінатори, екіпаж заціпенів: в пома-
ранчевій хмарі, що плила за станцією, виднілися 7 гігантських 
«ангелоподібних фігур». Ці дивовижні особи посміхалися, це 
була не посмішка вітання, а посмішка захоплення і радості. 
Ми так не посміхаємося, розповідали потім космонавти. Але 
найцікавіше в тому явище те, що «ангели» виглядали так, як 
описувала О.Блаватська в езотеричній «Таємній Доктрині» 
представників Першої Корінної раси гігантських сутностей 
«місячного кольору», які жили сотні мільйонів років тому. 

***** 
Сукупний аналіз даних сучасної уфології та езотеричних 

джерел з великою часткою ймовірності дозволяє припустити, 
що НЛО - це не що інше, як живі істоти Першої та Другої Корін-
ної раси Землі, викинуті некерованою термоядерної енергією з 
сучасної (а можливо і минулої) людської цивілізації зі свого 
простору- часу. В основі їхньої духовної еволюції лежали дві 
аксіоми. Перша з них стверджує, що духовна свідомість осо-
бистості належить багатовимірному просторі-часі. Друга аксі-
ома є наслідком першої і передбачає, що в майбутньому духо-
вні свідомості всіх особистостей, які коли-небудь жили на Зем-
лі, неминуче об'єднаються в само замкнутий і багатовимірний 
простір-час, свого роду «міні-всесвіт» в співтоваристві усіх 
можливих інших світів Всесвіту. За своєю суттю «міні-всесвіт» є 
матрицею. Космічне покликання людства - творити, а не руйну-
вати простір-час. В 1963 році СРСР, США і Великобританія 
уклали договір, який забороняв ядерні випробування в атмос-
фері, в Космосі і під водою. Та через два роки (1965 р) СРСР  
почав таємні підземні ядерні вибухи «в інтересах народного 
господарства». В Україні у 1972 р влаштували ядерний вибух в 
Харківській області, під назвою «Факел», а у 1979 році на шахті 
«Юнком» (Донбас), за кодовою назвою «Програма № 7». 
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ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКА  ЛЕГЕНДА  ОНГОЛЬЦІВ 
Це було дуже давно, волхви сторожової застави 
племені «Онгол» на річці «Івля» в Дикому полі 
Приінгулля, за православним календарем 2 серп-
ня (по новому стилю 20 липня), вирішили на свя-
то Перуна відмітити найкращу жінку - майстриню. 
Домовилися, що в неділю всі сім’ї прийдуть на 
майдан, і кожна жінка принесе найкраще, що вона  

зробила своїми руками: вишитий рушник, мережива, полотно, 
скатертину, одяг тощо. Серед онгольців були і герої наших 
книг: Карп, Магр, Тавриза та Чегодай із своїми сім’ями. 

У призначений день всі дівчата і жінки прийшли на май-
дан та принесли безліч дивовижних речей. «Жюрі» складалось 
із високого старого волхва Білозара (світла  зоря) у довгій білій 
сорочці. Поряд на колодах, впритул один - до одного, сиділи 
найстарші люди похилого віку: Будимир (миротворець), Велис-
лав (велика слава), Добромил (добрий і милий), Ярополк (коли-
шній воєвода «сонячного» війська) та інші волхви. 

У «жюрі», від принесених речей «розбіглися очі», так 
багато було талановитих жінок і дівчат. Дружини і дочки онго-
льців принесли вишиті покривала, тонкі мереживні фіранки, на 
яких були вив’язані дивовижні птахи та одяг із старовинними 
міфічними знаками-рунами. Але переможницею стала Мар’яна, 
дружина молодого Боєслава (славний в бою). У неї не було ні 
вишитого рушника, ні мережив, хоча все це прекрасно вміла 
робити. Вона привела свого п’ятирічного сина Горислава, а він 
приніс дерев’яного жайворонка, доклав його до губ, і защебе-
тала пташка, як жива. Всі стояли на майдані, мов зачаровані, 
слухаючи пісню, і раптом у блакитному небі заспівав справжній, 
живий жайворонок, залучений співом Горислава з землі. Рішен-
ня старих волхвів було таке: «Той, хто створив розумного і доб-
рого чоловіка, той самий вправний майстер». 

***** 
Перші слов'янські боги і богині, які зародилися в до-
історичний період та існували до поширення христи-
янства поділились за рівнем До вищого рівня відне-
сені головні слов'янські божества, до середнього - 
загальні божества, до нижчого - різні групи міфічних 
істот, зокрема нечистої сили, духів, тварин тощо.  
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Ми наддамо для короткого розгляду тільки перших дав-
них богів слов’ян які були тісно пов’язані з обожненням явищ і 
сил природи. Кожний з них мав певне надприродне пояснення 
та пов’язувався з таємничою істотею:  

1). Першобог, (або Око, або Рід), за космогонічними 
уявленнями протоукраїнців - творець Вирію, Всесвіту, Землі і 
всього сущого на ній.  

2). Сваро́г - давньоруський переклад імені грецького 
бога Гефеста. Згадується в Іпатіївському списку «Повісті 
минулих літ» в частині перекладу-вставки з хроніки Іоанна 
Малали. Головний бог творчої сили цілої природи (є небесним 
ковалем), володар світу, батько українського пантеону.  

3). Перу́н - божество в слов'янській міфології, покрови-
тель князя і дружини. Бог-громовержець, грози, грому і блис-
кавки. Східні слов'яни вшановували Перуна щотижня у четвер 
(Перунів день). Загальне свято Перуна відзначають 20 липня 
(за православним календарем - 2 серпня). Цього дня дівчата 
приходили до води, поклонялися богам і співали довкола вогню 
пісні про Перуна та обирали йому «наречену» - Додолу.  

4). Ве́лес, (Во́лос) - бог торгівлі, музики, мистецтва, 
поезії, та підземного світу. Культувався переважно у північ-
них слов'ян, антагоніст Перуна, опісля хрещення Русі – пра-
образ Сатани. За легендою Велес був головним божеством 
племені словен. У ХХ ст. став відомим за «Велесовою кни-
гою», яку більшість вчених вважають підробкою, в ній він 
постав в суперечливому образі «традиційного Велеса».  

5). Дажбог - сонячне божество у східних слов'ян. У пів-
денних слов'ян – Божич, податель добра і багатства (боже-
ство достатку). Опікун громади й народу, а також «долі, 
щастя і майна». Батько Святибога - покровителя лісів. 
Називаючи наших пращурів «Дажбожими онуками», автор 
«Слова о полку Ігоревім» виокремлює Дажбога як верховне 
божество, під всемогутньою силою якого було все небо, як 
найвища цитадель Всесвіту.      

6). Мокош, (або Макош, Мокоша) - богиня материнства, 
милосердя, щастя і жіночого нещастя, а ще гадання, рукоділ-
ля, покровителька водяних джерел і святих колодязів. Жіночі 
божества, які опікувалися шлюбами, дітонародженням та 
жіночими ремеслами, були у світі надзвичайно шановані. У 
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середньовіччі, християнство підмінило богиню Мокошу - 
«Параскевою П'ятницею» і 10 листопада в Україні відзна-
чають день святої  великомучениці Параскеви. 

7). Доля (Стріча) – богиня, яка визначає призначення 
людини, тому при народженні наділяє немовлят всіма чес-
нотами, пророкує їм майбутнє. «Доля», як і «Мокоша», є вті-
ленням матері Лади. Вона знає «Ведичні знання» про все, що 
було, є сьогодні, і буде з кожною людиною. «Доля» визначає, 
чого потрібно навчитися кожній людській душі, коли вона у 
черговий раз повертається на Землю. Має і свою зворотну 
сторону – «Недолю», втілюється в людей, які зраджують 
закони «Права» і предківський звичай – «Покон». Восени на 
свято «Долі» 24 листопада дівчата готують кашу і в гор-
щику виносять за поріг, закликаючи: «Доле, Доле, йди до нас 
кашу їсти». А вже 1-2 лютого відбувається «Стрітення», 
коли Зима зустрічається з Весною. У цей день у родинах 
православних Рідновірів співаються пісні-замовляння на теп-
ло та добре літо, відбуваються гадання. «Доленько-доле, дай 
мені збіжжя, теплу одежу, ще й силу ведмежу». Символами 
долі є веретено, прясельце, клубок ниток.  

8). Лада – давньослов’янська богиня кохання і шлюбу, 
покровителька родинного вогнища; у фольклорі «Лада» – 
кохана, мила, дружина; а «Ладо» – коханий, милий. Вшанову-
ють 22 квітня. «Лада» – мати Богів, старша «Рожаниця», 
богиня світової гармонії, покровителька пологів, жінок, дітей, 
шлюбу, любові, жіночих справ, врожаю, родючості. Жіноче 
втілення «Рода», дружина «Сварога». Всі богині – це її уосо-
блення та прояви. «Лада» – Богиня життя, символізує сві-
тову любов, що є основою життя на землі. Прилітаючи у цей 
світ на чарівній колісниці, запряженій парою голубів і парою 
лебедів, вона розпалює вогонь небесних гроз, проганяє злі 
сили, виводить з-за холодних хмар світлосяйне Сонце. А ще 
богиня «Лада» принесла світові «Живу Воду», прийшовши до 
людей по веселці з немовлям «Божичем» на голові. У руці вона 
тримає червоне яблуко з виноградною лозою. Немовля при 
цьому символізує «Явлений» (втілений) світ, а яблуко (або 
яйце) - початок усього сущого. Теплі дні кінця травня і поча-
тку червня з давнини присвячувались «Ладі» і знаменувались 
загальними ігрищами. Тим, хто приносить їй пожертви, вона 
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пророкувала майбуття. У «Лади» двійко дітей: «Леля» – 
чарівна богиня кохання, та «Полель» – бог світлого дня. 

9). Леля (Лель) і Полель – юні боги закоханих і кохання, 
донька і син «Лади», вшановувалися 23 квітня. «Леля» – дру-
жина Ярила і весняне втілення «Лади». У слов’янській тради-
ції богиня закоханих молодих пар, є джерелом любові для люб-
лячих сердець. «Леля» виглядає як молода, надзвичайно кра-
сива дівчина, прикрашена квітами, вінками і травами. Вона 
особливо прихильна до молодих дівчат, є їх заступницею і 
берегинею, саме дівчата проводять обряди на її честь. 
«Леля» пов’язана з весняною неділею природи, квітами, поча-
тком польових робіт. На честь богині «Лелі» дівчата обира-
ли найкрасивішу дівчину, одягали її в найкращий одяг і водили 
з нею хороводи, виконували обрядові пісні. Юнаки в цей день 
на пагорбах розпалювали великі святкові багаття, «Полель» 
їхній бог: кохання і шлюбних уз. Дівчата мали звичай прикра-
шати дерева на честь «Лелі» стрічками і рушниками. Слід 
зазначити, що літописних свідчень про «Лелю» до українців 
не дійшло. Усі відомості мають фольклорний та лінгвістич-
ний характер, приспів: «лелю», «леля», «люлю», «льолі» то-
що, характерні для давніх весільних пісень більшості слов’ян. 
А слово «леліяти» в тій чи іншій формі є в багатьох слов’ян-
ських мовах - «любити», «дбати», «оберігати» та «ніжити». 

10). Мара – міфічна богиня зла, дружина Чорнобога (або 
донька Чорнобога), пізніше – уособлення хворобливого, три-
вожного сну, що має назву «маруха» (мора); це може бути 
істота чи предмет, що уявляється комусь як привид, або 
примара. «Мара» – богиня «Наві» темної ночі, страшних сно-
видінь, привидів, хвороб (мору), смерті, вона сіє на землі чва-
ри, брехню, недуги, тощо. Любить душити сплячих та смок-
тати їхню кров. Разом зі «Змієм» породила 13 доньок-хвороб, 
яких пустила по світу: Вогневицю, Глуханю, Коркушу, Лякли-
вицю, Лінь, Ломоту, Лідницю, Кікімору, Жовтяницю, Гризачку, 
Очницю, Трясовицю та Черевуху. Володіння «Мари», відпові-
дно до давніх легенд, знаходиться за чорною річкою Смороди-
ною, яка розділяє «Явь» і «Навь», через річку перекинуто міст 
з калини, який охороняється змієподібними істотами. «Мара» 
втілює собою «Мертву воду» та силу, яка загоює рани. Але 
смертельні навіювання «мари» не є повне переривання жит-
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тя як такого, це лише перехід до іншого життя, до нового  
«Початку», бо так є в Природі, що після зими, яка забирає із 
собою все віджиле, завжди настає весна. Давні українці щове-
сни, напередодні нового землеробського року робили опудала 
з «Мари», які спалювали або топили у воді. 

11). Рожаниці, це давньоукраїнські першобогині родючо-
сті, небесні «Господині Світу», покровительки «роду, сім’ї та 
домашнього вогнища». Богині, від яких утворився увесь світ, 
опікуються дітонародженням й жіночою долею та мають 
таємний зв’язок із зірками. Душа людини уявлялася як «іскра 
небесного вогню», як зірка, яку Бог запалює при народженні 
дитини і гасить коли людина помирає. Від Великодня (Ярила-
Дажбога) до Купала всі святкували «Воскресіння Природи», 
добра, злагоди, миру і щастя.  

12). Триглав – божество слов’ян, а точніше божествен-
ний принцип триєдності світу. Він є чи не найменш дослід-
жений з усіх слов’янських божеств. Великий Триглав включає 
в себе множинність інших Богів, які, в свою чергу, складають 
малі триглави які відносяться до інших Богів. 

13). Хорс – сонячне божество давньоруського пантеону, 
друге за вагомістю після Перуна. Одночасно згадки про Хорса 
дослідники зустрічають поряд із Дажбогом – автентичним 
слов’янським божеством, що мало б пояснити значення їхніх 
функцій. Хорсу відведено роль «Місяця» при якому йдуть пе-
ревтілення та різні «перевертні» і вовкулаки. Хорс був дея-
ким доповненням образу Дажбога-Сонця, а ще вважається, 
що Хорс і Дажбог – одна і та ж персона. Різниця лише в тому, 
Дажбог має слов'янську, а Хорс – тюркську основу.  

14). Ярило (Ярила) – бог пробудження природи, плодючі-
сті і родючості, символ сексуальної потужності і покрови-
тель рослинного світу. Зображувався молодим, у білій поло-
тняній одежі, на білому коні, босим, на голові – вінок квітів як 
символ вічності й неба; у лівій руці – пучечок житніх колосків – 
знак життя і щастя, доброго врожаю і благополуччя; у правій 
руці – мертва чоловіча голова як нагадування про те, що кож-
ного чекає смерть, а тому треба «жити яро». Культ Ярила 
був поширений на Русі дохристиянського часу, але перейшов і 
в християнську традицію: під впливом християнства магічна 
функція Ярила була перенесена на «святого Юрія». (…). 



 
225 

ОКРЕМІ  ПАРАЛЕЛЬНІ  ЛЮДСЬКІ  РАСИ 
Денисовці та інші предки людства. Поряд з до-
бре відомим цивілізаціями, на Землі могли існу-
вати  й  інші  розумні та  загадкові  представники 
людства, заявив доктор технічних наук, професор 
Костянтин Коротков, (не плутайте з громадським 
діячом м. Кропивницького - Віталієм Коротковим). 
Професор Костянтин Коротков пояснив, що перші 
в історії предки людини з'явилися близько 1 млн 
років тому, а може ще пізніше. Згодом  природня  
еволюція розділила їх  на  неандертальців, дени- 

совців, Homo sapiens та інших. Академічні вчені вважають, що 
історія Homo sapiens (як окремого виду), триває близько 200 
тисяч років. Дослідник відзначає, що вид «людей розумних» 
існував паралельно з неандертальцями ще багато тисяч років 
тому, а поряд існували «денисовці», як окрема гілка людства. 

На думку вченого К. Короткова, останки її представників 
нещодавно знайшли в перуанській долині Наска, відомою зав-
дяки своїм загадковим муміям, вони мали надзвичайно продов-
гуваті черепи, а на руках було всього по три пальці. Ці черепа 
мумій походили на знамениті «13 кришталевих черепів», знай-
дених в Латинській Америці і Німеччині. Їх походження й досі 
невідомо. Денисовці вимерли 40 тисяч років тому, проте ці гомі-
ніди залишили свій слід в ДНК сучасних людей. Так, наприклад, 
геноми жителів Меланезії (групи островів в Тихому океані) міс-
тять близько 5% денисовської ДНК. Як бачимо, історія людства 
сповнена загадок і таємниць, розгадати які намагається вже не 
одне покоління дослідників. 

Команда вчених з Ізраїлю та Іспанії спробувала відтво-
рити анатомію загадкових денисовців – вимерлого виду людей. 
Команду дослідників очолили генетики Девід Гохманов і Лиран 
Кармель з Єврейського університету в Єрусалимі. Вони спро-
бували відтворити фізичні особливості денисовців, беручи за 
основу те, як могли функціонувати їхні гени. Справа в тому, що 
останків цього виду зовсім мало -  кістка фаланги пальця руки 
дівчинки(її ДНК і використали в роботі), корінний зуб молодого 
чоловіка та фаланга пальця ноги. Незважаючи на брак остан-
ків, «денисівці» залишили слід в еволюції людей, від яких вони 
відділилися близько 700 тисяч років тому. Пройшов великий 
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період часу, предки сучасних людей і предки «денисівців» 
зустрілися знову, і почали спарюватися, а тому їхня ДНК зали-
шилась в людських популяціях й на сьогодні. 

Ця інформація була отримана на основні: «можливо так 
було».  Реакція наукової спільноти на цей варіант варіюється 
від оптимістичної цікавості - до відвертого скептицизму. Коли в 
2012 році в одній з печер, де зупинялись «денисовські люди», 
були знайдені останки стародавньої дівчинки-підлітка, в нау-
ковому світі стався справжній фурор. Справа в тому, що відпо-
відно до проведених експертиз, дівчинка була носієм ДНК 
відразу двох різних видів стародавньої людини. Мати дівчинки 
була представницею «неандертальців», а батько був «денисо-
вець». Гени матері цієї дівчинки говорять про те, що її предки 
прийшли на Алтай з Західної Європи. Крім того, аналіз більш 
далеких родичів показав, що велика їх частина була пересе-
ленцями з регіону сучасної Хорватії. Керуючись цим фактом 
можна сказати, що стародавні люди мали тенденцію до частої 
міграції в регіоні між Європою і Сибіром 

Відомо тільки те, що обидва види (неандертальці і  дени-
совці) були швидко винищені «Homo sapiens», хоча кілька істо-
рій кохання та спарювання між стародавніми, кровними воро-
гами й досі залишаються жити в нашій ДНК. Попереду багато 
років інших досліджень і тоді може зміниться наше уявлення 
про міграцію «Homo sapiens» і їх прихід на терени Європи. 

 
Наше ДНК приховує в собі сліди невивчених видів людсь-

ких цивілізацій. Чи знаєте ви, що з великою часткою ймовірно-
сті, як наші предки, так ми сьогодні є носієм генів неандерталь-
ців. Згідно з сучасними дослідженнями, практично кожна люди-
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на ХХ ст., як представник роду «Homo sapiens» має близько  
2% генів, що дісталися нам у спадок від давніх предків. Згідно з 
останніми даними, предки сучасної людини схрещувалися не 
тільки з неандертальцями і денісовцями, але і з представника- 
ми кількох інших архаїчних (невідомих) груп. Так, вченими було 
виявлено, що під час заселення Південно-Східної Азії, предста-
вники «Homo sapiens» вступали в сексуальні зв’язки із «невідо-
мими вимерлими живими людиноподібними істотами», які суча-
сні дослідники називають «ЕН-1» і «EH-2». Дехто називає їх 
представниками «хоббітів», (гобитів).  

Можливо нам треба було написати про «хоббітів», (гоби-
тів) раніше, але їх чомусь вважають міфічними. Дослідники ка-
жуть, що народи «гобітів» були одного походження з сучасни-
ми людьми, однак немає інформації, щоб з'ясувати рівень їх 
спорідненості. Сьогодні відомо що колись вони мали спільну 
мову і однакові вподобання. Про «гобітів» почали писати після 
заселення Європи, куди вони прийшли зі Сходу. 

***** 
Можливо «гобіти» міфічні істоти невисокого зросту, 
приблизно 60-90 сантиметрів, на відміну від «гномів», 
без бороди, однак мають міцну шкіру на підошві ніг, 
бо практично не носять взуття. Однією особливістю 
«гобітів» є тривалість їх життя, вони стають доро-
слими у 50 років і живуть довше за людей у норах, або 
наземних будинках. Але ми не знаємо де живуть. 
***** 

Крім «ЕН-1» і «EH-2» вченими були виявлені сліди ще 
одного таємничого виду, які встигли внести свій вклад в роз-
виток людства. Загадкова «людина лусонська» співіснувала 
разом з неандертальцями, кроманьйонцями і денисовцями, 
проживала на острові Лусон біля берегів сучасних Філіппін. Ще 
один представник виду гобітів є «людина флореська». Останки 
австралопітеків «людини лусонської» і «людини флореської» 
нагадують різні види австралопітеків, які багато мільйонів років 
тому населяли Азію і Південну Африку. Середні розміри цих 
людей могли становити від 0,9 до 1,2 метра. Відсутність нових 
знахідок змусила вчених вважати, що вони були звичайними 
людьми, які перетворилися в карликів через відхилення (мікро-
цефалію, синдром Ларона, кретинізм та інші порушення). 
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Саки – як загадкові народи. Найбільше кочових і 
напівкочових племен «саків» згадують в період VII 
ст. до н. е.- IV ст. до н. е. Одні дослідники в  мідій-
ському середовищі під «саками» мали на увазі скі-
фів, другі – (наприклад Геродот та ассирійські дже-
рела), жодного разу не називали скіфів – саками, а 
розрізняли їх. Треті -  поставили знак рівняння між 
саками та скіфами, і всіх кочовиків Азії на певному 
етапі почали називати «скіфами азійськими», а їхні 
території - «Скіфія Азійська». Нижче ми наводимо  
перелік груп «саків» за написами перських царів:  
1). Саки в Мідійському царстві та імперії Ахемени- 

дів, мешкали між озерами Балхаш на півночі, Сасикколь і Ала-
коль на північному сході, далі між хребтом Джунгарського Ала-
тау на південному сході та хребтами Північного Тянь-Шаню на 
півдні. «Семиріччя»:  - це 7 головних річок, які дали назву регі-
ону: Ілі, Каратал, Бієн, Аксу, Лепсі (Лепси, Лепса), Баскан, Сар-
канд. В І тис. до н.е. на даній території жили племена «саків»; в 
ІІ ст. до н.е. - V ст. н.е. племена «усунів». В середині VІ ст. тут 
утворився Західно-Тюркський каганат; в VІІІ ст. - держава «тюр-
гешів» до 758 року, згодом «карлуків»  в 766-940 роках. В кінці 
Х ст. «Семиріччя» увійшло в державу «Караханідів»; від 1230-х 
років в державу «каракитаїв». 

2). Саки-гаомаварґа (вони шанують напій гаому\хаому), 
мешкали в долині річки Мургаб та біля Паміру; 

3). Саки-тіграхауда в гостроверхих шапках, мешкали в 
передгір’я Тянь-Шаню і між річками Сирдар'я і Амудар'я; 

4). Саки-парадрайя (ті, що за морем) як європейські скі-
фи, мешкали в Прикаспію;  

5). Саки-парасугдам (Согдом – область середньої Азії), 
мешкали в басейні Аральського моря в низов'ях Сирдар'ї, 
Амудар'ї та нинішньої території Таджикистану.  

6). Кочовики священної книги зороастризму Авести, це 
кочові іранські групи «Тура» та «Сайріму», від античних джерел 
їх пов’язують з «сарматами» (савроматами) та людей степу Ту-
рану, (давня назва частини Середньої Азії на схід від річки 
Аму-дар'ї, територія сучасного Узбекистану і південної частини 
Казахстану. Тут розташована Туранська низовина, більша час-
тина якої зайнята пустелями Каракум і Кизилкум. 
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Перський цар Дарій 550-486 р. до н.е., один із най-
визначніших правителів в історії Стародавнього 
Сходу, (написав на трьох мовах), є його опис як він 
переміг сакського царя Скунха. Самі перси визна-
вали що саки не іранці, вони писали про саків, як 
про «народ з півночі». Згодом, переможені  саки 
увійшли до війська Дарія. Вожді сакських племен 
належали до військового  стану. Греки називали  їх 

басилевсами – царями, атрибутами яких були лук зі стріла-
ми. Свою зброю сакський цар передавав старшому синові, не 
випадково стрільба з лука і вміння точно вражати ціль вва-
жалися ознакою знатності й перевірялися на всіляких святах, 
а найвлучніший стрілець за давньою традицією діставав на 
час таких святкувань «право керувати людьми». Водночас 
сакський цар (як і середньовічні князі Русі-України), проводив 
першу борозну на весняній оранці, що демонструвало його 
зв’язок із народом. Сакс-басилевс належав до стану воїнів і 
разом з тим вважався обранцем Богів, посередником між 
небом та землею, носієм земного процвітання.  

***** 
Розглядаючи загадкові народи саків, ми  повинні  сказати 

декілька слів сказати про «Висоцьку культуру» 1100 - 600 р. до 
н. є. Вона займала невеликий простір у Тернопільській області 
й частково на Львівщині в  верхів'ях Західного Бугу й верхніх 
притоків Прип'яті. Кінець цієї культури збігається з початком 
скіфського часу (самоназва «скити», «сколоти», застосовується 
до практично всіх кочових племен, що мешкали у VII—III ст. до 
н. е. на землях Великого Євразійського степу, тобто від степів 
сучасної України на Заході - до сучасної Монголії та Китаю на 
Сході). У 5-4 ст. до н.е. під вплив скіфів\саків потрапили землі 
лісостепової  смуги  Лівобережної  та  Правобережної  України, 
всю цю територію іноді називають «Велика Скіфія». На землі 
нинішньої України скіфи-саки ймовірно повернулись з району 
Алтаю і Казахстану. За життя на теренах сучасної України скі-
фи-саки пізнали великий розквіт і занепад. Відомості про них 
засвідчують Геродот й інші грецькі і римські автори та архео-
логічні знахідки. З території сучасної України скіфи-саки, внас-
лідок переселення до Криму та винищення сарматами, зникли 
на рубежі IV-III ст. до н.е. Про них ми вам вже розповідали, до 
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речі, в перських та індійських джерелах «скіфи» відомі як «са-
ки» та «шаки» відповідно.  

Українська назва походить від Висоцького могильника 
біля  села Висоцьке, Бродівського району, Львівської  області.  
Народи «Висоцької культури» розселилися на великих прос-
торах євразійських степів, українські дослідники називають їх 
«сакськими племенами», які протягом усієї своєї історії були 
нерозривно пов’язані з населенням Північного Причорномор’я. 
За даними грецького історика Ефора, вони прийшли в Азію з 
нинішньої території України, з якою постійно були пов’язані 
впродовж усієї своєї історії. Згодом вони почали мешкати на 
Півдні сучасного Казахстану, в Узбекистані, на Півночі Киргиз-
стану та на Гірському Алтаї. Писемні пам’ятки з Хотану надійно 
засвідчили їхню іраномовність. Європеоїдні, біляві та блакитно-
окі саки були найближчими родичами скіфського населення 
Північного Причорномор’я, з якими постійно заводили сім’ї, тор-
гували й спілкувалися. 

Дослідники Південного Казахстану і Киргизії пов’язують 
між собою саків і раніше згаданих массагетів. Грецькі письмен-
ники розрізняли в Середній Азії дві групи кочівників: саки і мас-
сагети. По одягу і способу життя Геродот зближує массагетів зі 
скіфами. Римський історик Квінт Курцій Руф переказує легенду 
про те, що в саків і скіфів Придніпров’я, були чарівні небесні 
дари: плуг і ярмо – для хліборобів, спис і стріла – для воїнів, 
чаша – для жерців. Кожному з названих станів відповідали свої 
традиційні кольори. Воїнам належав червоний і золотисто-чер-
воний колір, жерцям – білий, а хліборобській громаді – жовтий і 
синій. Поєднання двох останніх було притаманне впродовж 
віків і символіці населення Північного Причорномор’я, а згодом 
втілилося у сучасному прапорі України. 

До речі, скіфи Північного Причорномор’я та войовничі 
саки вшановували богиню Змію – міфічну прародительку свого 
спільного народу, а також індійського бога Варану, що відпові-
дав прабатькові скіфської царської династії – богу моря Тагіма-
саду. Жорстокі звичаї сакських племен наводили жах на індій-
ців: наприклад, коли разом із вбитим знатним воїном у могилу 
живцем клали його ворогів. Останній обряд ще довго зберігав-
ся в Причорномор’ї, на багато століть переживши скіфів-саків. 
Зокрема, його дотримувалися козаки Запорозької Січі.  



 
231 

У стародавніх клинописах знайдені записи: «Саки 
з'явилися на історичній арені раніше Кіра, ще при 
мідійських царях», далі тексти говорять, що саки 
поділялися на саків-парадарайя (за Каспієм); саків-
хаомаварга (які виготовляли хаому); саків-тиграха-
уда (гострі шапки); саки за Согдом; а також народи 
«дахи» (дай). Саки-тіграхауда які  проживали в доли-
нах річок: Сирдар'ї, Талас, Чу та Каратал.  За  римсь-  

ким істориком грецького походження Страбоном, на Північ 
від «массагетів», (вище Меотиди) перебували племена «дай - 
дахів». У царювання мідійського царя Астібара, «парфяни» 
добровільно перейшли під владу саків,  внаслідок чого розгорі-
лася війна між саками і мідянами. Над саками в цей час пану-
вала володарка Заріна (дружина парфянського князя Мерме-
ра). Кордоном між саками і «согдійцями» була річка Яксарт 
(Сирдар'я). Від Діодора Сицилійського відомо, «що саки і 
массагети відносяться до єдиного скіфського народу і імена 
свої отримали від знаменитих їхніх царів родоначальників». 
«Саки», які проживали на території Північного Причорно-
мор'я, називалися «скіфами». «Саки» які захопили частину 
Закавказзя, стали називатися «сакастани», а греки на свій 
лад назвали їхню землю «Скіфією». Частина сакських племен 
ототожнюється з перськими племенами. Із уривчастих відо-
мостей, робимо висновок: «саки, скіфи і массагети» етнічно 
близькі племена із загальним родоначальником. 

***** 
Приклад добровільного поховання. Пройшло 3 тис. 

років і на початок ХХІ ст. (в Україні) дослідили могильник і вия-
вили унікальне парне поховання «скелети кохання», яким 3000 
років. З усього видно, що жінка лягла у труну чоловіка «добро-
вільно і свідомо», вони міцно обнявшись, лежали поруч один до 
одного, стикаючись лобами. Це є приклад з історії любові і вір-
ності жінок сакських племен. Похована жінка лежала на боці, 
ніжно притискаючи чоловіка до себе, поклавши зап'ясті своєї 
правої руки на його ліве плече. Ноги жінки були зігнуті в колінах 
і лежали поверх витягнутих ніг чоловіка. На них були бронзові 
прикраси, а в головах була розставлено глиняний посуд: миска, 
горщик і три черпака. Цікава деталь: майже у всіх останках збе-
реглися щелепи з зубами без ознак карієсу. 
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Вчені кажуть, що тільки в таких, парних похованнях Висо- 
цької культури померлі проявляли елементи близькості, ніж-
ності і глибокої симпатії один до одного, коли долоні жінки були 
вкладені в долоні чоловіки, або уста останнього торкалися 
чола жінки, або руки обох небіжчиків були сплетені в обіймах. 
Патологоанатоми кажуть, що укласти мертві тіла в такі обійми 
неможливо. Фахівці впевнені, що один з них прийняв цю своє-
рідну позу сам перед смертю. Суспільство того часу сприймало 
як належне, що дружина добровільно вмирала слідом за своїм 
чоловіком. Люди бронзової доби вірили в безсмертя людської 
душі і подальше її існування у вічності, говорить провідний 
археолог, професор Микола Бандрівський. 

«Висоцька культура» існувала в кінці бронзового і на по-
чатку залізного віку в межиріччі Збруча і Західного Бугу. Впер-
ше могильники цього періоду були знайдені понад 100 років 
тому. Поховані тут люди належали до середземноморської 
раси, вони були дуже високого зросту. (Примітка: середзем-
номорська раса – підгрупа європеоїдної раси).  

Привласнення спадщини. В офіційній історичній науці 
Казахстану після здобуття незалежності наполегливо просу-
вається теза про те, що саки були монголоїдами та «славними 
предками тюркських народів» і саме вони заклали основу наро-
дам Казахстану. Стародавні саки та скіфи, то нібито предки ка-
захів, які розмовляли не якоюсь, а саме казахською мовою і 
саме казахи навчилися інші народи світу плавити залізо, приру-
чили коня, створили колесо і таке інше. Що скіфи й саки, то 
кочові тюркські народи, а Україна – держава тюрків і казахів, а 
від казахів – пішли українські козаки, і всі вони були поневолені 
і ослов’яненні лихими «галичанами» із Західної України, яких 
треба: «Різати, різати й різати». (Дуже дивні слова). 

Як завжди, до чверті правди – додали багато брехні, бо 
войовничі племена саків, прийшли до Азії з нинішньої території 
України. Про саків пам’ятають на півдні Індії, як клас напівбогів 
в індуїзмі – «пурани» (гандгарви), навіть в сучасній Камбоджі 
(титул «Шакьямуні» - означав «наймудрішій із саків»). Про них 
згадують «Закони Ману», «Рамаяна», «Махабхарата» та інші 
стародавні індійські тексти. Їхнім слідом лишилося збудоване 
індійське місто Саки, що має свого тезку Саки в Криму, зас-
нованого представниками цих народів. Але у I столітті саки 
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остаточно зникли з історичних хронік. Їх змінили племінні союзи 
і об'єднання народів з новими назвами. І це характерно для різ-
них кочових народів. 

***** 
Навесні 1970 року на околиці міста Іссик, що 
за 50 км на схід від Алмати, група вчених Ака-
демії наук Казахстану на чолі з археологом 
Алішером Акішевим розкопала один із курга-
нів. Під насипом у дерев’яному  зрубі  виявили  

поховання знатного воїна в дощатій труні. Його висока гост-
роконечна шапка, сорочка, каптан, шаровари й взуття були 
прикрашені золотими платівками й бляхами із зображеннями 
снігових барсів, коней, гірських цапів та архарів, виконаними в 
скіфському звіриному стилі (характерні для українських курга-
нів). На шиї він мав золоту гривну, на пальцях – золоті перс-
тні, а в лівому вусі – золоту сережку. При похованій людині 
була зброя: меч із золотим руків’ям, кинджал, золота стріла, 
а також прикрашена золотом нагайка. Загалом у кургані 
було 4800 прикрас зі золота, це найбільша кількість, яку ко- 
лись знаходили в гробницях, за винятком фараона Тутанха-
мона. Радіо вуглецевий аналіз визначив вік знахідок - V ст. до 
н.е. Похованому ж було щонайбільше 18 р. Вчені не сумніва- 
лися, що перед ними – юний цар саків, азійських скіфів, про 
яких згадують античні автори Геродот, Страбон, Помпей 
Трог та клинописні писемні джерела давніх персів. Сенсаці-
йне відкриття нерозграбованого поховання сакського царя 
зробило містечко Іссик у Казахстані відомим на весь світ. 
«Золота людина» на крилатому барсі стала одним із казах-
ських національних символів, копії сакського воїна встановили 
в багатьох містах країни, одна з них вінчає монумент Неза-
лежності на головній площі Алмати. 

***** 
У кожному суспільстві є люди з різними поглядами, типа-

ми вразливості, з різним ставленням до культурної та історич-
ної спадщини. Було б добре, якби радикальні погляди не домі-
нували над найважливішим і тим, що є предметом порозуміння. 
Важливо, щоб у кожного було почуття, що це також і його спад-
щина, тому має бути загальна відповідальність. Термін «спіль-
на спадщина» українці розуміють, як «спільний обов’язок». 
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Цивілізації із зірки Немезида.  Вперше гіпоте-  
за про планету «Немезиду» була сформована 
1984 р. Вважалося, що вона обертається нав-
коло Сонця на відстані приблизно 95 000 а.о. 
(1,5 світлових роки), дещо далі хмари Оорта. 
Гіпотеза мала на меті пояснити циклічність ма-
сових  вимирань всього живого на  планеті Зем- 

ля, які відбувалися з інтервалом приблизно 26 мільйонів років. 
1984 року палеонтологи Девід Рауп і Джек Сепковські досліди-
ли інтенсивність вимирань у групах скам’янілостей морських 
хребетних, безхребетних і простіших тварин і виявили 12-ть 
вимирань протягом останніх 250 мільйонів років.  

Дві команди астрономів: Деніел Уїтмаєр та Елберт Джек-
сон з однієї сторони та Марк Девіс, П'єт Хат та Річард Мюллер 
з другої сторони, незалежно одна від одної опублікували схожі 
гіпотези. Ці гіпотези передбачали виявлену періодичність вими-
рань тим, що у Сонця й досі є не відкрита зірка-супутник із дуже 
витягнутою орбітою, яка періодично збурює орбіти комет у хма-
рі Оорта, надали назву «Немезида», або «Зоря смерті». 

Адже не секрет, що кожні 3600 років нашу Сонячна систе-
му відвідує таємнича планета, за однією назвою «Немезида», 
за іншою «Нібіру», а додаткова назва «Залізна планета». Ця 
величезна планета має сильно витягнуту орбіту, коли вона під-
літає до Сонця и встає між Марсом и Юпітером, то із-за вели-
чезної гравітації «Немезиди-Нібіру», на Землі відбуваються 
жахливі потопи і страшні землетруси, які забирають життя біль-
шості наземних тварин і людей. 

Приблизно раз на 12-13 тис років полюса планети Земля 
різко міняються місцями. Живі істоти, тварини і рослини зазна-
ють жахливих змін, відбуваються глобальні катастрофи,  з пері-
одічнистю 26 тис років приходили «Великі потопи», які накрива-
ли океанськими хвилями всі материки і острови. Земля на 200-
300 років ставала «водною планетою», а коли вода відступала і 
вулкани заспокоювались, знову відроджувалось людство і хви-
лями переселялись на інші архіпелаги та острови. 

Зараз планета «Нібіру» знаходиться на дуже далекій від-
стані від нашої Сонячної системи. І хоча до того моменту, коли 
вона грізно «встане» між Марсом та Юпітером, пройде багато 
часу, вона вже сьогодні вносить сум'яття в поведінку планет 
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нашої Сонячної системи своїм величезним астральним и граві-
таційним полем. Ядро нашого Сонця стало гарячим у 2,5 рази, 
почастішали спалахи на Сонці и магнітні бурі на землі. Судячи 
з попереднього прильоту «Нібіру» і тих катаклізмів які потряса-
ли Землю в продовж багатьох років і погубили багато старода-
вніх цивілізацій на планеті, нічого хорошого земному людству 
від цього візиту очікувати не доводиться. Багато чого змініться 
на нашій Землі з прибуття планети «Немезиди-Нібіру». 

***** 
У 1984 р. Девід Рауп  і  Джек Сепковські  розпо-  
віли про статистику появи «Нібіру» через кож-
ні 3600 років і вимирання на Землі всіх біологіч-
них видів за останні 250-260 млн років. Шумер-
ські хроніки говорять, що в останній раз Нібіра 
заходила в  нашу Сонячну систему в 1500 р. до  

н.е. Щоб дізнатися можливу дату наступної планетарної ка-
тастрофи, треба до 1500 р. до н.е. додати 3600 років. Це 
десь приблизно 2100 р. н.е. (не забутьте про слово можливо). 

***** 
Нескладні підрахунки показують, що на цей раз планета 

«Немезида-Нібіру» винна пролетіти від планети Земля на дуже 
небезпечній відстані. Є припущення, що океани знову піднімуть 
трьох кілометрові хвилі, а припливи збільшяться приблизно в 
13 разів. Уявіть собі, як 200-метрові хвилі нахлинули на США  і 
Європу. Під товстими водами океану сховаються Іспанія і Гол-
ландія, Бельгія та Англія, половина Франції та половина Німеч-
чини, а далі вся Європа опиниться під водою. (Детальніше в 
главі «Україна: прихована реальність). Відбудеться черговий 
(четвертий) «Всесвітній потоп», після якого почнеться безпе-
рервне виверження вулканічної лави. Континентальні плити 
Землі будуть розламуватися і провалюватися в магму. З’явля-
ться нові вулкани, материки і острова, а старі континенти з 
шипінням і гуркотом поринуть в розпечену мантію планети. Не 
думайте, що людей це обійде стороною, до 80-90% загинуть. 
При цьому вчені заявляють, нещодавнє дослідження неба за 
допомогою телескопа «WISE» не виявило нових зірок або пла-
нет, які оберталися б навколо Сонця. Вони не хочуть «сіяти» 
паніку серед людей, тому, що немає куди тікати з нашої пла-
нети. Люди живуть на нашій планеті «від вибуху – до вибуху».  
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ПОДОРОЖНІ  ЗАМАЛЬОВКИ  ІСТОРІЇ 
Міста давньої Київської Русі будувалися саме з 
урахуванням специфіки Шамбали й Агарти. А 
перші князівські тереми та інші центри влади 
знаходилися не на поверхні землі, а під зем-
лею в спеціальних печерах, бо «звідки молит-
ва лунала більш переконливо» такі думки були 
у  давніх  русичів.  Зараз  ми  почнемо  коротко  

розглядати стародавні міста України, пропонуємо вам 21 місто 
яким понад 1000 років і почнемо короткий розгляд з Чорнобиля, 
якому більше 800 років.  

Першу назву Чорнобиль маємо від 1193 р в Іпатіївському 
літописі, де вказано як там полював князь Ростислав, князь 
Вишгородський і Туровський Ростислав – син Великого князя 
Київського - Рюрика: «… їхав з ловом від Чорнобиля - до Тор-
ційського». Саме 1193 р. вважається початком літочислення 
міста Чорнобиль. Водночас, у Лаврентийському літописі від 
1127 р. згадується старовинне місто Полоцького князівства – 
Стрежів (від «стерегти»),  дослідники вважають, що саме його 
згодом перейменували в Чорнобиль. Щодо назви міста, існують 
різні гіпотези, найбільш поширена – від слова «чорнобильник», 
так у давнину називали цілющу рослину «полин». Інша версія 
вказує на традицію корінних жителів носити одяг чорного ко-
льору. Проте найбільш цікавою є згадка Геродота про країну 
«меланхленів» (чорно-одягнутих людей), яка існувала в І тис. 
до н.е. і знаходилась вище впадіння річки Тясмин у Дніпро.  

Білгород-Дністровський – розташований на Дністровсь-
кому лимані за 18 км від Чорного моря і за 81 км від Одеси. У IV 
ст. до н. е. на острові, що омивався двома рукавами р. Тіраса 
(Дністра), жителі Мілету заклали поліс, який отримав назву 
Офіуса (місто змій), через велику кількість плазунів. Незабаром 
на високому правому березі річки виросла Тіра - поселення скі-
фів-орачів. У 107 році Римська імперія завоювала Дакію, вийш-
ла до Дунаю і зробила його прикордонною річкою. Форпостом 
імперії стала Алба-Юлія (згодом перейменували Тіру). У 238 р. 
Алба-Юлію захопили готи, котрі вже 257 року почали будувати 
в місті власний флот і стали здійснювати набіги на римські про-
вінції. У 371 році під мурами поліса з'явилися орди гунів, які 
знайшли спільників в особі поневолених готами скіфо-еллінів. У 
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самісінький розпал битви за місто вони відчинили браму, через 
яку увірвалися кочовики і почалась різня мирного населення. 
Від 679 року місто стало резиденцією хана Аспаруха, через 2 
роки тут розпочалося перше Болгарське царство. IX століття 
ознаменувалося приходом у Північне Причорномор'я кочових 
угрів, яких згодом змінили печеніги. 1241 року місто захопили 
ординці, котрі були такими ж тюрками, як і половці, тому місту 
дали назву Ак-Ліба. У 288 році хан Ногай, маючи потребу в 
коштах для боротьби з іншими чингізидами, за щедру плату 
віддав місто Ак-Ліба генуезьким купцям. Вони змінили назву 
міста на Мальвокастро,  а 1362 року, повсталі містяни вигнали 
набридлих генуезьких баришників і лихварів – геть. Наприкінці 
XIV століття місто увійшло до складу Молдовського князівства і 
стало називатись Четатя-Албе (або Фегер-Вар). 

У 1574 на місто (яке вже мало назву Ак-Керман), нападає 
козацький флот на чолі з отаманом Хомою Покотилом, але 
замок так і не змогли взяти. Навесні 1614 р. біля Ак-Кермана 
відбувається битва між османськими ордами нуреддіна Шагін-
Ґерая і хан-агаси (ханського радника) Бек-аги, утворюється 
Буджацька орда із центром в Ак-Кермані (або Біла фортеця). 
За Бухарестським трактатом 1812 р. землі між Дністром і Ду-
наєм перейшли до Російської імперії. Як бачимо, місто-держа-
ва постійно переходила від одного народу - до іншого, а з 1944 
р. місто почали називати Білгород-Дністровський. 

Вишгород (Київщина), перша згадка про існування Виш-
города датується 946 роком. Під цією датою у літописі «Повість 
минулих літ» він згадується як град княгині Ольги. Існує версія, 
що славнозвісна бібліотека Ярослава Мудрого від 1037 року 
зберігалася на вишгородській землі. 1078 р Вишгород уперше 
згаданий як столиця удільного князівства Київщини, у ХІ-ХІІ ст., 
місто стає значним економічним центром середньої Наддніп-
рянщини, а у XIII ст. Вишгород був одним з найбільших міст 
Київської Русі, але 1240 року - зруйнований ханом Батиєм і зго-
дом перетворився на селище, яке розташовано на правому 
березі Дніпра. З 1362 до 1569 р. Вишгород перебував у складі 
Великого князівства Литовського. Після Люблінської унії 1569 р. 
Вишгород увійшов до складу Польщі. Його власником лишився 
Межигірський монастир за грамотою Сигізмунда І-го, а 1595 р. 
місто входило до складу королівських маєтностей і стало цент-
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ром Вишгородського староства. Під час Московсько-польської 
війни 1654-1667 років Вишгород було спалено. 1667 р. за умо-
вами Андрусівського перемир'я спустошений Вишгород відій-
шов до Московського царства. З того часу він майже не розви-
вався і лишався невеликим селищем. Згодом містечко стало 
Північним передмістям Києва. Статус міста Вишгороду повер-
нуто у 1968 році. 

Володимир-Волинський - археологічні дослідження 
свідчать, що територія міста була заселена людьми з найдав-
ніших часів: тут виявлено залишки поселень епохи міді (ІІІ тис. 
до н. е.), раннього заліза (І тис. до н.е), раннього середньовіч-
чя. Першу літописну згадку міста Володимир знайдено в описі 
подій 988 року на сторінках «Повісті минулих літ». Тоді київсь-
кий князь Володимир Святославич передав місто в удільне 
володіння одному зі своїх синів, Всеволоду. Так Володимир-
Волинський стає одним зі стародавніх міст України, а в ХІ-ХІІ 
ст. він був одним з найбільших міст Київської Русі, поряд із Киє-
вом, Черніговом, Переяславом. Починаючи з ХІІ ст., в часи 
феодальної роздробленості Русі, місто стає центром удільного 
Волинського князівства. В 1324 р місто отримало Магдебурзьке 
право, а 7 квітня 1340 року боярами у місті був отруєний король 
Руського королівства - Юрій II Болеслав. У 1452 році місто вхо-
дить до складу Великого князівства Литовського. Після Люблін-
ської унії 1569 року Володимир увійшов до складу Польського 
королівства. Упродовж XVI-XVII ст. Володимир був значним 
торговельним осередком. Після українсько-польської війни 
Володимир поступово втрачає свої торговельно-економічні 
переваги. У XVIII столітті він перетворюється на маленьке про-
вінційне містечко і внаслідок третього поділу Польщі у 1795 р., 
місто увійшло до складу Російської імперії. 

Галич (Івано-Франківщина) - місто, засноване на відстані 
близько 5 км від зруйнованого давнього Галича (Галицько-
Волинського князівства), наймогутнішої твердині на південно-
західних давньоруських землях. Перша згадка про місто - 899 
року згідно зі списком угорської хроніки кінця XIII ст., автором 
якої був анонімний нотаріус угорського короля Бели III. Власна 
назва міста - дала назву регіону «Галичина». Давній Галич був 
великим економічним і культурним центром Київської Русі, у  
1144 році Галич став столицею Галицького князівства, згодом - 
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Галицько-Волинської держави. Значного розквіту досяг у 2-й 
половині ХІІ ст. за князювання Ярослава Осмомисла і Романа 
Мстиславича, а також його сина Данила Романовича. У 1241 р. 
княжий Галич цілком зруйнували ординці хана Батия, тому 
король Данило заснував місто Львів. Столицю Галицько-
Волинського князівства було перенесено до Холма, а Галич 
залишився центром Галицької єпархії. Місто від 1255 р. занепа-
ло і втратило своє адміністративне й політичне значення. 1370 
року (разом з Галичиною), місто перейшло під владу угорського 
короля Людовіка Великого. У 1561 році відбувся виступ міщан 
та селян Галича проти світських та релігійних феодалів, 1594 
року татари спалили місто під час нападу на Галичину.  

З 14 листопада 1939 року Галич у складі УРСР, а від 1940 
року - отримав статус міста. 

Керч (АР Крим) - належить до стародавніх міст Східної 
Європи. Це одне з найдавніших міст сучасної України (ми його 
декілька разів згадували в своїх книгах). Засноване 530 р. до н. 
е. Розташоване на узбережжі Керченської протоки, на сході 
Керченського півострова між Чорним і Азовським морями. За 
час свого існування місто мало багато назв: Пантікапей (VI ст. 
до н.е.), Боспор (з VI ст. н.е.), Крц, Крх, Крч, Керіш, Корчев, 
Воспро, Восперо, Аспро-Монте, Васпро, Черкіо тощо - в епоху 
середньовіччя, з XVIII століття - назва Керч. Стародавня місци-
на була заселена ще в доісторичний період, тож це місто (ра-
зом із Києвом) заслуговує на написання окремої книги. 

Археологічні знахідки доби мезоліта (8000-5000 років до 
н. е. та неоліту 5000-4000 р. до н. е.) вказують на формування 
перших поселень в період навали різних кочових народів. За 
античними свідченнями, місто було засноване в 530 р. до н. е. 
(як Пантікапей) грецькими мореплавцями. Неподалік від Панті-
капея виникли інші грецькі поселення, (іноді раніше за нього) 
Мірмекій, Німфей, Тірітака, Порфмій та інші, назви яких не збе-
реглися. У 480 році до н.е. виникла Боспорська держава, де 
головували Археанактіди. Територію називали Боспор Кім-
мерійський, за назвою племені кіммерійців. Боспорське царство 
проіснувало понад вісім століть. У VI–VII ст. територія Пантіка-
пею перейшла під зверхність Візантійської імперії. У VIII ст. - це 
володіння Хозарського каганату. В IX–X ст. землі Північного 
Причорномор'я захопили слов'яни. Тодішня Керч носила назву  
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Корчев і входила до складу Тмутороканського князівства. На 
початку XIV ст. на узбережжі Керченської протоки з'являються 
італійці. Виникає їх колонія Воспоро. Наприкінці XV ст. Керч, як 
і весь Крим, потрапив у залежність від османського султана. У 
1771 року російські війська заволоділи (перша анексія) Кримом, 
і включили до складу своїх володінь Керч і Єнікале (фортецю). 
Друга анексія Криму Російською федерацією відбулась 2014 р. 

Київ - столиця України, одне з найбільших і найстаріших 
міст Європи (про нього треба написати окрему книгу). Згідно з 
традиційними легендами, назва Києва походить від імені Кия - 
найстаршого з трьох братів, яких вважають засновниками міс-
та. Одна з цих легенд дійшла до нас у літописі ХІІ ст. «Повість 
временних літ». Дата 1500 років від народження Києва, наду-
мана радянськими вченими у 1982 році на догоду партійній 
номенклатурі. Насправді місто сягає історії у добрих кілька 
тисяч років. Так, у Матенадарані (вірменському сховищі давніх 
рукописів) виявили документи, в яких Київ як поселення згаду-
ється 2500 років тому. Згідно з археологічними даними та писе-
мними джерелами, початок безперервного розвитку Києва 
датується 2-гою половиною V ст. - 1-шою половиною VI ст., 
осередком розширення Києва була «Замкова гора». Київ  був 
столицею Русі, Київського князівства, Великого князівства 
Руського, Української Народної Республіки, Української Держа-
ви та Української Радянської Соціалістичної Республіки. Також 
він був адміністративним центром литовсько-польського воє-
водства, козацького полку, російської губернії, радянської 
округи, німецької генеральної округи та радянської області. 

***** 
Протягом XIV–XVIII ст. Київ залишався невеликим 
містечком, розташованим на кордонах християн-
ського та мусульманського світів. Місто неоднора-
зово ставало жертвою набігів кочівників, найбільші з 
яких були 1240, 1416 і 1482 років. Прикордонний харак-
тер міста і сприяв зародженню козацтва. З 1625 року 
Київ був  центром  козацького Київського  полку, який  

1649 року увійшов до складу держави Війська Запорозького. У 
місті розташовувалися резиденція православних київських 
митрополитів та православний Київський колегіум, який в 
1659 отримав статус академії. 
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Коростень (Іскоростень) - місто на Житомирщині, відзна-
чило 1300-літній ювілей. В давнину, Іскоростень - столиця сою-
зу племен древлян, у 945 році місто було підпорядковано сло-
в'янським племенам на чолі з київським князем Ігорем, незале-
жність древлян була віднята Олегом (дядьком-регентом Ігоря), 
у битві 914 року. Після розділу Київської Русі у 1097 році Іско-
ростень залишався під юрисдикцією київських князів. З 1243 р. 
тут хазяйнували ординці, після перемоги над «Тевтонським 
орденом» у 1348 і 1370 р. великий князь литовський Ольгерд 
Гедимінович приєднав ці землі до «Великого князівства Литов-
ського». Пізніше подарував їх одному своєму лицарю Тереху з 
Брянська за вірну службу. З 1385 р., після утворення «Кревсь-
кої унії», ця територія потрапила під вплив Польщі. В 1586 р. 
багатий польський магнат Прокоп Мржевіцький, став власни-
ком Іскоростеня. Йому вдалося добитись від польського короля 
присвоєння цій маленькій фортеці статусу міста. 22 травня 
1589 р. король Сигізмунд III Ваза дарував місту Іскоростеню 
Магдебурзьке право. 

В 1649 році загін козаків під проводом Гераськи після кро-
вопролитного бою відбив Іскоростень у польської шляхти. З 
1667 по 1795 роки землі Іскоростеня знаходились в складі «Ре-
чі Посполитої». Після третього розділу Польщі у 1795 році 
місто Іскоростень перейшло до Московської імперії як центр 
Іскоростенської волості Овруцького повіту Волинської губернії і 
довгий час це було тихе непримітне провінційне містечко. У 
наш час місто Коростень славиться своїми цінними породами  
природнього граніту, каніфольними смолами та вишуканою 
порцеляною. 

Кременець (Тернопільщина) - за деякими джерелами, 
Кременецька фортеця була збудована за дохристиянських 
часів у VIII-IX ст. Існує гіпотеза, що після утворення в IX ст. 
Київської держави, поселення увійшло до її складу. Згадки про 
Кременець є у польських енциклопедичних словниках під 1064 
роком. У 2007 році в центрі старовинного міста археологи роз-
копали залишки давньої будівлі, датованої Х ст. З Кременець-
кою фортецею пов'язана легенда про дівчину Ірву та її геройсь-
кі дії проти аварів. У 1241 р. Кременець вистояв перед ордами 
Батия, а у 1254 р. витримав облогу «беклярибека» Куремси, 
але 1259 р. на вимогу темника Бурундая оборонні споруди міс-
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та розібрали. Після загибелі Галицько-Волинської держави 
місто переходило з рук у руки, а 1382 р. остаточно відійшло до 
литовських князів. На початку XV ст. тут деякий час перебував 
зі своїм двором великий князь литовський Вітовт, сидів у в'яз-
ниці його суперник великий князь литовський Свидригайло, 
який 1438 р. надав Кременцю «маґдебурзьке право». За третім 
поділом Польщі (1795 р) Кременець відійшов до Московської 
імперії. Спочатку місто включили до Подільської, а від 1796 
року до Волинської губернії. 

Луцьк (стара назва Лучеськ) - вперше згадка про Луцьк 
з'явилася у Іпатіївському літописі (1085 р), який вже тоді вказав 
на досить істотний розвиток міста. Близько 1000 року князь 
Володимир I Великий приєднав Волинь до Київської Русі і збу-
дував у Луцьку фортецю. Луцький замок зберігся і тепер там є 
унікальний музей дзвонів. 1340 року Луцьк отримує статус сто-
лиці Галицько-Волинського князівства, від 1386 р. провінція 
Польського Королівства, у 1569 р. переходять під владу Поль-
щі, 1595 року місто завойовують козаки Северина Наливайка, а 
у 1795 році – місто анексувала царська Росія. 

Любеч. Перші слов'янські поселення на місці  сьогодні-
шнього Любеча існували вже в перші століття нашої ери. Про 
нього уперше згадано в «Повісті минулих літ» 882 року, коли 
київський князь Олег захопив Любеч й настановив тут свого 
посадника. Любеч виник у місцевості з дуже складним рельє-
фом, на краю високого лівобережного плато Дніпра. Топогра-
фічне розміщення давало можливість контролювати великий 
водний шлях «із варяг у греки». Любеч ніби замикав верхній 
Дніпро, річки Сож і Березину, захищаючи північні підступи до 
Києва, тож не дивно, що його називали «Північні врата» Пів-
денної Русі, тому там не раз відбувалися військові сутички, що 
вирішували долю великокнязівського столу і всієї Київської дер-
жави. У договорі князя Олега з греками від 907 р. Любеч значи-
ться серед інших значних міст Київської Русі. У 949 р. це торго-
ве місто згадує візантійський імператор Костянтин VII Багряно-
родний у своєму трактаті «Про управління імперією». 

Любецька битва у грудні 1016 р. дала можливість князю  
Ярославу Мудрому 1017 року опанувати Києвом. Битва 1024 
року під Лиственом, неподалік від Любеча, започаткувала фор-
мування незалежного від Києва Чернігівського князівства. В ХІ-
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ХІІ ст. Любеч став одним із найзначніших міст Чернігово-Сівер-
ської землі. Наступні 2 століття він був центром Чернігово-
Сіверського удільного князівства. У 1097 р. відбувся Любецький 
з'їзд князів Київської Русі, який остаточно закріпив феодальний 
принцип «каждо да держить отчину свою». Через 50 років 
(1147 р) - Любеч зруйнує смоленський князь Ростислав, а 1157 
року місто спустошать половці, у 1159 р. місто назвуть «пус-
тим» і почнуть відбудовувати і вже 1180 р. в ньому пройде 
другий Любецький з'їзд князів Київської Русі. Пройде небагато 
часу і в 1239 р. місто спустошать ординці, і від ХІІІ ст. місто 
буде в залежності від Золотої Орди. Від першої половини ХІV 
ст. місто попаде під володарювання брянських князів, а ХІV ст. 
Любеч приєднається до «Великого князівства Литовського». 

***** 
Коротка хроніка Любечів. 1387 р. король Влади-
слав Ягайло надав місто у володіння Скиргайлу 
Ольгердовичу. Від 1394 р. Любечем керують 
великокнязівські намісники. Від 1424 до 1475 р. у 
володінні боярина Альберта Монивида та його 
рідні. Від 1471 р. Любеч  став  центром волості  

Київського воєводства. 1477-1483 роках - великокнязівським 
намісником в Любечі був Василь Любич. В 1483 р. - наданий у 
вотчину князю Василю Верейському. Перша згадка про мит-
ницю Любечів1488 р. У 1499 р. містом і Любецьким замком 
володіє Олександр Ягелон, а від 1500 р. - Марія Верейська 
(Палеолога), але в цьому 1500 р., місто відібрав князь Семен 
Можайський, і приєднав його до Московської держави. У 1500–
1508 р. місто-замок входив до складу Московської  держави. У  
1508 р. Любеч повертається до Великого Князівства Литов-
ського (ВКЛ). 1516 р. передано О. Гаштольду та С. Верейсь-
кій «у вічність». У 1526-1527 роках Московська держава зобо-
в'язувалася Любеч з волостями «не воювати». Але у 1536 р. 
московський воєвода князь Іван Горенський спалив Любеч, 
його відбудували  і у 1542-1549 р. ним володіє Софія Гашто-
льд-Верейська, яка померла 1549 р. Від 1549 р. місто перей-
шло до київських князів, як виморочний маєток і воєводи при-
значають туди своїх намісників. Але 1551-1552 р. - місто в 
черговий раз захоплює московське військо. Теж саме повтори-
ться у 1566-1567 р. Любеч буде вщент розорений московсь-
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ким військом. Із входженням Київського воєводства до складу 
«Речі Посполитої» (1569 р) місто стало центром окремого 
староства. 1580-1583 р. Любецьким старостою був Андрій 
Вишневецький; 1583 - 1584 р. - Михайло Вишневецький; 1585 - 
1594 р. - Олександр Вишневецький. У  1609-1611 р. Любеч був 
базою армії «Речі Посполитої» у війні з Москвою, а у 1612 р. 
московські війська знову спалили Любеч. Від 1616 р. у Любечі 
розбудовують нову потужну фортеця, яка згорить у 1654 р. 
Черговий напад московського війська повториться через рік 
(1617 р), московіти випалили всі посади Любеча.  

У 1629-1633 р. Любецьким стольником був польський 
шляхтич Станіслав Рей. 1633-1638 р. старостування Адама 
Калиновського. 1635 р. Адам Калиновський передав права на 
Любеч своїй дружині Христині Струсь (1605-1647 р). У 1638-
1648 р. старостою стає чернігівський воєвода Марцін Кали-
новський. У 1646 р. проходить інкорпорація Любецького та 
Лоєвського староств до Стародубського повіту Смоленсь-
кого воєводства Великого князівства Литовського. У 1649  
році Б. Хмельницький надав ультиматум, за яким Любеч мав 
перейти під юрисдикцію Війська Запорозького, і 1649 р. біля 
Любеча відбулась перша «Лоєвська битва».  1649–1652 роках  
Любеч був зайнятий литовськими військами. 

У 1650 р. гетьман Б. Хмельницький зробив Любеч ран-
говою маєтністю чернігівських полковників, а 1651 р. (26 чер-
вня (6 липня) відбулася друга Лоєвська битва, під назвою 
«Битва під Ріпками». 1651 та 1653 р. Любеч стає опорною 
базою армії Великого Князівства Литовського на Лівобереж-
жі, потрапляє до козацької  облоги та завойований  козаками. 
Через 1 рік (1654 р) Любеч назвуть «пустим», і до міста вве-
дуть московські війська. Через 12 років (1662 р) чернігівський 
полковник О. Силич отримає грамоту царя Олексія Михайло-
вича із затвердженням прав на Любеч. За гетьманування 
Івана Мазепи містом володів сам гетьман Мазепа. 

***** 
У середині XVIII ст. укріплення Любеча вже не відпові-

дали статусові прикордонного містечка на межі з Річчю Пос-
политою. Тому під загальним керівництвом інженера-підпол-
ковника Данила де Боскета тут були зроблені  відповідні зміни. 
Зберігся проект 1749 року, складений за всіма правилами 
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тодішньої європейської фортифікації, але його так і не здійс-
нили через зміну в XVIII ст. військово-політичної ситуації на 
теренах Наддніпрянщини. Загострились відносини запорожців і 
московського уряду, 1712 р. московське військо у Любечі чатує 
прихід з Правобережжя повсталих запорожців. 1764 р. Любеч 
перейшов до родини Милорадовичів. Після ліквідації Гетьман-
щини і полкового устрою російський уряд створив у 1782 р. на 
території Чернігівщини два намісництва: Чернігівське і Новго-
род-Сіверське. У 1782 р. з них буде утворено «Малоросійську 
губернію», а 1802 р знову поділили на Чернігівську і Полтавську 
губернію, але давні державно-козацькі традиції  та автономічні 
прагнення і далі збереглися. Від 1802 р. Любеч став містечком 
Городнянського повіту, де 1880 до 1920 р. діяли земства. На 
початку революції 1917 Любеч активно включився в націона-
льно-політичне життя України.1941-1943 р. Любеч був окупо-
ваний німецькими військами. 

***** 
Любеч ніби замикав Верхній Дніпро, Сож, Березину. 
Він був надійним форпостом Київської і Чернігівської 
земель з півночі. Залишками міцних фортифікацій-
них споруд тих часів є Любецьке давньоруське горо-
дище, що зберіглося до наших днів на території 
Любеча. З цим селищем пов’язаний своїм походжен-
ням великий князь київський Володимир Святосла-
вич. Його дідом був Малк Любечанин, батько Малуші 

(матері Володимира) та воєводи Добрині, оспіваного в били-
нах. Деякі дослідники вважають, що Малк Любечанин, це дре-
влянський князь Мал, взятий у полон після придушення княги-
нею Ольгою повстання древлян. З Любеча походив і один із 
засновників Києво-Печерського монастиря, церковний діяч 
давньої Русі Антоній Печерський (983-1073 р). В 1016 р. князь 
Ярослав Мудрий розгромив під Любечем війська Святополка 
Окаянного, який після поразки втік до Польщі. Основною спо-
рудою замку (Любереч) був триповерховий дерев’яний палац 
завдовжки 40 метрів і завширшки 9-13 метрів. Поруч з пала-
цом стояла невелика церква, покрівля якої була обшита свин-
цевими листами (захист від вогню). Населення Любеча брало 
активну участь у визвольній війні українського народу 1648 -
1654 р., під проводом Б. Хмельницького. 
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Ніжин - вперше у писемних джерелах згадується у літо-
писі «Повість минулих літ» за Іпатіївським списком від 1078 р. у 
контексті подій міжусобної битви між руськими князями. Перша 
назва Ніжина була «Ніжатин» (від давньословянського чолові-
чого імені «Ніжата»), а місцевість називали «Ніжатина Нива». 
Хоча існує і інша версія, за якою битва між руськими князями 
відбулася на незжатій ниві пшеничного поля. Після чого затвер-
дилась така назва. У жовтні 1239 р. загін монгольського хана 
Мунке знищив Ніжин, від 1385 р. входить до складу Великого 
Князівства Литовського, у 1610 році Ніжин потрапляє під владу 
Речі Посполитої, а внаслідок московсько-литовської війни 
(1500–1503 р) Ніжин переходить до Московського царства. 

Переяслав-Хмельницький існує на карті України понад 
1100 років (вперше згадується у 907 р. в договорі князя Олега з 
Візантією). Згідно з легендою, саме тут билися русичі з печені-
гами, і кожум'яка Ян переміг супротивника в бою один на один. 
Після цього населений пункт і був назвав Переяславом, що 
означає «перейняв славу». Колись це місто мало назву Пере-
яслав Руський, на відміну від Переяслава Залєського у Воло-
димиро-Суздальському князівстві (Ярославська обл. Росія). У 
1239 р. Переяслав зайняли монгольські орди, у 1585 р. місто 
стало власністю князя Василя Костянтина Острозького, 1648-
1782 роки Переяслав був козацьким полковим містом. Згодом 
Лівобережна Україна підпала під владу Московії. 

Полтава заснована сіверянами як форпост у 899 ріці і є 
старшим за Чернігів. Сучасна Полтава походить від наймену-
вання річки Лтава, правої притоки Ворскли, (згодом похідне 
«По-Лтава»), що текла Мазурівським яром на Поділ. Першу 
літописну згадку про місто містить «Повість минулих літ» 1174 
року. Ординська навала 1240 р. не завдала шкоди Полтаві, але 
у 1399 році, внаслідок битви з ординцями Тімур-Кутлука,  місто 
було знищене. У 1482 році на місто здійснив набіг хан Менґлі  
Ґерай. З 1503 року Полтава належала князю Михайлу Глинсь-
кому (нащадку Мамая). У 1709 році відбулася баталія «Полта-
вська битва» між арміями Карла XII (Шведи) та Петра I (Моско-
вія). Під час революційних подій 1917-1920 р. влада у Полтаві 
постійно змінювалась за напрямком: УЦР – Гетьманат - УНР - 
РСЧА - Біла армія – Червона армія. У 1922-1990 р. Полтава 
перебувала під більшовиками, приблизно з 1980-х років вона 
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стає своєрідним «пансіоном» для військовослужбовців у відс-
тавці та членів їхніх сімей з усіх кутків Радянського Союзу. 

Ромни (Сумська область), перші сліди діяльності людини 
відносяться до 30-10 тис. років до н.е. Первісна назва міста - 
Ромен, тотожна назві відомої квітки. У літописі «Повісті мину-
лих літ» розповідається про будівництво після 988 року за 
наказом володаря Київської Русі Володимира Великого укріп-
лених міст по Сулі для стримування натиску кочових племен. 
Уперше місто під назвою Ромен згадується в «Повчанні дітям» 
князя Володимира Мономаха. Цей автобіографічний твір дій-
шов до наших днів у Лаврентийському літописі від 1096 року. У 
«Повчанні» місто Ромен згадується у зв’язку з походом Воло-
димира Мономаха 1113 року на половецьких ханів Аепу і Боня-
ка, які зі своїми полчищами вдерлися на Посулля, але дізнав-
шись про наближення руського війська, втекли в степи. Місто 
на той час входило до Переяславської землі. У 1239 р. Ромни 
знищила ординська навала, у 1362 р. місто звільнили україн-
сько-литовські війська князя Ольгерда. Під час повстання в 
Україні на чолі з гетьманом Павлом Бутом у 1637 році, місто 
знаходилось під козаками. Московські війська в ніч на 18 грудня 
1708 року, вдерлись до Ромни і вирізали все населення міста і 
від тоді почався період московського панування. 

Славське - містечко Сколівського району Львівської обл. 
теж відзначило своє 1000-ліття від дня першої згадки. Перші 
поселенці на цій території з'явилися близько Х століття, офіці-
йно згадується в документальних джерелах 1483 року, як вже 
існуюче поселення. Колись, дуже давно було обжите старовин-
не село на давнім шляху з Галича (через Синєвідськ) до Угор-
щини на річці Славки (назва походить від прізвиська «славні»), 
назву надало населення навколишніх місць від Х ст. По цим 
землях проходив князь Святослав Володимирович із своєю 
дружиною коли йшов в походи. У 1015 році стався між князями 
заколот і почались міжусобиці, саме на землях між Сколем і 
Гребеневим було вбитого князя Святослава Володимировича. 
За переказами, що передаються тут з покоління в покоління, 
дружинники князя Святослава, котрі залишилися в живих, не 
повернулися в рідні місця, а оселилися в горах над річкою Опір, 
зокрема біля впадіння в неї річки Славка і від тоді пішло сели-
ще Славське на землі між хребтами Бескидів та Горганів. 
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Після першого поділу Польщі місто входило до складу 
імперії Габсбургів (з 1804 р. Австрійської імперії). З 1820 року 
Славське належало польському графу Потоцькому, у 1944 р. 
радянські війська приєднали місто до СРСР. 

Стільське - середньовічне городище білих хорватів на 
території Західної України. Розташоване вздовж східних око-
лиць сіл Стільське, Дуброва та Ілів Миколаївського району 
Львівської області. Засноване у VII столітті, орієнтовний час 
розквіту IX-X століття. Через містечко з півночі на південь про-
тікає річка Колодниця. До 993 року - столиця «Білої Хорватії», 
після Х ст. входило до Київської Русі. Починаючи ХІІІ ст. оста-
точно занепало внаслідок воєнних дій до XIV століття. Понад 
тисячоліття тому на Прикарпатті існувала країна слов'ян, відо-
ма як «Велика або Біла Хорватія». У ватиканських архівах збе-
реглися короткі грекомовні записи, зроблені не пізніше, як у 
1330-х роках. В них повідомляється, що між містами Галичем 
та Володимиром є містечко Стольське - резиденція Галицької 
митрополії, а під городищем, глибоко під землею, розташоване 
підземне місто. Вчені стверджують наявність тут підземних 
лабіринтів, рукотворного походження від стародавніх часів. 

Теребовля - місто на галицькому Поділлі над рікою Гніз-
ною. Перша згадка про місто датується 1097 роком у «Повісті 
минулих літ», що робить його одним з найстаріших міст Украї-
ни. Теребовля - давня столиця Теребовлянського князівства. 
З історії відомо, що східно-требовельське князівство з центром 
у Теребовлі було останнім відламом Великої Хорватії. Напри-
кінці Х ст. хорватські князівства у Прикарпатті були включені 
князем Володимиром Святославичем до складу Київської Русі. 
Під час перебування у складі Королівства Польського (а з 1569 
року Речі Посполитої) місто 1389 року отримало Магдебурзьке 
право, весь час Теребля була центром градового староства, а 
з 1434 р. - одним з повітових центрів (як град) Галицької землі 
Руського воєводства. За адміністративною реформою 1782 р. 
під владою Габсбурзької монархії місто увійшло до складу Тер-
нопільського округу. 1854 року утворили Теребовлянський повіт 
у складі Тернопільського округу (крайсу) коронного краю Коро-
лівства Галичини та Лодомерії. У 1867 р було скасовано поділ 
на округи, а Теребовля залишилася одним із 80 повітових цен-
трів Галичини. За умовами Шенбруннського миру (1809 р) в 
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період з 1810 до 1815 р. частину Галичини (з Теребовлею),  
анексувала Московська імперія. 15 жовтня 1810 року утворили 
Тернопільський край, в межах якого 1814 року з'явився ще один 
(третій) додатковий Теребовлянський округ. З 1918 року місто 
Теребовля входило до складу Західньо-Української Народної 
Республіки (ЗУНР). Після польської окупації стало одним з 17 
повітових центрів Тернопільського воєводства. Після москов-
сько-більшовицької анексії Західної України, т.зв. «добровільне 
приєднання» 1944 р, стала районним центром Тернопільської 
області. З 24 серпня 1991 року Теребовля знаходиться в складі 
відновленої Української держави. 

Ужгород - місто на річці «Уж» (біля підніжжя Карпат), 
адміністративний центр Закарпатської області та Ужгородсь-
кого району. На території Ужгорода виявлено залишки посе-
лень періоду «сивої» давнини, найдавнішим із них понад 10 
тисяч років. Упродовж давніх віків через територію сучасного 
міста Ужгород пройшло чимало племен і народів: у ІІІ-ІІ ст. до 
н.е. «гуни»; у ІV ст. до н.е. «германські бургунди»; IV - III ст. до 
н.е. «фракійські даки»; IV ст. до н.е. «індоєвропейські кельти»; 
V-VІ ст. до н.е. «тюркомовні авари»; ІІІ ст. до н.е. «іранські сар-
мати» яких історики 18-19 ст. вважали нащадками сарматських 
русинів, українців і козаків. Одними з перших відомих засновни-
ків ужгородського поселення були «білі хорвати», які у другій 
половині 1-го тисячоліття заселили територію сучасного Ужго-
рода. Поселення називалося «Онґвар» (або Унґвар, Гунґвар, 
Унґювар). Протягом століть історично склалися три центри 
міста: «Горяни», «Замкова гора» і «Радванка». 

У IX ст. більш укріплене городище-замок на Замковій горі 
перетворилося у ранньофеодальне місто-поселення, яке стало 
центром новоутвореного слов'янського князівства очолюваного 
князем Лаборцем. У 894 р. угорські племена під керівництвом 
сакрального вождя Алмоша та військового вождя Арпад, захо-
пили та спалили городище. Після відновлення городища, його у 
1086 р  захопили «половці» хана Кутеска, але їх швидко вибили 
із міста-фортеці. У 1241–1242 році ординські племена хана 
Батия спалили Ужгород. Новий Унгуйвар (або «Новий Ужго-
род») за наказом угорського короля Бела IV, у 1248 році буду-
ють в сучасному мікрорайоні «Горяни», а ще фортецю і церкву 
Горянська ротонда. В 1290 році новим господарем міста стає 
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канцлер Угорського королівства - Омодей Аба. У 1312 р. йде 
заміна господарів міста-фортеці, ним став Петро Пете, який 
вже 1315 р. піднімає повстання проти короля. У 1318 році місто 
знову отримало нових господарів - італійських графів Другетів, 
які володіли ним протягом 360 років. 

У 1514 р. під час великого повстання під проводом Дєрдя 
Дожі місто було повністю зруйновано. Після поразки угорців у 
битві з турками в 1526 році біля «Могача» Угорське королівство 
було розділено на три частини: перша Трансільванське князів-
ство; друга центральна Угорщина під владою турків; третя 
західна та північна Угорщина під владою австрійських Габс-
бургів. Місто Ужгород на тривалий час стає ареною міжусобних 
боїв. Так, 1538 року Ужгород відійшов до Трансільванії, а вже 
1540 року його захопили австрійські війська. У 1564 році місто 
знову було атаковано трансільванськими військами, але згодом 
католицька Австрія взяла верх У 1619 році Ужгород знову захо-
плюють протестантські війська Трансильванії, але у 1629 році 
місто повернули католики на чолі з графом Другетом. 1646 р. в 
Ужгородському замку було зібрано 63 православних священика 
і під егідою Ватикану, проголошено «Ужгородську унію» та 
утворено греко-католицьку церкву на Закарпатті. 

1648 року, під час Національно-визвольної війни, козаки 
Богдана Хмельницького здійснили рейд через Карпати за межі 
Речі Посполитої - в українське Закарпаття, що було під контро-
лем Трансільванії, і на деякий час захватили околиці Ужгорода. 
У 1707 році Ужгород був резиденцією керівника національно-
визвольної війни угорського народу Ференца II Ракоці. Від 1848 
року в місті офіційно було відзначено повалення монархії в 
Угорщині. У 1849 році Ужгород став центром Руського округу, 
нового територіального утворення в Австрійській імперії, але 
вже 1850 року воно було ліквідовано. 10 вересня 1919 р. Закар-
паття офіційно увійшло до складу Чехословацької республіки 
та за Віденським арбітражем від 2 листопада 1938 р., Ужгород 
передано Угорщині. 27 жовтня 1944 року більшовицька, Чер-
вона армія оволоділи Ужгородом. Наступив Радянський період 
1945 р, Ужгород офіційно передали зі складу ЧСР до складу 
СРСР. Від 1991 р. Ужгород входить до складу незалежної Укра-
їни, але тоді більшу частину міста складали угорці. Приблизно 
так формувався світогляд місцевого населення Ужгорода.   
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Феодосія (Кафа), про це місто ми вже згадували у своїх 
книгах від VІ ст. до  н.е., як колонія Генуезької республіки, яку 
заснували греки, вихідці із Мілету (Мала Азія), розташована в 
південно-східній частині Криму на березі Чорного моря. (Ста-
ном на 2020 р це тимчасово окупована територія України). 
Війська боспорського царя Левкона I опанували містом Кафа 
355 р до н.е., і включили до складу Боспорського царства. У  ІV 
ст. місто розграбували й зруйнували «гуни»; а 1266 р. генуезькі 
купці виторгували у татарського хана Оран-Тімура руїни Кафи 
(Феодосії). Почався генуезький період в історії міста. Із 1285 р. 
згадки про Кафу в генуезьких документах помітно частішають, 
у 1289 р. укладено перший відомий нотаріальний акт у самій 
Кафі. В 1289 р. колоністи вже були в змозі надіслати військову 
допомогу графству Тріполі в Сирії. У 1296 р. Кафу атакувала 
ескадра головних конкурентів генуезців - Венеціанська респу-
бліка, Кафська колонія зазнала величезних втрат. 1299 р. місто 
пограбував хан Ногай, а 1308 року хан Токта відрядив проти 
Кафи каральну експедицію за насильницьку продажу у рабство 
дітей ординської бідноти Кафи, аби уникнути винищення міста, 
генуезці залишили Кафу, попередньо підпалили, і повернулися 
до Кафи у 1313 році за нового хана Узбека. У 15 ст. Кафа вела 
переважно успішні бойові дії проти численних ворогів: Венеції; 
сельджуцького Сінопа; Трапезундської імперії; князівства Фео-
дора та інших. 1343-1344 р. захисники Кафи витримали облогу 
хана Джанібека, завдавши йому у вдалій вилазці відчутної по-
разки. 1380 року в Кафі був убитий Мамай із Золотої Орди, про 
якого ми писали в наших книгах. У 1396-1398 р. місто зазнало 
нападів ординських військ хана Тохтамиша та еміра Едигея. 

***** 
У 1475 році османи опанували місто, почався осман-
ський період його історії. У цей час у Кафі діяв один із 
найбільших невільничих ринків. Щороку тисячі чоло-
віків, жінок і дітей вивозили кораблями в усі куточки 
тогочасного мусульманського світу. Через Кафу про-
ходили шляхи більшості невільницьких караванів, вла-
сниками яких були як піддані Кримського ханства (та-
тари, османи, греки, вірмени, італійці), і навіть деякі  

руські князі та козаки. У 1954 році Феодосія у складі Кримської 
області була передана від СРСР до Української РСР. 
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Із 1430-х р. Кафа зазнавала дедалі більшого тиску Крим-
ського ханату з одного боку, і Османської імперії - з другого. 
1434 р. генуезькі війська в Криму були розгромлені кримським 
ханом Хаджи-ереєм. 1453 р. османці захопили Константино-
поль і повністю блокували морський шлях із Європи до Криму 
(2 роки в Кафу не міг зайти жоден корабель із Генуї). 1475 р. 
(після 4-денного штурму), Кафою заволоділи османці Ахмеда-
паші, створився Кафинський санджак (пізніше Кафинський 
ейялет). У 17 ст. Кафа була об’єктом нападів запорозьких та 
донських козаків, зокрема 1616 р. її здобуло військо гетьмана 
П.Конашевича-Сагайдачного. Згодом, Кафу здобували калга 
Шагін-Гірей за допомогою запорожців (1624) та калга Хусам-
Гірей (1636 р). Під час російсько-турецької війни 1768-1774 р. 
Кафу 10 липня (29 червня) 1771 р. захопили війська Російської 
імперії під проводом генерал-аншефа князя В.Долгорукова. За 
умовами Кючук-Кайнарджійського мирного договору 1774 року 
Кафа, як і всі османські володіння в Криму, відійшла до Кримсь-
кого каганату. У 1783 р. Крим був перший анексований Російсь-
кою імперією (друга анексія 2014 р). 

Після відвідання Кафи російською імператрицею Катери-
ною II, у 1787 р місто перейменоване на Феодосію (назва Кафа 
вживалася паралельно до 1804 р). У 1917-1920 р революції та 
громадянської війни, влада у Феодосії по декілька разів зміню-
валася, аж поки там 1921-1991 р не посіли більшовики. В 1941- 
1944 р. Феодосія була зайнята гітлерівськими військами. У 
1944 р відновилась більшовицька влада, а 1954 році разом із 
Кримською областю, місто передали Українській РСР, про що 
ми писали вище. У 1991 р  місто увійшло до складу незалежної 
України. У березні 2014 р. Феодосія разом з Кримським півост-
ровом була окупована (читай повторно анексована) московсь-
кими військами, (перша анексія Криму була  в 1783 р). 

Хотин. Завдяки вигідному стратегічному положенню місто 
Хотин відіграв значну роль в історії України, Молдовського кня-
зівства, Речі Посполитої, Османської імперії та Російської імпе-
рії. Місто Хотин відоме своєю славною фортецею над Дніст-
ром, однак саме місто має більш як 1000-літню історію. У VII-
VIII ст. то було давне поселення з дерев'яною фортецею, яка 
захищала населення від численних завойовників. З X століття 
Хотин входив до складу Київської Русі, а згодом до Галицько-
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Волинського князівства. Після ординської навали ХІІІ ст. зв'язки 
з галицько-волинськими землями послабились, що призвело 
до їх фактичного відокремлення на початку XIV ст., та визнання 
зверхності Золотої Орди. У середині XIV ст. починається зане-
пад Золотої Орди і 1349 року «Королівство Польське» захопи-
ло Галицьке князівство. В цей же час на землях у басейні річки 
«Молдова» формується нова держава «Молдовське князівст-
во». На південному прикордонні Галицького князівства постає 
1359 р «Шипинська земля», і від 1373 року Хотин увійшов до 
складу «Молдовського князівства». Упродовж XV-XVI століть 
Хотинська фортеця була столицею «Мультан», резиденцією 
молдовських князів. У XVI столітті деякий час місто перебувало 
під владою Польщі, а потім знову «Молдовського князівства» (у 
васальній залежності від османів). У XVIII ст. Хотинська округа 
була безпосередньо включена до складу Османської імперії. 

Так було до 1563 року, коли козаки на чолі з легендарним 
Дмитром Вишневецьким (Байдою) зайняли фортецю і почали 
переговори з молдовським господарем про спільний виступ 
проти Османської імперії. Через зраду молдовських бояр загін 
козаків був розгромлений, а Дмитро Вишневецький був стра-
чений в Константинополі. 1615 року війська «Речі Посполитої» 
зайняли Хотин. Після «Цецорської битви» 1620 р між «Річчю 
Посполитою» та Османською імперією, в ході якої війська «Речі 
Посполитої» були розбиті, а великий коронний гетьман Станіс-
лав Жолкевський загинув, Хотин став головним форпостом 
оборони від османської навали. 

***** 
Про Хотинський мир. У 1621 році біля стін Хо-
тинської фортеці проходили події знаменитої 
Хотинської битви, яка прославила запорозьких 
козаків на чолі із гетьманом Петром Сагайдач-
ним і стала зламним моментом в історії Осма-
нської імперії. У ході  Хотинської  війни  військо  

Речі Посполитої великого гетьмана литовського Яна-Кароля 
Ходкевича (35 тис. вояків) та Запорозьке військо гетьмана 
Петра Сагайдачного (40 тис. козаків) відбили численні атаки 
200-тисячної османсько-кримсько-татарської армії. Козаки 
під проводом Сагайдачного у вересні 1621 р. неодноразово 
здійснювали сміливі нічні рейди-контратаки, викликаючи пані-



 
254 

ку серед османських військ. 24 вересня 1621 р. у фортеці по-
мер від поранення і наступного зараження крові гетьман 
Ходкевич, і оборону очолив Станіслав Любомирський. Успішні 
дії козаків, вмілі маневри військ Речі Посполитої поступово 
підточували сили османів. Осман II остаточно розгубився і 28 
вересня 1621 р. він вирішив дати генеральний бій. Але вже 9 
жовтня 1621 р. Султан Осман II був змушений укласти з 
представниками Речі Посполитої Хотинський мир. 

***** 
Впродовж XVII ст. Хотин переходив з рук в руки, ним во-

лоділи і польські королі і османські феодали, неодноразово 
місто визволяли запорозькі козаки. Під час визвольної війни 
1650-1653 років у Хотині перебували війська Б.Хмельницького. 
1673 р. коронний гетьман Ян III Собеський на чолі 30-тисячного 
війська «Речі Посполитої» вщент розгромив у Хотині сорока 
тисячну османську армію. Тільки на початку XVIII ст. османи 
змогли закріпитися у Хотинській фортеці. Під мурами Хотина 
1712-1718 р. продовжують йти різні битви, в XVIII-XIX ст. місто 
поступово втрачає своє оборонне значення. 

У 1769 р. перший раз, а 1778 – в другий раз місто взято в 
облогу московськими і австрійськими військами, настав 1787 р. 
і росіяни третій раз штурмують Хотинську фортецю. Відступа-
ючи, османи майже повністю знищили Хотин. Після російсько-
турецької війни 1806-1812 р. Хотин офіційно був анексований 
Росією і став повітовим центром Бессарабської губернії. 1856 
року московський уряд скасував статус Хотинської фортеці як 
військового об'єкту. В результаті реформи 1861 року селяни 
були пограбовані, більшість із навіть не мали коней для обро-
бітку полів. У 1918 р. на прикордонний Хотин претендувало 5 
держав: Московщина, Україна, Молдовська народна респуб-
ліка, Австро-Угорщина  і  Румунія. 10 листопада 1918 р. Хотин 
окупували війська королівської Румунії, почалися репресії та 
терор. Упродовж 22 років Хотин був повітовим центром Румунії, 
потім відійшов до більшовицької Росії, пізніше перейшов до 
Української РСР.  

Із вище викладеного, ми бачимо як місто-фортеця Хотин 
на протязі тисячу років переходив від однієї держави до іншої. 
Сьогодні  із міста-фортеці Хотин можна побачити одразу землі 
3-х областей: Чернівецьку, Хмельницьку і Тернопільську. 
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Чернігів - місто на півночі України існує на нашій землі 
більше 1100 років. Саме у 7 ст., в середній течії річки Десна 
виникло укріплене городище, яке з 9 ст. увійшло до складу 
Київської Русі, випередивши Любеч. В історичній документації 
про місто згадано у 907 р. в «Повісті минулих літ» та в «трак-
таті князя Олега з греками». Є археологічні свідчення, що під-
тверджують існування поселень ще до IX ст. Місто славиться 
своїми пам'ятками часів Київської Русі і Чернігівського князів-
ства, Гетьманщини і козацького Чернігівського полку. 

***** 
Любеч - селище міського типу в Чернігівській 
області, колись одне зі стародавніх та важ-
ливих міст Південної Русі як «Північні врата» 
де спочивали лодії (великі човни) перед вод-
ним шляхом до Києва і далі до Візантії.  
***** 

Дослідники заявляють, що люди з’явилися на землях май-
бутнього Чернігова приблизно 6 тисяч років тому. Скоріше за 
все, були то трипільці, але вони зникли так само загадково, як і 
з’явилася. А вже у перші віки нашої ери мешкали тут давньо-
слов’янські племена «венедів», «антів» з Подніпров'я, «клаві-
нів» і «слов'ян» Подунав'я. А ще приходили: «поляни», «дерев-
ляни», «дуліби», «сіверяни», «тиверці», «уличі» та інші. Впро-
довж кількох століть це місто-фортеця на березі Десни постій-
но сперечалося із Києвом за чільне місце в Руській державі. 

Чернігів середньовіччя був столицею великого князівства, 
сильного й багатого. Це була така собі «лісова імперія», що 
розкинулася серед неприступних для ворогів хащ на берегах 
мальовничих рік. У 11-13 ст. Чернігів був центром «Сіверщини» 
і «Чернігівського удільного князівства». Зусиллями князів і Київ-
ської митрополії наприкінці 11 ст. в Чернігові було засновано 
єпархію, яка включала у себе широкі простори східної Русі. 
Протягом 12 ст. йшла розбудова міста, але ординська навала 
ХІІІ ст. перервала зростання Чернігова на тривалий час. Місто 
опинилося в складі держави Золотої орди. Центром Сіверської 
землі став м. Брянськ, а Чернігів зазнав руйнації від Золотої 
Орди у 1482 та 1497 роках. Мабуть тому, що місто у 1353 році 
увійшло до складу «Великого князівства Литовського», а у 1503 
році Чернігів у був завойований Московією. 
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Чернігів називають містом легенд які розповіда-
ють на кожному закутку. На в'їзді до Чернігова 
розташований «Вал», колись тут були головні 
укріплення Чернігівської цитаделі. У 1911 році 
встановили 12 гармат, за місцевим звичаєм, як-
що дівчині не дуже подобається хлопець, то во-
на призначає йому побачення  біля 13-ї  гармати.  

Є декілька моторошних легенд: одна пов'язана з будинком 
гетьмана Мазепи, що розташований біля гармат. Мазепа 
начебто сховав у будинку багато золота, але його так ніхто 
не знайшов, бо дух його коханої Марії охороняє той скарб. В 
ніч на Пречисту, біля будинку з'являється дух Марії і просить 
усіх перехожих її перехрестити. Інші легенди Чернігова: на 
вул. Шевченка розташований збудований дворянином Григо-
рієм Глібовим дім-подарунок коханій з незвичною архітекту-
рою; на вул. Толстого розташований будинок ляльок, чиї го-
лови «закріплені» під покрівлею; на вул. Київській є ресторан з 
привидом, якому персонал залишає чарку на ніч та інші.  

***** 
1579 року Чернігів, як місто-замок намагалися захопити 

частини війська короля Стефана Баторія під командуванням 
князів Костянтина Василя Острозького та Михайла Вишневе-
цького (взяти замок не змогли, але підпалили його). 1618 році 
за Деулінським перемир'ям Чернігів перейшов від Московії до 
Речі Посполитої. У 1623 році місто отримало магдебурзьке 
право, магістрат і герб, а з 1635 року стало центром Чернігів-
ського воєводства. У 14-16 ст. розвиток Чернігова гальмувався 
через постійні війни Великого князівства Литовського і Руського 
з Московією. Події 1648-1653 р. привели населення до підтрим-
ки козацького руху під проводом Б. Хмельницького. У травні-
червні 1648 р. козаки зробили облогу Чернігова та після Зборів-
ського договору 1649 р. Чернігівщина знову повернулася під 
контроль польської знаті. На початку 1651 р. боротьба відно-
вилася, Богдан Хмельницький відправив у Чернігів Київський, 
Ніжинський та частину Чигиринського й Кропивенського полків. 
Та 1651 р. було підписано Білоцерківський договір, після цього 
коронне військо Речі Посполитої знову окупувало Чернігівщину. 
До речі, велика сутичка козаків із військом Речі Посполитої від-
булася наприкінці весни 1653 р. під Любечем. 
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У 1782 Чернігів став центром Чернігівського намісництва 
Російської імперії, а 1797 - Малоросійської губернії, з 1808 року  
Чернігівської губернії. Після березневої революції 1917 року в 
Чернігові створено загони Вільного Козацтва і влада перейшла 
в руки Центральної Ради. Першого лютого 1918 року Чернігів 
захопило більшовицьке військо; 12 березня 1918 р. він повер-
нувся під владу уряду Української Народної Республіки, але 
знов був окупований більшовиками 12 січня 1919 року. Нетри-
валий час у 1919 році Чернігів був у руках денікінців. З кінця 
1919 року в Чернігові утвердилася радянська влада. У 1925–
1932 Чернігів став центром Чернігівської округи, а в 1932 році 
утворено Чернігівську область. З 1941 по 1943 роки у Чернігові 
були німецькі війська, а 21 вересня 1943 року Чернігів зайняли 
радянські війська. Від 1991 року Чернігів перебуває у складі 
незалежної України. 

Про старий Єлисаветград. Якщо говорити про місто 
п’яти назв Кропивницький (Єлисаветград, Зінов’євськ, Кірово, 
Кіровоград) від 1752 (або 1754) року, то йому немає тисячі 
років, але місцевими студентами коледжу на Кіровоградщині 
були знайдені кам’яні скульптури прадавніх баб, яким більше 5 
тисяч років. Їх висікли стародавні нащадки індоіранців які жили 
в українських степах у період раннього бронзового віку. В 
Україні подібних знахідок не більше трьох сотень. Ті кам’яні 
статуї  бачили кіммерійців, потім скіфів, за ними в ІІІ ст. до н.е. 
сарматів, у ІІІ ст. готів, у VІ ст. гунів, у VІ-VІ ст. аварів, у VІІ-ІХ 
ст. хазарів, у ІХ ст. угрів і печенігів та інших кочових народів. 

Місто Кропивницький, як мала Батьківщина Карпова В.Є. 
та Чеботарьова С.С. лежить у межах Придніпровської височи-
ни, на берегах річки Інгул, в неї вливаються малі Сугоклія та 
Біянка. Утворення самого міста в середині XVIII ст. пов'язане з 
будівництвом фортеці святої Єлисавети. Саме звідси виступи-
ла 100-тисячна царська армія, що поверталася з Молдови піс-
ля війни з турками, яка зруйнувала Запорізьку січ. До 1750 року 
на землях сучасного міста Кропивницького існували слободи 
засновані козаками: Кущівка, Завадівка, Інгульська слобода, 
Знаменська слобода, Лелеківка та інші. Тому не дивно, що на 
території сучасного міста «п’яти назв» знаходять велику кіль-
кість курганів та стародавніх  поховань. Про ці та інші події, 
згадується у нашій серійній книзі «Силуети крізь час». 
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ЗАГАДКОВІ  СПОРУДИ  ПЛАНЕТИ  ЗЕМЛЯ 
Й досі на нашій планеті знаходять дивовижні  
споруди, вік яких налічується тисячами років. 
Людей завжди притягували таємничі місця та 
споруди, вони оточували їх численними міфа-
ми і легендами. Майже в кожній країні фахівці 
виявляли «загадкові об’єкти», досліджували, 
склали списки, але до кінця скласти їхню істо- 

рію не вдавалось. Згодом з’ясувалось, що на нашій планеті їх 
так багато, що список може бути нескінченним. Особливо вра-
жали знахідки, походження яких досі не розгадані, починаючи з 
матеріалів з яких їх зводили, технології, незрозумілих химер-
них архітектурних форм, і закінчуючи таємничими написами і 
неймовірними зображеннями на кам’яних брилах. Як приклад, в 
Україні ми знаємо 32-і містичні локації, де серце завмирає. Це 
«Бабин Яр» в Києві і «тюрма на Лонцького» у Львові; ставка 
Гітлера «Вервольф» у Вінниці і пригоризонтна «обсерваторія 
Безводівки» на Чернігівщині, це «український Стоунжендж», 
або німецький Гозек; святилище-обсерваторія «Хортиця» і 
скіфський курган «Товста могила» (м. Покров Дніпропетровсь-
кої області) та інші. Ми розповімо вам тільки про 7 загадкових  
споруд світу, при нагоді читач сам знайде в СМІ десятки інших: 

► 1. Комплекс могильних споруд долини Бру-на-Бойн 
(Ірландія). Лише у 40 км від Дубліна (Ірландія) був виявлений 
масштабний доісторичний комплекс, який називають «Коро-
лівське кладовище Бру-на-Бойн», що складається з 40 некро-
полів. На даний момент знайдені поховання на площі 10 кв. км, 
але за припущеннями вчених це ще не межа. Найдревнішій 
будові вже більше 5 тис. років і вона набагато старша від бага-
тьох загальновідомих пам’яток світу, причому «Ньюгрейндж» є 
не просто найбільшим і найдавнішим у Європі похоронним 
мавзолеєм, а й справжнім храмом. 

Таємницю Бру-на-Бойн розгадали нещодавно, коли  знай-
шли вівтар у кінці 19-метрового коридору, що освітлюється 
сонячними променями, тільки 1 раз на рік – в день зимового 
сонцестояння. В інших 39 мегалітичних спорудах залишилося 
не менш загадок і таємниць, які ще належить розгадати, адже 
такі масштабні розкопки вимагають досить багато часу на нау-
кові дослідження. 
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► 2.  «Долина глечиків» Лаосу (в приміських районах 
Пхонсавана). Неподалік від міста Пхонсавана на неосвоєній 
території розташоване унікальне місце, яке отримало назву 
«Долина глечиків». На її теренах були знайдені дивовижні 
кам’яні споруди, які мають вигляд глечиків гігантських розмірів. 
Деякі екземпляри досягають висоти 3,5 м., діаметром понад 1,5 
метра, вага яких становить 6 тон. Всього на території долини 
знайдено трохи більше 500 дивних глечиків, про походження 
яких досі сперечаються вчені. Єдине що вдалося встановити, 
це вік незвичайних кам’яних формувань – близько 2,5 тис. р. 

А решту огортає суцільна таємниця, яка і породжує най-
неймовірніші легенди, починаючи від чаш для велетнів, що 
жили у стародавні часи в цій долині і закінчуючи похоронними 
спорудами, в яких стародавні жителі кремували померлих. 
Цікаво, що глечики висічені з каменю, якого в цій місцевості 
немає, і ніколи не було, причому обробка країв, орнаменти і 
малюнки, зображені на стінках і кришці деяких об’єктів свідчать 
про те, що їх виготовляли не в цій місцевості. 

► 3. Різьблені колони старовинних храмів у м. Шравана-
белагола (Індія). Хоча самі храми і складають головну пам’ятку 
індійського містечка Шраванабелагола, але саме колони зроби-
ли їх до такої міри знаменитими. Складно собі уявити, але в 
цьому місті майстри, які жили близько 2 тис. років тому могли 
вирізати із каменю гігантські колони неймовірних форм, які 
мали гладку поверхню і прикрашені різноманітними мотивами. 

Тому не дивно, що мільйони мандрівників вирушають до 
них із далеких країв, щоб побачити на власні очі красу і велич 
храмів, унікальні елементи декору філігранно висічені з грубого 
каменю і витончені колони, які навіть у наш час можна зробити 
тільки з використанням високоточних верстатів. Досі не розкри-
тий секрет технологій і майстерності, за допомогою яких древ-
нім майстрам вдалося створити таке різьблене диво. 

► 4. «Будинки фей» у Сардинії (Італія). Дивовижні кам’яні 
споруди, знайдені в Сардинії, назвали «Будинками фей», вони  
вважаються найбільш загадковими і незвіданими. Їх крихітні 
обриси з невеликими вікнами і дверними отворами дійсно біль-
ше нагадують казковий будиночок, ніж повноцінне житло, адже 
для проживання хоча б однієї людини приміщення повинно 
бути в два рази більшим. На даний момент виявлено близько 
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2,8 тис. таких дивовижних будівель, дивина в тому, що їх збу-
дували від 4 до 6 тисяч років тому. 

Крім мініатюрних розмірів, вони мають ще кілька дивних 
речей, які вчені й досі пояснити не можуть. Мало того, що ці 
об’єкти вирубувалися у величезних валунах, або в прямовис-
них скелях невідомим чином, де були взяті необхідні пристрої і 
інструменти, хто на їхніх стінах зробив незрозумілі символи, які 
жодного разу не повторилися у інших знайдених спорудах. За-
раз ці «казкові будови», які іноді ще називають «Будинком відь-
ми» стали визначною туристичною пам’яткою. Вирушаючи у 
подорож варто взяти з собою крім фотоапарата що-небудь 
гарне, або смачненьке, адже міські легенди зобов’язують зали-
шати підношення для кожної з фей, що мешкають в тих дивних 
кам’яних будинках. 

► 5. Полігональна кладка у «Містах богів» в Індії, Японії, 
Єгипті та Перу. Стародавні «Міста богів» розташовані відразу в 
декількох країнах світу, ці об’єкти досі вважаються однією з 
основних загадок древніх цивілізацій, що дійшли до наших днів. 
Причому головною визначною пам’яткою вважаються не тільки 
знайдені міста, але й кладка стін – так звана «інкська полігона-
льна кладка», за допомогою якої і створювалися укріплювальні 
споруди і цілі поселення. 

Досі існує величезна кількість нелогічних і неймовірних 
версій, з яких жодна так і не підтвердилася. Найфантастичні-
шими вважаються припущення, що таку кладку виконували 
інопланетні прибульці, саме вони побудували ці міста. Є також 
версія про те, що стародавні люди ці стіни створювали з розто-
пленої лави в період, коли маса починала застигати і ставала 
як пластилін. 

***** 
Інкська полігональна кладка пов'язана давніми культу-
рами Тиауанако і Чавин – це укладені без будь-якого  
сполучного розчину кам’яні блоки неправильної форми 
і підігнані так, що складно просунути навіть голку. 
Причому дивує не тільки щільність кладки, а й масив-
ність кам’яних брил і їх не симетричність, адже такої 
ваги камінь без техніки складно підняти на висоту. 
Технологія інкської полігональної кладки вважається в 
рази складнішою, ніж кладка будівництва пірамід.  
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Завдяки тому, що таємниця так і не розгадана, ще силь-
ніше підігрівається інтерес у дослідників, які намагаються роз-
гадати причину та ціль грандіозних споруд, що простояли не 
одне тисячоліття, витримавши всі природні і техногенні ката-
клізми, як «докір» сучасному будівництву.  

► 6. «Поселення Скара-Брей» на території затоки Скайл 
(Шотландія), на березі затоки Скайл. Там виявлено стародавнє 
поселення, яке було створено понад 3 тисячі років до н.е. Ста-
родавній комплекс «Bay of Skaill» включає в себе 8-м мегаліти-
чних об’єктів, об’єднаних у блоки, які зроблені і розташовані 
особливим чином і є найбільшим поселенням серед подібних 
будівель в Європі. Вчені поки не визначилися, що ж все-таки 
означає ця знахідка і чи є виявлений об’єкт лише найдавнішим 
населеним пунктом. Ця унікальна пам’ятка, яку називають 
«Шотландські Помпеї», внесена ЮНЕСКО до списку Всесвіт-
ньої спадщини і приваблює мільйони туристів. 

► 7. «Гробниця Гаврініса» в затоці Морбіан (Франція). На 
безлюдному острові Гаврініс, розташованому в затоці Морбіан, 
що в Бретані, був виявлений мегалітичний мавзолей. Вчені 
вважають, що його створення припадає на період 4500-3500 р. 
до н.е., адже саме тоді цей клаптик суші був з’єднаний з мате-
риком. Той факт, що гробниця побудована по коридорному 
типу, викликає найбільший подив, адже подібного роду споруди 
розташовуються далеко від води і, як правило, на високих паго-
рбах. Усередині гробниці дослідниками були виявлені вирізані з 
каменю символи і візерунки, зміст яких в основному вже розши-
фровано, але в глибині споруди залишаються унікальні плити, 
які змушують вчених досі ламати голови над їх мотивами. Але 
як би там не було, виявлений мавзолей з його пишними гале-
реями і коридорами є найбільш значущим європейським пам’я-
тником мегалітичного мистецтва. 

***** 
Хто залишив нам  загадкові споруди, залишки зро-
шувальних каналів та інші сліди таємничих міст, і 
куди зникли оті загадкові народи і цивілізації? Що 
приховують  покинуті  міста світу? Для прикладу,  
в Україні архітектурне мистецтво виникло у VII 
ст. до н.е. (починаючи від колишніх грецьких коло-
ній на українському узбережжі Чорного моря). 
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ЛЮДИ - ЯК  ПРИБУЛЬЦІ  НА  ЗЕМЛІ 
Давайте разом подивимся «з боку» на люд-
ство, як на експеримент позаземної цивілі- 
зації? Тоді хто першим з’явився на планеті 
Земля? Де зараз знаходяться Космічні циві-
лізації? Що буде з вірою в Бога, якщо людс-
тво виявить прихованих інопланетян на, або  

в середині Землі? Сьогодні  багато вчених стверджують, що 
відкриття життя поза Землею, лише питання часу: «Як свідчить 
Талмуд, Бог за ніч облітає 18 тисяч світів». Теорія Коперника, 
яка пізніше була визнана революційною, поклала початок про-
цесу, за підсумками якого вчені дійшли висновку, що Земля - це 
«типова планета, яка обертається навколо типової зірки, у ціл-
ком типовій галактиці». Якщо запитати у християнина, чи вірить 
він в інопланетян, напевно, він буде послатись на біблійні роз-
повіді про створення світу: «Бо у Писанні ясно стверджується, 
що розумного життя більше ніде у Космосі немає». А можливо, 
люди - єдині «зіпсовані створіння» у Всесвіті, а Земля - єдина 
планета, на якій з’явились перші людиноподібні істоти: Ліліт, 
Єва і Адам. Тоді чому Біблія замовчує інформацію про Ліліт? 

За повідомленням англійського «The Daily Mail», люди – 
це прибульці на планеті Земля і можливо прибули із Марса, з 
цим згоден еколог із США доктор Елліс Сільвер. У своїй книзі 
він навів низку фактів непристосованості людей до життя на 
Землі, в зокрема зазначає, що людство страждає від аномаль-
ної кількості хронічних хвороб, яких немає в інших живих ство-
рінь на Землі. Зокрема, за його словами в людей з віком часто 
болить спина, тому що, їхній вид розвивався на планеті зі слаб-
шою гравітацією. Низка порушень сну пов'язана з пристосовані-
стю людського тіла до життя в умовах іншої планети, на якій, 
день триває 25 год. Далі, люди на нашій планеті постійно отри-
мують сонячні опіки. За його словами, будь-який інший вид на 
планеті не страждає від них. Приміром, ящірка може загоряти 
без шкоди для здоров'я хоч цілий рік. Крім того, на думку Сіль-
вера, дивно, що в немовлят дітей дуже велика голова, через 
яку виникають труднощі при народженні, саме через це інколи 
гинуть дитина і матір, (жоден інший вид на планеті не має таких 
проблем). Тож ці, та інші факти однозначно наводять на думку, 
що люди – можливо «прибульці» на планеті Земля. 
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Люди в своїй суті не дуже пристосовані до земних при-
родних умов, нам холодно взимку, мокнемо під дощем, наші очі 
засліплюють сонячні промені тощо. Люди не уявляють свого 
життя на Землі без одягу, різних знарядь праці, меблів, машин і 
добре обладнаного житла. Ми живемо в гармонії не з живою 
природою, а з технікою, створеною нами ж для власного вико-
ристання. Практично вся історія життя людей на землі - це 
боротьба за виживання. 

Потрапивши на Землю з інших світів, люди як «прибуль-
ці» були змушені звикати до зовсім іншим природних умов. Ми 
почали адаптуватися в цілях виживання і одночасно пристосо-
вувати під себе навколишнє, земне середовище. Маємо питан-
ня: - чому в нашій генетичній пам'яті не відображений факт цієї 
«міжгалактичної подорожі»? А може факт є, але нам його заб-
локували? Якщо перші люди з'явилися на Землі із бездонного 
Космічного простору, то на попередній планеті, вони володіли 
глибокими знаннями і досконалими технологіями. У чому при-
чина, що люди втратили свої початкові фундаментальні знан-
ня? Чому людство, після прибуття на планету Земля, прохо-
дить еволюцію від первісної стадії свого розвитку - до сучасної 
людини, і так повторювалось декілька разів. Чому на планеті 
Земля вже було декілька етапів «повного винищення людства», 
яке через деякий період – відроджувалось знову і знову? Хто і 
для чого насилає на Землю глобальні катаклізми? Багато дос-
лідників-уфологів говорять про те, що процес людської еволю-
ції на Землі з «давніх давен», контролюється і регулюється 
«Вищим розумом» з глибин космосу, але думки з приводу цілей 
і намірів цього факту різняться. Дослідники не пояснюють, чому 
людство опинилося саме на Землі. У нас є кілька припущень. 

***** 
Вставка: «Пізнання породжує скорботу», ска-
зано у Святому Письмі. І ця біблійна істина 
якнайкраще передає сумну сутність деяких 
наукових досліджень останніх десятиліть. 
Зокрема, стали очевидними численні  небезпе- 

ки, що загрожують нашій планеті й усьому живому на ній із 
Космосу. Серед учених поширена думка, що життя на Землі 
та людська цивілізація стали можливими й досі існують лише 
завдяки дивовижному збігові щасливих випадковостей. 
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Деякі дослідники  припускають, що планета Земля, ймо-
вірно є своєрідною в'язницею, до якої «кинули» людство за 
вроджену ворожість і жорстокість. Можливо, зараз іноплане-
тяни спостерігають за людьми на Землі так само, як ми спос-
терігаємо в зоопарку за тваринами. Однак це зовсім не озна-
чає, що прибульців з Космосу не варто боятися. Маємо підозру, 
що інопланетяни вивчають ДНК людей, можливо у них є своя 
мета - поєднати людське ДНК зі своїми біологічним матеріалом 
для певних майбутніх цілей. 

Фахівці з університету Кардіффа (Англія) на чолі з профе-
сором Чандра Вікрамасингом в ході своїх досліджень прийшли 
до висновку, що люди мають «позаземне походження» і колись 
відносились до Космічної раси. На їхню думку, перші люди як 
«прибульці», прибули на планету Земля близько 3,5 млн років 
тому. Разом з ними сюди прибули і інші мікроорганізми. За офі-
ційними даними міністерства оборони Великобританії, які рете-
льно вивчають кожний факт НЛО на нашій планеті, повідомля-
ють: «Космічні інопланетяни можуть приймати людську подо-
бу». Наша Земля схожа на «Космічний перевалочний пункт» 
або місце тимчасового перебування, своєрідну «станцію збір-
ного притулку живих істот на перехресті Космічних доріг». 

Із сказаного виходить, що всі люди - іноземці, які утвори-
лися з космічних генів (від космічних бактерій і вірусів), що опу-
скалися вниз до нас на метеоритах із глибин Всесвіту. Те, що 
людство ймовірно є не єдиною формою життя у Всесвіті, ось 
чому останнім часом все частіше стали говорити, що люди - це 
не споконвічне населення Землі, а «космічні прибульці». 

***** 
Пригадайте, як раніше описували першу дружи-
ну Адама - Ліліт (або Ламашту) з хвостом і ла-
пами рептилій. Цей опис, дуже схожий на малю- 
нки зроблені 3 тисячі років тому. А в далекі часи 
про Адама писали в перших рукописах, що Єва 
була «згенерована» Творцем зовсім не з ребра, а 
з хвоста  Адама, і  в пам'ять про це у Адама  та  

його нащадків залишився обрубок на сідницях під назвою «ру-
димент». Згодом самі люди, змінили описовий образ Адама і 
Ліліт (зробили їх більш привабливим), а з появою Єви, зовсім 
постаралися зовсім «забути» про Ліліт. 
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Ви коли-небудь замислювалися над тим, що може люди - 
це і є прибульці, яких ми весь цей час шукаємо на Землі? За 
словами дослідників третьої хвилі, сьогоднішні люди є «проду-
ктом»  схрещування з іншим видом, можливо, із зоряної сис-
теми «Альфа Центавра» - яка є однією з найближчих до Землі 
зоряних систем. Ця теорія з’явилась після археологічної зна-
хідки  (сучасний Ірак) у стародавньому шумерському м. «Кіш», 
найдавнішого документа на планеті – «таблички Кіша» (3500 р. 
до нашої ери). Вважається, що цей древній документ передує 
клинопис шумерів і єгипетських ієрогліфів на тисячі  років. 

***** 
Розвиток здатності висловлювати думки через 
письмову мову - один з перших способів відрізни-
ти людину від тваринного світу. 5 тисяч років 
тому люди виробили електрику, з часом розді-
лили атом, потім розробили комп'ютери і злі-
тали на Місяць. Жоден  інший  вид  живих істот  
на землі не може приписати собі  такі  унікальні  

досягнення (за такий короткий період часу). Дивина в тому, 
що в порівнянні з іншими видами живих істот Землі, наша 
«еволюція» відносно коротка за космічними мірками. 

***** 
Ви скажете, що немає нічого більш просунутого, ніж люди 

на планеті Земля. Хоча на Землі існують різні «розумні» живі 
види, жоден з них не використовує такі технології, як ми. Уявіть 
собі на секунду, якщо з якоїсь причини людству довелося б 
повернутися жити в джунглі. Багато експертів сходяться на ду-
мці, що більшість з людей не зможуть адаптуватися до таких 
умов і вижити в екстремальних умовах. Вчені вважають, що 
люди, крім свого інтелекту, погано пристосовані до різних сере-
довищ існування. Іншими словами, ми дуже обмежені, коли 
мова заходить про інші умови життя на нашій планеті. 

На додаток до нашого розділу - кажемо, біологи також 
помітили контрасти між фізіологією людини і фізіологією інших 
тварин на Землі. На думку вчених, у порівнянні з іншими вида-
ми на землі - люди досить «дивні». Наприклад, лоша після на-
родження, відразу ж може ходити і функціонувати практично 
незалежно від мами, але цього не може зробити людська дити-
на, і це робить нас абсолютно безпорадними. Дослідники згодні 
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з тим, що існує багато недоліків, які супроводжують людей. 
Болі в попереку - ознака того, що ми не пристосовані до життя 
на Землі, наприклад, тварини на Землі не мають цієї проблеми. 
Це означає, люди не еволюціонували всередині інших форм 
життя на планеті Земля, а являються  гібридизованим видом. 

***** 
Вставка. Людина вагою 70 кг, якщо її «розібра-
ти на матеріал» з якого її зробили, вийде: 7 кг 
водню; 45,5 кілограмів кисню; 12,5 кг вуглецю; 
2,1 кг азоту; 1 кг кальцію; 700 грм фосфату; 2 
грама цинку; 0,15 грамів міді, і зовсім мало ніке-
лю, кобальту, свинцю і молібдену. Перерахова-
ні компоненти, дешеві і доступні, як на Землі, 
так і в Космосі. Цікаво, що хімічний аналіз зоря- 

ного пилу один до одного збігається з «рецептом компонен-
тів» сучасної людини. Виходить «людська рецептура» відпо-
відає роботі «аннунакам з планети Нібіру» або іншим репти-
лоїдам коли з глини і води створювали людину. Академічній 
науці прикро, але в цьому вона вже погодилася з релігійним 
Писанням, міфами та переказами. Перший отриманий резу-
льтат «по створюванню людини» не надто сподобався при-
бульцю Енкі з Нібіру, і тому кілька груп «дизайнерів від анну-
наків» стали працювати над поліпшенням інших «людських 
версій». Одні модифікували і створили «чорношкіру людину», 
другі створили «білу людину», мабуть були і інші варіанти за 
своїм образом і подобою, змішуючи гени живих земних істот 
приматів з власними генами «аннунаків з Нібіру». У той же 
час інші прибульці-рептилоїди з Ікара, теж не сиділи на місці. 
Вони працювали над своїми версіями «людини розумної», мож-
ливо саме вони придумали назву «Homo sapiens» із родини 
гомінід, і добавили «самі зіпсовані створіння» у Всесвіті. У під-
сумку ми бачимо різні види людей, не дуже схожими одне на 
одного і не дуже поєднанні расово, з різним «менталітетом». 
У одних вийшов «зміїний» характер, у інших «войовничий і злі-
сний», у третіх - щось своє. Маємо лише фізичну схожість: 
дві руки, дві ноги, з плоскими (як зауважив Сократ) на відміну 
від курки нігтями. Є одна голова, але не у всіх з розумними 
нейронами, одна душа з позитивними і негативними проява-
ми, далі підуть відмінності за статтю і так далі. 
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Раніше згаданий доктор Елліс прийшов до висновку, що 
людське життя еволюціонувало в іншому місці і було перенесе-
но на Землю (як «Homo sapiens») в проміжку від 600 до 200 тис 
років тому. Його книга «Люди не з Землі: як наукова оцінка до-
казів» - це збірник теорій проти еволюції людини на Землі. В ній 
аналізується 13 основних гіпотез і 17 чинників, які вказують на 
те, що «людство зароджувалось не на Землі». За його думка-
ми, одна з причин «переселення людства» в тому, що Земля 
може бути «тюремною планетою», і ми тут для того, щоб отри-
мати певні життєві уроки і позбутись своєї агресії. Але для  
важкої праці потрібна «робоча сила» і тому почались «експе-
рименти по створюванні людей». Перші істоти були якимись 
антропоморфними, інші «дивні» і зовсім не схожі на сучасних 
людей. Всі  вони були створені в якості рабів, для обслугову-
вання інтересів вищих рас, тобто «по-древньому» - Богів. 

Тепер заглянемо в книгу Роберта Сеперо «Види з амне-
зією: наша заборонена історія». За нею існує 612 видів і підви-
дів приматів, визнаних Міжнародним союзом природи (МСОП), 
і жоден з них не має резус-негативної крові. Звідкіля у людській 
крові з’явився резус-негативний фактор? Книга «Види з амне-
зією …» не тільки припускає, що людство насправді є гібриди-
зованим видом, але автор зазначає, що на планеті Земля до 
нас перебували інші високорозвинені цивілізації, які були зни-
щені великою глобальною катастрофою. Далі Роберт Сеперо 
стверджує, що замість кожної попередньої, вимерлої Корінної 
раси живих істот, через мільйони років відроджувались інші. Ці 
та інші факти, підтверджують теоретичні викладки Валентина 
Карпова та Сергія Чеботарьова відносно розвитку людства. 

Наші автори погоджуються, що імовірно людство може 
бути  найбільш високорозвиненим видом на планеті, але нап-
рочуд непридатним і погано пристосованим для навколишнього 
середовища Землі, і що людей «завезли, або створили» як 
високорозвинений вид для певних цілей. Людство в тому вигля-
ді, в якому ми його знаємо, це не одна єдина «раса», що похо-
дить від одного предка з Африки, а гібридизований вид. Ми 
думаємо, що досягли великих істин в науці і техніці, але нас-
правді ми тільки починаємо відкривати глибоку мудрість мину-
лих цивілізацій. Ми тільки пробуджуємось від «штучної амне-
зії» і прагнемо повернути наші забуті знання. 
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ТЕОРІЯ  ПРО  ДРЕВНІХ  АСТРОНАВТІВ 
Поставимо наші питання трохи по іншому: - 
Чи могли інопланетні прибульці, приземли-
тись на нашій планеті в дуже далекі часи ї 
таємно жити на Землі тисячоліттями, не за-
лишивши в людській пам'яті ніяких слідів? 
Мабуть це неможливо, «космічні прибульці»  

все-таки відображені в історичних джерелах народів планети 
Земля. У них народжувались свої «теорії древніх астронавтів», 
а значить, нам потрібно зробити «подорож в глиб часу», щоб 
відкрити завісу таємниці над «теорією появи людства». 

Сліди можливих відвідувань планети Земля інопланетя-
нами в давнину можна шукати серед артефактів і загадкових 
будівель, походження і значення яких й до теперішнього часу 
залишається нерозгаданим, а також в найдавніших переказах 
та міфах різних народів. Існують досить багатозначні геогра-
фічні та історичні паралелі. Скажімо, на території африканської 
держави Малі живе древнє плем'я «догонів». У цьому племені 
існує переказ про те, що 5 тисяч років тому «догонів» відвідали 
«Номмо» - представники позаземної цивілізації, які прибули з 
планетної системи карликової зірки, що знаходиться поблизу 
Сіріуса (ця карликова зірка була відкрита тільки в 1862 році). 

Догонська міфологія включає в себе знання про власти-
вості і траєкторії руху супутника Сіріуса, а також відомості про 
чотирьох найбільших супутників Юпітера, спіральних зоряних 
світів і багатьох інших «астрономічних реалій», які стали відомі 
сучасній науці лише на початку ХХІ ст. завдяки телескопічним 
спостереженнями. Виникає питання про те, яким чином люди 
періоду «сивої» давнини, котрі не мали необхідних  інструме-
нтів, зуміли дізнатися рух і певні характеристики (фактично 
невидимих простим оком) небесних тіл? 

Якби астрономічні знання «догонів» обмежувалися лише 
відомостями про систему Сіріуса, можна було б припустити, 
про випадковий збіг цих відомостей з реальністю, і таким чином 
«закрити» проблему. Але приклад з Сіріусом не поодинокий. 
«Догони» в ті далекі часи знали, що зірки віддалені від Землі, 
на величезну відстань, і найближча до Землі зірка, називається 
Сонце. За їхнім поняттям, Сіріус - «пуп світу», і він грає головну 
роль в групі зірок сузір'я Оріона і деяких прилеглих на небос-
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хилі інших зірок. До останніх відносяться зірки Плеяди (у пере-
носному значенні Плеяди - група, або «сузір'я» видатних лю-
дей); далі «зірка Козячого Пастуха» - Енегерін толо (гамма 
Малого Пса); «Тара толо» (Проціон) і інші. Сукупність цих сві-
тил становить «внутрішню» систему зірок (або «опору основи 
світу»), яка на думку «догонів», безпосередньо бере участь в 
житті і розвитку людей на Землі. «Зовнішня» ж система скла-
дається з інших, більш далеких світил, «в меншій мірі втручаю-
ться в людське життя». Ця система утворює «спіральний зоря-
ний світ» (або Налу уло), він спостерігати на небі у вигляді «Чу-
мацького Шляху». Таких «спіральних зоряних світів», або за 
сучасною термінологією - галактик, у Всесвіті нескінченно бага-
то, а сам Всесвіт «нескінченний, але вимірний». Так звідки ж у 
«догонів» такі дивовижні уявлення про Космос? 

***** 
Плеяди (українська народна назва Волосожари), 
це 7 сестер (Тайгета, Електра, Алкіона, Майя, 
Астеропа, Меропа і Келено), як дочки Атланта і 
Плейони, перетворені на семизір'я, і їх на небі 
постійно переслідує мисливець Оріон. Плеяди 
цих зірок з'являлись у травні місяці  і  сповіщали  

про сприятливу для мореплавства пору. За іншою версією, 
Плеяди, засмучені смертю своїх сестер (німф) Гіад, покінчили 
з собою і були взяті на небо. Гіа́ди – як німфи мають імена, 
кількість і походження, які відмінні в різних джерелах. Гесіод 
згадує про 7 німф (подібних до харит); Фалес - про двох; Фе-
рекід - про 6 німф; за Евріпідом - німф було три. Перебуваючи 
на небі, з часом зірки Плеяди були «перетворені» на голубів, а 
пізніше -  почали вважатися небесними німфами, які від Богів 
народили дітей, як засновників славетних міфічних родів: Тай-
гета - народила Лакедемона; Електра – Кардана; Алкіона – 
Гірея; Астеропа – Еномая; Майя – Гермеса; Меропа – Главка; 
Келено - Ліка й Ніктея. У римлян Плеяд називали вергіліями. 

***** 
Візьмемо інші народи. На відміну від догонів і їхнього 

уявлення про представників  позаземної  цивілізації - «Номмо»,  
у шумерів є опис позаземної раси живих істот - Гагсіси, їхньою 
батьківщиною був той же Сіріус. Самих «прибульців» вони 
називали «абгалями», що перекладається як «мудрець». Ці 



 
270 

істоти жили під водою, або точніше - в підземних морях. Є при-
пущення, що їхні тогочасні водойми - то штучні споруди, бо ви-
ходячи на повітря, вони одягали «скафандри». Подібні описи 
знаходимо у вавилонян, але за назвою «Сер» або «Дракони», 
бо слово «Ser» перекладається як «велика змія». І на санскриті 
є слово «Sarpa», так називали великих «богів драконів», які 
керували і створили «дравідську культуру» нижчих каст Індії. 

У шумеро-аккадській міфології є «перша людина» в обра-
зі напів-риби – напів-людини за назвою Оаннес, який дав знан-
ня народам Перської затоки. Зовні Оаннес був схожий на рибу, 
але дуже мудрий. Він навчив людей писати, читати, іншим різ-
ним наукам, способам будівництва  тощо. Коли сонце сідало, 
Бог Оаннес повертався під воду. Єгиптяни теж не обійшли цю 
тему стороною, але вони називали напів-людей з моря «Ое», 
саме вони виходили з води і вчили єгиптян всіляким знанням.  

Подивіться на малюнок, це найдавні-
ший християнський символ Ісуса Хри-
ста. Він є на печатках, знайдених в 
римських  храмах, де  слово «ichthys» 
пояснюється, як «риба» - є акронімом  

виразу «Ісус Христос, Бог, Син, Спаситель». Але це пояснення 
самих християн. Взагалі значення цього знаку може бути інше. 
В древній Індійській міфології ми зустрічаємо рептилоїдів Нагів. 
Це гуманоїдні ящірки або змії, і від самих ранніх джерел, вони 
прирівнювалися до Богів, пізніше вони стали демонами і розпо-
чались війни за «переділ світу». Далі ми читаємо в стародавніх 
текстах, як Мардук полює на Тіамат; Сет - переслідує Апофіса; 
Зевс - вбиває Тифона; а св. Михаїл проганяє Люцифера  тощо. 
Подробиць подій тих часів не багато, але «ранішні Боги» прий-
шли на Землю, ще до створення «людини розумної». 

 *****    
Знання древніх іноді важко пояснити навіть з сучасних 
позицій, настільки вони здаються випереджаючими. Як 
приклад, у Китаї, в могилі полководця Цао Чжоу, похо-
ваного в 316 р. до н.е., були виявлені предмети з 85% 
алюмінію, який важко виробити і в наш час. В Еквадорі 
знайдені  стародавні   прикраси  з  платини,  плавлення  

якої становить 1800 градусів, як в давнину змогли підняти 
таку температуру. У єгипетських похованнях були знайдені 



 
271 

дерев'яні птахи з великими крилами і вертикальними хвоста-
ми. Дослідження показали, ці дерев'яні моделі мають аероди-
наміку літаків. Звідкіля у давніх людей такі знання? 

***** 
Тепер нам треба «розібратися», якого кольору текла кров 

в жилах живих істот з незвичною зовнішністю, т.зв. напів-богів; 
напів-людей; напів-риб? Дослідники кажуть - блакитна. На пла-
неті Земля є багато істот, у яких в середині організму тече не 
червона, а блакитна кров. Одна з головних функцій крові, тран-
спортування, (перенесення) кисню до тканин і винос з них вуг-
лекислоти. Для цього є дихальні пігменти, що містять іони залі-
за і зв'язує молекули кисню. У крові людини це - гемоглобін, до 
складу якого входить залізо. На думку В. Карпова і С.Чебота-
рьова, первинно кров людини була не червоного кольору. Чер-
воною вона ставала поступово, в міру насичення «залізом». 

Але перенесення кисню можуть здійснювати пігменти, в 
яких є іони інших металів. Наприклад, мідь у крові восьминогів 
напрацьовує пігмент «гемоціанін», що і робить кров цих істот 
«блакитною», а їхній колір шкіри від сіро-синього - до зеленого, 
або інших сіро-холодних відтінків. Швидше за все це пов'язано 
з місцем існування восьминогів, бо окремі види сучасних молю-
сків восьминогів мають червону, блакитну і зелену кров. 

Як не була б винахідлива природа, у більшості земних 
істот кров має червоний колір, бо на Землі багато заліза. Як 
бути істотам коли на іншій планеті є багато міді? І саме вона 
буде виконувати функцію транспорту різних газів і поживних 
речовин, значить кров набуде блакитного кольору. Або зелено-
го, як у того хижого прибульця з кінофільму «Хижак». Як залізо 
потрапляє в кров людей і тварин на землі? Дуже багато заліза 
міститься в продуктах, які людина споживає, наприклад, в ово-
чах, бобових, травах, ягодах тощо. Найменше їх - в злакових і 
хлібних виробах, бо там більше міді. У зернових містяться 
речовини, які утворюють важкорозчинні солі, які осідають в 
організмі і знижують їх засвоюваність. 

Давайте разом поставимо питання про вибір споживання 
зернових, трохи по іншому. Чи не здається Вам вибір предків у 
виборі зернових культур - дивним? Вони віддали перевагу важ-
ким зерновим культурам та обрали найважчий шлях переробки 
зерна. Воно очищається, перемелюється, і вже з отриманої 
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муки готуються продукти (хліб, макарони), тоді як набагато 
простіше і корисніше зварити кашу з неочищеного зерна. 
Корисніше, тому що очищене зерно містить багато міді, але 
менше вітамінів, ніж неочищене. Кому це було потрібно? 

Тепер ми поділимся своїми думками, про адаптацію Богів 
на планеті Земля. Боги з неба опинилися на планеті Земля, на 
якій було багато заліза, але мало міді до якої вони звикли. Їм 
потрібно було якось адаптуватися до земних умов. Більш того, 
залізо хімічно більш активне, ніж мідь. Потрапляючи в кров 
перших Богів з неба, воно витісняло з неї мідь. Тобто, надли-
шок заліза шкідливий для них і цього надлишку вони почали 
уникати. Як це вони робили? Ви скажете: «Робили собі уколи із 
препаратів міді, або дотримувались спеціальної дієти». Ні, во-
ни винайшли і почали розводити зернові культури, які містять 
багато міді, і мало заліза. Виходить - блакитна кров «перших 
богів» пояснюється «зерновий вибором» продуктів перших зем-
них людей, яких вони навчили розводити зернові культури. На 
підтвердження наших слів надаємо «цікавий збіг» інформації. 
Доби бронзи, (а точніше «доба міді»), збігається з початком 
обробітку злакових культур першими людьми. Пізніше у них 
з'явилося залізо, приблизно у ІІ столітті до нашої ери. 

Але, кров на основі міді має серйозні недоліки в земних 
умовах. Перш за все в тому, що відбувається транспорт не 
тільки кисню, а й вуглекислого газу. А при надлишку вуглекис-
лого газу підвищується кислотність, змінюється кислотно-луж-
ний баланс, підвищується в'язкість крові, закупорюються суди-
ни та інші вади. Є один хороший засіб для нейтралізації кислот-
ності крові. Це «spiritus vini» - винний спирт або «етанол». Лег-
ше і дешевше отримати «етанол» із зерна і винограду, тож лю-
ди швидко освоїли виробництво алкогольних напоїв. Ще одне 
цікаве зауваження, наші предки «відлякували чортів» тютюно-
вим димом, бо на їхню думку: «Чорти не люблять диму».  

Перші цивілізації різних розумних істот не могли оминути 
землі сьогоднішньої України. Для прикладу, візьмем народ «ку- 
льтури Вінча», який дуже відрізнявся від своїх сусідів. Ці люди 
мали писемність у VІ ст. до н.е., неймовірно, але факт. А це ще 
один «рекорд» - найдавнішої писемності в Європі, майже на 1-2 
ст. раніше шумерів і на 3-4 ст. раніше греків. Нижче надаємо 
для перегляду літери і цифри народів «культури Вінча»: 
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Літери: 

 
Цифри: 

 
А тепер уявіть як бродять наші предки в тваринних шку-

рах, тогочасними українськими землями, басейнами Дніпра і 
Бугу, Дністра і Дунаю, Сіверського Дінця і Інгулу, шукають чим 
поживитись, відкопують вершки-корінці, при нагоді ловили зві-
рів, або рибу руками. Загалом вони не голодували, але чому 
так раптово осіли на землях Великого Євразійського степу. Ви-
корчували і спалили ліси під майбутні поля, невідомо де знай-
шли перші зерна різних культур і почали сіяти, орати, жати та 
хліб випікати. А ще хтось їх навчив одяг шити, метал плавити, 
дороги будувати, сміття на смітник виносити на радість суча-
сним історикам і археологам. Тобто - стали жити цивілізовано, 
а з часом полетіли в Космос. Все добре, тільки без сторонньої  
допомоги з Космосу, цей процес затягнувся б на довгий час. 

Як бачите, єдиної думки стосовно точних даних про спо-
сіб, час та особливості появи людства на Землі - на сьогодні не 
існує. Ми не можемо наполягати на виникненні людей внаслі-
док природньої еволюції чи внаслідок акту творіння прибульців. 
Станом на кінець ХХ ст., більша частина населення нашої пла-
нети припадає на 20 великих народів. До них у першу чергу 
належать: китайці, американці, бенґальці, бразильці, українці, 
японці, мексиканці, німці, в’єтнамці, турки, іранці, англійці, іта-
лійці, французи, численні жителі Російської Федерації тощо.   
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КОЛИ  ПРИХОВАНЕ  СТАЄ  ЯВНИМ 
У всього, що нас оточує, є минуле: у людства, 
у рослинного і тваринного світу, у атмосфери 
і океанів, у суші і у самої планети Земля. Сон-
це трохи старше Землі і має свій першпоча-
ток, а Галактика «Чумацький (Молочний) 
шлях» зароджувалась приблизно 13,6 млрд 
мільярдів  років  тому.  Значить  наша  Земля  

теж повинна мати свій день або рік «народження». Здавалося 
б, все просто і ясно, але якщо копнути глибше, то просте і ясне 
змінюється незрозумілим, загадковим, таємничим. Створивши 
теорію про «Великий вибух», люди задумалися: а що було до 
нього? На перший погляд - просте питання, яке може виникнути 
у кожного, але в дійсності це, мабуть, найважче питання і відпо-
вісти на нього однозначно поки не зміг ніхто. Такий стан речей  
не влаштовував вчених, адже вони звикли рано чи пізно зна-
ходити відповіді на самі різні, і дуже складні питання. 

Трохи фантазії: припустимо, до «Великого вибуху» вже 
існував інший Всесвіт, схожа на наш, а може зовсім не схожий. 
Можна також припустити, що до нашого Всесвіту були хоча б 
дві інші Всесвіти, зіткнення яких призвело до «Великого вибу-
ху». Новонароджений новий Всесвіт став стрімко «розбухати і 
роздуватись» до величезних розмірів, і умовно «лопнув». З тих 
«бульбашок», одна за одною виросли різні інші Всесвіти. Так 
можливо виник «Великий Всесвіт», а поряд паралельні Всес-
віти, які мають назву «мультивсесвіти». Інші Всесвіти - так само 
складаються з безлічі Галактик, зірок і планет. Планет так бага-
то, і ми припускаємо, що на деяких з них існує розумне життя. 
Навіть фантастам важко уявити, що твориться в цих інших Все-
світах і на їхніх планетах, а якщо на них є життя, можливо не 
схоже на наше, то на які дива здатні її мешканці. 

У вищесказане важко віриться, або взагалі не віриться. 
Але хіба легко було науці переконати людей в тому, що Земля 
має форму кулі? Колись таких прихильників вважали дурнями, 
тому що тільки дурні могли думати, що Земля не плоска, а 
кругла. Їм ставили просте питання: «Як можна утриматись на 
кулі»? Теорія «Плоскої землі» початку 21 ст. все більше «зала-
зить» в людський розум. Концепція «плоскої Землі» була при-
сутня в космогонії і міфології багатьох народів давнини, зокре-



 
276 

ма, стародавніх єгиптян, вавилонян, в ранньому індуїзмі, буд-
дизмі, скандинавській міфології тощо. 

Сучасні прихильники вважають, що Земля є плоским дис-
ком 40 000 км в діаметрі, з центром в районі Північного полюса, 
а Південного полюса не існує. Те, що нам здається Антаркти-
дою, в дійсності - крижана стіна, що оперізує світ. Сонце і 
Місяць обертаються над поверхнею Землі. Те ж саме відбува-
ється з зірками. Всі фотографії Землі з космосу – підробки. Сві-
товий уряд Землі уклав змову з метою обдурити людей. Всі 
вони впевнені, що на кулі жити неможливо, бо неможливо 
ходити вниз головою. Ті люди не хочуть вірити в те, що Земля 
обертається навколо Сонця. Адже ми щодня бачимо, як Сонце 
сходить, піднімається над горизонтом, а потім заходить. Ство-
рюється повне враження, що Сонце рухається навколо Землі. 
Але сьогодні, розумна людина каже, все відбувається навпаки: 
не Сонце рухається навколо Землі, а Земля навколо Сонця. А 
потім з'ясувалося, що Сонце мчить навколо центру нашої гала-
ктики «Чумацький шлях», а сама Галактика, як і безліч інших, 
теж не стоїть на місці, а мчить у просторі і часі, безмежно роз-
ширюється, немов розлітається на всі боки Всесвіту. 

***** 
Вчені Техаського технологічного університе-
ту назвали причину популярності теорії 
«плоскої Землі». Винуватцями виявилися: 
дивний сайт «YouTube» і дві конференції при-
хильників ідеї «плоскої Землі» в Північній 
Кароліні і в Колорадо. А далі як сніговий ком, 
люди почали вірити в неймовірне.  
***** 

Найдавнішим з відомих скам'янілостей на планеті Земля 
близько 3,5 мільярда років, що в 14 разів більше, ніж найстарі-
шим динозаврам, які з'явилися 250 мільйонів років тому. Але 
життя на планеті з'явилася набагато раніше. Окремі «скам'янілі 
літописи» ведуть нас ще далі. Наприклад, в серпні 2016 року 
вчені виявили скам'янілих мікробів, яким 3,7 мільярда років. 
Сама Земля ненабагато старше, їй 4,5 (4,7) мільярда років. 
Припускаємо, що життя утворилася на Землі в період від 3,7 до 
4,7 млрд років, який протікав між формуванням Землі і появою 
найстаріших відомих людям скам'янілостей. 
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У 2016 році вчені представили оновлену версію «древа 
життя»: у певному сенсі родинного дерева кожного, живого 
виду. Майже всі гілки «древа життя» представлені бактеріями. 
Більш того, форма цих гілок говорить про те, що бактерії були 
спільним предком усього життя. Іншими словами, кожна жива 
істота - включаючи людей - походить від бактерій. Виходить, ми 
можемо точніше визначити походження життя використовуючи 
тільки матеріали і умови, які були на Землі 3,5 - 3,7  мільярда 
років тому. Як же тоді бути з раніше визначеними теоріями 
походження життя на планеті Земля?  

Ми знаємо чимало теорій про походження Землі, та жод-
на з них не мала остаточного підтвердження. Нещодавно у 
Сполучених Штатах відбулась зустріч геологів, хіміків, біологів і 
планетарних астрономів, які намагалися розкрити таємницю 
походження життя на Землі. Ініціатором зустрічі вчених став 
дослідник Стівен Беннер. Після обговорень було представлено 
найвідомішу й найреалістичнішу гіпотезу. Відповідно до неї 4,5 
мільярд років тому велике небесне тіло зіткнулося із Землею. В 
результаті зіткнення на поверхню Землі піднялося багато роз-
плавленого металу. Таким чином, була пояснена  присутність 
оксидів заліза та інших металів на поверхні. 

Ця теорія припускає, що життя на Землі виникло на декі-
лька сотень мільйонів років раніше, ніж ми вважали до цього 
часу. Такі зміни у часі пов’язані з останніми дослідженнями в 
галузі геології та хімії. Але, зверніть увагу на слова: «велике 
небесне тіло зіткнулося із Землею». Значить, різні Космічні тіла 
(Галактики, планети, зорі) вже були. Як відбувався їхній перш-
початок? Нам кажуть: «Всесвіт існував вічно і нічого дискуту-
вати». Візьміть за основу «панспермію» - космогонічну гіпотезу 
про появу життя на Землі внаслідок перенесення з інших пла-
нет певних «зародків життя». 

***** 
Сучасна людина знає до 10-и уявлень про виникнення 
життя на Землі: теорія стаціонарного (вічного) ста-
ну; життя створене надприродною істотою (креаці-
онізм); життя виникло з неживої природи (біохімічні 
процеси; життя виникло з живої речовини (самореплі-
кація); життя занесене на планету ззовні (панспер-
мія); життя створив Бог (релігійна теорія); футурис- 
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тична течія початку XX ст. – віталізм (відтворення безпе-
рервного потоку життя), погляд на людину як на біологічну 
істоту та інші. 

***** 
Герої нашої книги із сторожового племені «Онгол» на 

березі річки «Івля» в Приінгуллі: старий волхв Білозар, сиво-
бородий і мудрий вождь Сверкер, а ще «онгольці» Магр, Карп, 
Тавриза, Чегодай із своїми сім’ями та інші, теж колись мали 
свій першпочаток і момент «приходу в цей світ». В ті далекі 
часи визначити «момент істини» зародження і подальше фор-
мування плода в середині жінки – було важко. Сьогоднішня 
наука дозволяє нам простежити за всіма 40 тижнями (або 280 
днів) вагітність матері. Звужуючи діапазон часу можливої появи 
життя, ми можемо робити обґрунтовані припущення про те, як 
це сталося. Вперше «живі клітини» в середині людського орга-
нізму були виявлені в 17 ст., завдяки винаходу перших мікрос-
копів, але потрібно було більше ста років, щоб зрозуміти, що 
вони були основою всього життя. 

До 1900-х років більшість людей вірили в «віталізм». Тіль-
ки от є одна проблема, «віталізм» виявився повною нісенітни-
цею. Від 1990-х років багато вчених намагалися з'ясувати, з 
чого могла початися перше життя. Вони навіть намагалися від-
творити момент «створення» в своїх лабораторіях нового жит-
тя з нуля. В 1913 році англійський біохімік Бенджамін Мур гаря-
че проштовхував теорію «біотичної енергії», яка була тим же 
«віталізмом», але з іншою назвою. У цій ідеї був сильний емо-
ційний підтекст. Навіть на початку ХХІ ст. ця ідея часом спли-
ває на поверхню. Наприклад, існує безліч науково-фантастич-
них історій, в яких «енергію життя» можна збільшити або вис-
моктати з іншої людини. Згадайте «енергію регенерації», вико-
ристану в кінофільмах «Повелителі Часу», «Доктор Хто» тощо. 
Здається дивним, але це дуже стара ідея. 

Проривом в біології 19 ст. стала «теорія еволюції», розро-
блена Чарльзом Дарвіном і іншими, викладена в «Походження 
видів» (1859 р), яка пояснила, що різноманітність життя могло 
піти  від єдиного загального предка. Кожен окремий вид вже не 
був створений Богом, а походив від попереднього організму, 
який жив мільйони років тому. Тоді хто був той перший «універ-
сальний» загальний предок людства? 
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На початку ХХІ ст. нашим авторам не вдалося знайти 
першого загального предка людства, але ми пройшли довгий 
шлях в пошуках і впевнені у своїй  вірності. Теорія еволюції 
Дарвіна нічого не говорила про те, як з'явився найперший орга-
нізм. Дарвін вважав, що життя виникло в «маленькому теплому 
ставку». Іншими словами, що якщо колись було невелике водо-
ймище, наповнене простими органічними сполуками які  «купа-
лися» в сонячному світлі, то можливо утвориться напівжива 
речовина на зразок білка. А вже від нього могли розвиватися  
все більш складні сполуки. 

Ця ідея виявилася надзвичайно суперечливою, бо не схо-
дилася з Біблією. Дарвін і його ідеї виявилися під шквалом атак 
обурених християн. Через багато років, теорія Дарвіна найшла 
підтримку в колишньому СРСР за часів Й.Сталіна, бо відпові-
дала комуністичній ідеології. Тогочасні вчені, що працювали в 
області генетики, були змушені «переключитись» на підтримку 
ідей радянського «фермера» Трохима Лисенка, щоб не опини-
тися в сибірських таборах ув’язнення. В такому репресивному 
середовищі в СРСР з’явились дослідження в галузі біохімії (з 
прив’язкою до генетики) Олександра Опаріна. 

У 1924 році Опарін опублікував свою роботу «Походжен-
ня життя». У ній він виклав своє бачення зародження життя, яке 
було разюче схожим на «маленький теплий ставок Ч.Дарвіна». 
Опарін намагався уявити, якою була Земля після свого форму-
вання. Він припустив, що найважливіші молекули для життя 
(цукор і амінокислоти), могли утворитися в водах Землі на 
основі вуглецю. Потім деякі хімічні речовини почали формувати 
мікроскопічні структури. Багато органічних речовин не розчиня-
ються у воді: наприклад, масла утворюють шар поверх води. 
Але коли деякі з них контактують з водою, то утворюють сфе-
ричні кульки «коацервати», які можуть бути до 0,01 сантиметра 
в діаметрі. Під мікроскопом видно, як вони рухаються і вбира-
ють різні хімічні речовини. Опарін припустив, що «коацервати» 
були предками сучасних клітин. 

П'ятьма роками пізніше, в 1929 році, англійський біолог 
Джон Бердон Сандерсон Холдейн виклав схожі ідеї в короткій 
статті, опублікованій в «Rationalist Annual». Він описав, яким 
чином органічні речовини могли б накопичуватися в воді, «поки 
первісні океани не дійшли б до консистенції гарячого розведе-
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ного супу». Це підготувало б грунт для появи «перших живих 
або напівживих речей». Думка про те, що живі організми самос-
тійно можуть утворитися в процесі простих хімічних реакцій 
(без Бога), була радикальною. Разом з теорією еволюції Дарві-
на, це було «плювком в обличчя християнства». У Радянському 
Союзі їх сприймали з радістю, бо їм Бог був не потрібен. 

На той час, коли Гарольд Юрі став цікавитися походжен-
ням життя, він вже отримав Нобелівську премію з хімії (1934) і 
допоміг будувати атомну бомбу. Згодом він зацікавився хімією 
Космосу, зокрема тим, що відбувалося за часів формування 
Сонячної системи. Одного разу він прочитав лекцію і зазначив, 
що в атмосфері Землі, ймовірно, не було кисню, коли вона впе-
рше сформувалася. Це стало ідеальним доповненням до «пер-
винного бульйону» Опаріна і Холдейна, бо тендітні хімічні речо-
вини могли бути знищені при контакті з киснем. 

Докторант по імені Стенлі Міллер був в аудиторії, і в 1952 
році Міллер почав найвідоміший експеримент на тему «Поход-
ження життя». Налаштування були простими. Міллер поєднав 
серію скляних колб і пустив по ним 4 хімічних речовини, які мог-
ли бути присутніми на ранній Землі: кипляча вода, газоподіб-
ний водень, аміак і метан. Потім він додав електричний струм, 
щоб імітувати удари блискавки. Проаналізувавши суміш, Міл-
лер виявив, в ній утворилися 2 амінокислоти: гліцин і аланін. 
Амінокислоти часто називають «будівельними блоками життя». 
Вони використовуються для утворення білків, які управляють 
більшістю біохімічних процесів в наших тілах. Міллер зробив 
два найважливіших компонента життя буквально з нуля. 

Після експерименту Міллера інші вчені почали шукати 
способи створення простих біологічних молекул з нуля. Рішен-
ня таємниці походження життя, здавалося, ось-ось з'явиться. 
Але з'ясувалося, що життя було складніше, ніж будь-хто думав. 
Раптове створення клітини з нуля виявилося набагато складні-
шим завданням, ніж думали вчені. Поки Міллер намагався зро-
бити «матеріал життя» з нуля, інші вчені з'ясовували, з яких 
генів складається матеріал. На той час багато біологічних 
молекул були відомі (цукор, жири, білки і нуклеїнові кислоти на 
кшталт «дезоксирибонуклеїнової кислоти» або ДНК. Сьогодні 
ми вже звикли до того, що ДНК переносять наші гени, але для 
біологів 1950-х років це було шоком. 
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Генетики вперше розшифрували ДНК білої акули і знай-
шли в ньому гени, які відповідають за роботу стабіль-
ності генів і уповільнення процесів старіння. Білі акули 
володіють фантастичною живучістю. Це - самі неви-
багливі великі істоти на планеті Земля. Вони з’яви-
лись понад 400 млн років, відзначають вчені. 
***** 

Висновки Херші і Чейз запустили шалену гонку по з'ясу-
ванню структури ДНК і як вона працює. В першій половині 
1950-х років цю проблему вирішив Френсіс Крік і Джеймс Уот-
сон з Університету Кембриджу у Великобританії. Їх відкриття 
стало одним з найбільших наукових відкриттів ХХ століття. 
Крик і Уотсон зрозуміли, що ДНК являє собою подвійну спіраль, 
як гвинтову драбинку. Два «полюса» сходинок вибудовувались 
молекулами-нуклеотидами. Ця структура пояснила, яким чином 
клітини копіюють свою ДНК. Іншими словами, вони розкрили, як 
батьки роблять копії своїх генів і передають їх дітям. 

Ключовий момент у тому, що цю подвійну спіраль можна 
«розпакувати». Це оголює генетичний код, що складається з 
послідовностей генетичних підстав «A», «T», «C» і «G», які заз-
вичай сховані в «сходинках драбинки» ДНК. Кожен ланцюжок 
потім використовується як шаблон для відтворення копії. За 
допомогою цього механізму гени передавалися від батьків до 
дитей з самого початку життя. Виявилося, що ДНК «говорить» 
клітинам, як робити білки, бо без білків люди не могли б перет-
равлювати їжу, наше серце зупинилося, а ще ми не змогли б в 
подальшому дихати. З’ясувалось, що людські гени були пере-
дані древньої бактерією - і на кожному кроці копіювалися, вико-
ристовуючи механізм, виявлений Криком і Уотсоном. Від 1953 
року, вперше таємниці життя були виставлені напоказ. 

Але процес використання ДНК для створення білків вия-
вився надзвичайно заплутаним. Це стало великою проблемою 
для будь-кого, хто намагався пояснити походження життя. Ко-
жен білок являє собою довгий ланцюг амінокислот, з'єднаних в 
певному порядку. Послідовність цих амінокислот визначає три-
вимірну форму білка, а значить, і його призначення. Ця інфор-
мація закодована в послідовності основ ДНК. Тому коли клітці 
потрібно зробити конкретний білок, вона зчитує відповідний ген 
в ДНК, щоб отримати послідовність амінокислот. 
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В зв’язку з тим, що ДНК дуже цінна, людські клітини збе-
рігають її в безпеці та копіюють інформацію з ДНК на короткі 
молекули іншої речовини, РНК (рибонуклеїнова кислота). Якщо 
ДНК - це бібліотечна книга, то РНК - це клаптик паперу з важли-
вою витримкою. РНК подібна ДНК, тільки у неї завжди один 
ланцюг. І нарешті ми дійшли до шифру. Процес перетворення 
інформації в цьому ланцюзі РНК в білок відбувається в надзви-
чайно складній молекулі під назвою «рибосома». Цей процес 
протікає в кожній живій клітині, навіть у найпростішій бактерій. 
Він так само необхідний для життя, як їжа і повітря. Всіх разом 
ми назвали «складна трійця» (ДНК, РНК і білок рибосоми) в ній 
зашифрований процес «створення живого організму», де ДНК 
змушує РНК робити білок для хімічних речовин. 

Почались суперечки, «наукова війна» між вченими, споча-
тку виникло три гіпотези: 1) - перше життя не мало білків або 
ДНК; 2) – перше  життя  було  зроблене  з  універсальної  РНК;  
3) – первинним був метаболізм живого організму (здатність 
отримувати енергію з навколишнього середовища і використо-
вувати її для підтримки свого життя). Плутанина в рядах вчених 
досягла апогею, а журналісти, повідомляючи про результати 
дослідів, говорили: «деякі вчені тупі», або ще гірше. 

Потім настали 1980-і роки, а разом з ними сталося відк-
риття, яке в значному ступені підтвердило попередні ідеї. Вчені 
припускали, що РНК була джерелом усього життя. Зокрема, 
РНК може робити щось, чого не може ДНК. Це одноланцюгова 
молекула, тому, на відміну від жорсткої, двохланцюгової ДНК, 
вона може складати себе в цілий ряд різних форм і нагадувати 
по поведінці - білки. Складні структури білків теж  утворюють 
довгі ланцюги - тільки з амінокислот, а не нуклеотидів. Це ключ 
до пізнання дивної здатністі білків. Деякі з них можуть приско-
рювати, або «каталізувати», хімічні реакції. Такі білки відомі як 
ферменти. Безліч ферментів можна знайти у вас в кишках, де 
вони розбивають складні молекули з їжі на прості типу цукру, і 
споживаються нашими клітинами. Без ферментів жити було б 
неможливо. 

У 1986 році вчені погодились, що життя почалося в «світі 
РНК». «Світ РНК» - це елегантний спосіб зібрати складне життя 
з нуля «як трансформер». Замість того, щоб покладатися на 
одночасне утворення десятків біологічних молекул з первинно-
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го бульйону, де одна за всіх молекула, може зробити всю робо-
ту самостійно. У 2000 році гіпотеза «світу РНК» отримала коло-
сальну порцію підтверджуючих доказів. Теорія «світу РНК» спи-
ралася на просту ідею: найважливіше, що може зробити живий 
організм, це відтворити себе. Багато біологів з цим погодилися. 
Від бактерій - до блакитних китів, всі живі істоти прагнуть заве-
сти своє власне потомство. 

Багато біологів запідозрили, що гіпотеза «світу РНК», нез-
важаючи на всю привабливість, може бути не зовсім вірною. 
Замість цього, можливо, на ранній Землі був якийсь інший тип 
молекули, щось простіше, ніж РНК, яка насправді могла зібрати 
себе з «первинного бульйону» і почати само відтворюватися. 
Спочатку це могла бути молекула, яка потім привела до РНК, 
ДНК і інших білкових структур. ДНК навряд чи могла утворитися 
на ранній стадії Землі, але згодом була винайдена нова моле-
кула «поліамідної нуклеїнової кислотою» (ПНК). 

ПНК ніколи не зустрічали в природі. Але вона веде себе  
практично як ДНК. Ланцюжок ПНК навіть може займати місце 
однієї з ланцюгів молекули ДНК та вступати у звичайні зв’язки. 
Більш того, ПНК може закручуватися в подвійну спіраль, як 
ДНК. Далі почали створювати альтернативні нуклеїнові кисло-
ти у яких є свої прихильники. 

Нам не можна випускати з поля зору «перший метаболіч-
ний цикл». Це процес, в якому одна хімічна речовина перетво-
рюється в ряд інших хімічних речовин, поки, зрештою, не буде 
відтворений «першпочаток». В процесі цієї роботи йде накопи-
чення енергії, яка вкрай необхідна для живого організму. Всі 
клітини зберігають свою енергію в одній молекулі: «аденозин-
трифосфаті» (АТФ). До аденозину кріпиться ланцюжок з трьох 
фосфатів. Додавання третього фосфату вимагає багато енер-
гії, яка потім замикається в АТФ. 

Коли клітина потребує енергії - наприклад, коли скорочує-
ться м'яз - вона розбиває третій фосфат в АТФ. Це перетворює 
АТФ в «аденозідіфосфат» (АДФ) і вивільняє накопичену енер-
гію. Простій людині це складно зрозуміти, але тепер ми знаємо, 
що подібний процес використовується кожною живою істотою  
на Землі. Прямо зараз він протікає в ваших клітинах. Як і ДНК, 
він лежить в основі відомої нам форми життя. Зберігши енергію 
життя почало створювати молекули на кшталт РНК. 
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Одним рядком про «хімічні фабрики життя». Ці 
метаболічні цикли лежать в основі  всього  жи- 
вого. Ваші клітини - це по суті мікроскопічні 
«хімічні фабрики», які постійно переробляють 
одні речовини в інші. Метаболічні цикли не мо-
жна назвати життям, але вони мають осново-
положне значення для життя. 
*****  

В подальшому вчені зрозуміли, що у клітинах повинно 
бути щось додаткове, так званий «скріплюючий» матеріал на 
кшталт глини, для генетичної основи. Такий матеріал був знай-
дений на поверхні Землі за назвою «монтморилоніт» (глина із 
класу силікатів, більше біла з сіруватим і червонуватим відтін-
ками, використовуються у виробництві цементу, кераміки, цег-
ли тощо). Взяли клітину-везикулу, яка використовується для 
збереження, транспорту та переробки поживних речовин, про-
дуктів та відходів клітини і почали експериментувати. Додали 
малі частинки глини «монтморилоніт». Везикули почали фор-
муватися в 100 разів швидше. Поверхня глини виступили ката-
лізатором, як якийсь фермент, значить саме глина монтмори-
лоніт» маює важливе значення для зародження життя. 

***** 
А тепер увага, пригадайте, як раніше ми писали 
в нашій збірці книг про планету Нібіру, створення 
людиноподібних істот «із глини» та «генного ма-
теріалу» аннунаків за шумерськими літописами. 
Тогочасні аннунаки виступали посередниками між   
Богами і людьми у шумерських, аккадських, асси-
рійських та вавилонських літописах. 
***** 

Ще в 1986 році хімік Джеймс Ферріс доказав, що «монтмо-
рилоніт» виступає каталізатором, який допомагає формуватися 
органічним молекулам. І тоді Ферріс припустив, що ця непоказ-
на глина могла бути місцем зародження життя. Це було нелег-
ко, оскільки, незважаючи на десятиліття спроб, ніхто так і не 
зміг змусити РНК само відтворюватися. Існувала одна серйозна 
проблема, перший організм повинен був мати якийсь метабо-
лізм, обмін речовин. З самого початку життя повинно було 
отримувати енергію для виживання, або померти. 
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Міжнародна група вчених на початку ХХІ ст. з'ясува-
ла, що людина сучасного типу з'явилася в результа-
ті штучного схрещування двох різних популяцій при-
матів Африки та невідомих генів. Дослідники проа-
налізували 263 черепа викопаних прадавніх і сучас-
них представників приматів (мавп) для створення 
тривимірних моделей. Щоб розрахувати ймовірні 
розміри черепа  самого останнього предка всіх груп  

«Homo sapiens», які можливо жили 350 тис. р. тому. З'ясува-
лося, люди роду «Homo» (350 тис. р. тому), виникли в резуль-
таті штучної гібридизації приматів з Африки. Питання: Хто 
саме 350 тис. років назад провів подібне схрещування? 

***** 
Кілька слів про вченого Леннарта Нільсона,  який за допо-

могою медичного цистоскопа і прикріпленої до нього крихітної 
камери з світлодіодом зробив свої перші кадри людського заро-
дка з середини організму матері.  

►  Є версія, що за 2-3 місяці до майбутнього зачаття, до 
вас завітає душа майбутньої дитина, щоб подивитись на своїх 
батьків і прийняти рішення: «бути, чи не бути вашою дитиною».  
Не ви, а вона (душа дитини) обирає майбутніх батьків, ваша 
справа - постаратися максимально відповідати тій ролі, яка вам 
відведена. Багато що в житті може змінити людина, зробивши 
вибір, але шлюби і діти в нашій долі визначені без вас. 

► Сперматозоїд, як і безліч його побратимів, потрапив в 
маткову трубу. Конкуренція серед сперматозоїдів грандіозна, 
але першим виявиться лише один, який «добіжить» до яйцек-
літини, і почне проникати в її оболонку для передачі генів.  

► З часом яйцеклітинний зародок досягає порожнини ма-
тки і закріплюється в ній. Процес розвитку буде йти дуже довго, 
але вже можна побачити речовину сірого кольору, яка з часом 
стане майбутнім мозком дитини. 

► На 24-й день у зародка почне з’являтись серце. Саме в 
цей момент визначається колір очей майбутньої дитини, фор-
муються риси її обличчя і інші спадкові ознаки. 

► На 28-й день до формування приступає такий важли-
вий орган як плацента. Через неї плід одержує поживні речови-
ни і відбувається видалення кінцевих продуктів обміну. 

► На 5-у тижні на обличчі з’являються виїмки, вони для  
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майбутніх рота, очей і носа. 
► На 7-й тиждень розвитку вже є контури зародка. У емб-

ріона формуються ручки і ніжки. У мами можуть з'явитися або 
посилитися ознаки токсикозу: нудота, слабкість, блювання.  

► На 8-й тиждень вже є захисна плацента. Починає зак-
ладатися статева система ембріона. Малюк розміром як мала 
слива, при цьому майже половина його тільця - це голова. 

► На 10-у тижні на очках формуються повіки. У ембріона  
ростуть пальці на ногах і руках. Його шкірний покрив поки дуже 
тонкий, і через нього просвічує кровоносна система. 

► 12-й тиждень. Мама додала перші кілька кілограмів, а 
малюк доріс до розмірів мандарина. 

► На 18-му тижні з'являється можливість чути слова (мо-
же лякатися гучних звуків). Перше відчуття ворушіння плода.  

► Після 20 тижнів ембріон може часом смоктати свій па-
льчик. Малюк активно рухається і навіть гикає. А ще він може 
реагувати на смак навколоплідної рідини тощо.  

► 22-й тиждень, шкіра дитини перестає бути прозорою. 
На обличчі малюка з'являються брови і вії, поки ще безбарвні. 
Дитина здійснює різні рухи ручками, ніжками і головою. 

► На 24 тиждень малюк починає замислюватися про свій 
сенс майбутнього життя. Йде інтенсивне зростання плоду, його 
душа активно спілкується з Вищим розумом. 

► 26 тижнів. Місця в материнській матці поки ще досить. 
► 28-й тиждень. Малюк продовжує розвиватися і рости. 

Якщо на живіт впаде яскраве світло від лампи, дитина відвер-
неться і закриє очі. 

► 6 місяців. Дитина, як правило, вже перевертається в 
положення, найбільш підходяще для його народження. 

► 34-й тиждень, головна подія цього періоду - практично 
повне дозрівання легенів дитини. 

► 36 тижнів. Дитина переживає, скоро треба «йти у світ». 
► Від 38 до 40 тижнів, голова дитини опускається в обла-

сть малого тазу, і малюк вже ось-ось народиться. Ми чекаємо 
на велике таїнство «народження нової людини».  

► Відповідно до «правила Негале», яке використовують 
для обчислення дати народження, вагітність триває близько 40 
тижнів, або 280 днів. Сучасні дослідження вказують на період 
вагітності в 10 умовних місяців. 
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ВТРАЧЕНА  ГЕНІАЛЬНІСТЬ  ЛЮДСТВА 
Однією із найважливіших таємниць поход-
ження людини - є таємниця наших здат-
ностей до творчості, адже людина – це 
єдина істота, яка усвідомлено прагне змі-
нювати оточуючу її дійсність. Як це у нас 
виходить, добре чи  погано – це  вже  інше  

запитання. Однак, як би там не було, творення чого-небудь – 
це прерогатива божественної сили. А німецький психолог 
В.Штерн зазначає: «Обдарованість - це загальна здатність 
індивіда свідомо орієнтувати своє мислення на нові вимоги; це 
загальна здатність психіки пристосовуватися до нових завдань 
і умов життя». Природною основою формування здібностей є 
задатки - вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової 
системи, мозку, органів почуттів і руху. В даний час установле-
но, що генотип визначає тільки потенційні можливості людини, 
а середовище і виховання – все інше та наскільки ці можливо-
сті будуть реалізовані в цивілізованому світі. 

Перша хвиля «цивілізації» прийшла до нас в Україну дво-
ма шляхами: 1) - з заходу через Закарпаття; 2) - з південного 
заходу через Подунав’я та Побужжя. Назвемо цю культуру  
«Криш-Старчево», її пам’ятки присутні лише у Закарпатті. Дру-
гою найстарішою землеробською культурою України слід вва-
жати «Буго-дністровську» археологічну культуру. Вона була 
поширена в лісостеповій смузі басейну Дністра та Південного 
Бугу від VII - до кінця V тисячоліття до н.е. Важливо зазначити, 
що «Буго-дністровська» культура сформувалась, в основ-ному, 
на місцевій основі. Не без впливу, звичайно ж, балканської 
культури «Турдаш-Вінча», і не без участі вихідців із тих сторін, 
останки яких часто знаходять у похованнях «Буго-дністров-
ської» культури. Якщо коротко, то стародавні мисливці на 
оленів та мамонтів поступово навчились обробляти землю та 
доїти корів і стали першими землеробами України. Вирощували 
пшеницю, ячмінь, горох, на ранній стадії розводили свиней, піз-
ніше – велику рогату худобу. 

Десь у VI тисячолітті до н.е. з Балканського півострова 
напливає нова хвиля мігрантів, засновників майбутньої «Трипі-
льської культури» (про яку ми вже декілька разів згадували). 
«Буго-дністровці» частково зливаються з ними (трипільцями), а 
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частково пересуваються на північ, створюючи нові варіанти 
землеробських культур в Середньому Подніпров'ї та Поліссі. 
Вони відіграли провідну роль у становленні культур Полісся, 
Середнього Подніпров'я, Нижнього Дніпра та Надазов'я. 

Приблизно у той самий час, із заходу напливає ще одна 
цивілізаційна хвиля «культура лінійно-стрічкової кераміки», її 
відкрив у 1882 р. німецький археолог Фрідріх Клопфлейш. Ці 
люди також прийшли з Балканського півострова, але до Укра-
їни вони добирались окружними шляхами. З території Серед-
нього Дунаю вони проникли на північ, на землі теперішньої 
Південної Польщі. І далі, рухаючись на схід, на кінець VI тися-
чолітті до н.е. досягли території Верхнього Подністер'я, Волині, 
і далі дісталися до Дніпра та Інгулу. 

На відміну від «Буго-дністровської» культури, люди «куль-
тури лінійно-стрічкової кераміки», оздоблювали свої горщики в 
такий спосіб, і були вони типовими середземноморцями: неви-
сокі, стрункі та темноволосі. Жили вони малими родами – до 
десяти сімей, будуючи хати-мазанки або напівземлянки. Мис-
ливство відігравало в них, вкрай незначну роль. Населення  
розводило всі основні види свійських тварин: кіз, овець, велику 
рогату худобу і свиней, вирощували кілька сортів пшениці, 
ячмінь, просо, вику та інше.  

Як і люди «Буго-дністровської культури», зрештою як і їхні 
прадіди з «Чатал-Гьоюку», вони хоронили померлих в скорче-
ному вигляді, у так званій «позі зародка», наче повертали його 
назад у лоно матері-землі до наступного відродження. Ця віра 
була настільки сильною, що часом навіть, померлого не тільки 
обсипали вохрою (червоний колір символізує життя), а ще й 
обкладали жовтою глиною, а зверху облицьовували могилу 
білою вапняковою плиткою, створюючи подобу яйця. 

Їхня кераміка була досконалішою, кругло- і плоскодонною. 
Стиль оздоблення посуду складний і своєрідний. За своїми 
формами, технологією виготовлення та орнаментикою ця кера-
міка значно відрізняється від посуду місцевих культур. А от 
людям «Дніпро-донецької» культури властиві гостродонні гор-
щики з домішкою трави у глині, поверхня яких укрита орнаме-
нтом у вигляді «рядів наколів». Вони жили на півдні Київського 
Полісся, в лісостеповому Подніпров'ї та на Лівобережжі Дніпра. 
Ці племена здобували собі їжу ще по-старому, полюючи на 
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турів, оленів та кабанів. Рання «Дніпро-донецька кераміка» 
дуже схожа на «Буго-дністровську». Проте їхній похоронний 
обряд свідчив про істотне розходження у вірі (та похованні) із 
своїми сусідами. 

У «Дніпро-донецької» культури було у звичаї ховати не-
біжчиків в неглибоких могилах витягнутими і обов’язково на 
спині. При цьому, небіжчиків обов’язково присипали червоною 
вохрою, як це робили їхні предки лісостепові мисливці і, як 
через тисячі років робитимуть їхні нащадки – українські козаки. 
Ці люди відрізнялись від своїх сусідів, на виглядом вони були 
широколиці та високорослі, на голову вищими від вихідців 
людської спільноти з Півдня.  

Люди «Дніпро-донецької» культури, в свою чергу, вплину-
ли на формування «Сурської культури» в Надпоріжжі та Над-
азов'ї. ЇЇ характерною особливістю є гостродонна кераміка з 
домішкою товченої мушлі у глині і прокресленим зигзагами 
орнаментом. Відомий кам'яний посуд із талькового сланцю. 
Схожість кераміки «Дніпро-донецької» культури із керамікою 
неолітичного Криму засвідчує напрям генетичних зв'язків, зок-
рема впливи «сурського населення» Надазов'я на аборигенів 
гірського Криму. В той же час ми маємо Сурсько-Литовські та  
Сурсько-Кле́вцеві села, які розміщені в центральній частині 
Дніпропетровської області, (одне) на берегах р. «Мокра Сура».  

«Дніпро-донецька» культура тісно контактувала з захід-
ною частиною «маріупольської неолітичної спільноти», що зай-
мала степи від Дніпра на заході і до ріки Урал на сході. І на цих 
людей ми мусимо звернути свою увагу. Серед них було дуже 
багато нащадків перших землеробів із Малої Азії, які у Європу 
прийшли, «обійшовши Чорне море не з заходу, а зі сходу». 
Однак основою цієї культури є місцеве населення, це прямі й 
безпосередні спадкоємці мисливців на турів та бізонів, які меш-
кали тут ще з ранньої кам’яної доби. Люди «Маріупольської 
культури» стали тим етнічним ядром, довкола якого згодом 
утворилась найдавніша «Індоєвропейська культура» – тобто 
наші арійські предки. 

Характерною ознакою цієї культури є «плоскодонні гор-
щики з комірцевими вінцями і орнаментацією», що часто утво-
рювали ялинкові композиції. До наших днів зберіглось декілька 
десятків поховань людей «Маріупольської культури». Маріупі-
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льці хоронили свої покійників у випростаній на спині позі, теж 
густо засипаючи поховання червоною вохрою і клали у могили 
речі, якими небіжчик повинен був користуватись «на тому сві-
ті». Цікаво, що серед похованих досить часто зустрічаються 
кістяки високих, масивних північних європеоїдів, які мають ана-
логії в антропологічному матеріалі західної Балтії, мабуть звід-
ки вони й прибули. 

***** 
Додаток. Моделлю всього світу грецька сакральна 
географія вважала коло (земля з внутрішніми вода-
ми, ззовні оточена круговою річкою - Океаном), а 
дві знамениті стародавні країни: Скитію та Єги-
пет – розглядала як північний і південний антипо-
ди-полюси, тим паче, що в кожній з цих країн була 
своєрідна водна вісь – Ніл та Борисфен, назва яко-
го  безпосередньо  пов’язана  з  поняттям  півночі.  

Кожна земля, а особливо такі значимі землі, як Єгипет, Ски-
тія чи Греція повинні були мати свій центр – найсвятішу то-
чку. Географічним і сакральним центром Еллади, й відповідно 
всієї Ойкумени (а греки ніколи від зайвої скромності не страж-
дали) та Всесвіту (духовного та містичного), вважались Де-
льфи. Тут, в храмі бога сонця Аполлона, зберігався священ-
ний камінь «омфал», і позначався як «пуп землі». Екзампей за 
даними Геродота, мав бути геометричним центром скитсь-
кого тетрагону. Поняття центру «пупа Землі», збігалося з 
поняттям святилища, (місце) особливо наділене сакральною 
енергією. У Геродота, сакральну енергію місцевості Екзам-
пей надавав не тільки камінь-омфал, а й малопомітне дже-
рело, початок річки Костувата, далі річка з гіркою водою впа-
дала до верхньої притоки Мертвовода і вже називалась як 
«річка Ексампей», саме вона отруювала води великої річки 
Гіпаніс. Все зазначене й сьогодні  існує в природі і знаходить-
ся біля села «Вільні луки» в Кіровоградській області.  

***** 
До речі в ті часи на територію України почали просочува-

тись і ще одні «прибульці» з Півночі. Мова йде про так звану 
«ямково-гребінцеву культуру», відмінною рисою якої є гостро-
донні горщики, суцільно вкриті рядами глибоких наколів, іноді 
смугами гребінцевої орнаментації. Ці люди мабуть були пра-
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пращурами фінно-угорських народів. Основою господарства 
цих людей було виключно мисливство та рибальство. Прямими 
нащадками цього населення є племена «мар'янівсько-бонда-
рихинської культури», які також розглядаються як давні фінно-
угри. Пам'ятки цих племен поширені на північному сході Укра-
їни в другому тисячолітті до нашої ери. 

Від цього антропологічного стовбура раніше «відбруньку-
валися» предки естів і фінів, потім мордви і удмуртів, а пізніше 
– кочові племена, які повернулися в Центральну Європу через 
причорноморські степи і осіли там, «ставши знову європейцями 
вже в угорській своїй іпостасі». Культура «ямково-гребінцевої 
кераміки» не мала шансів стати лідером серед європейських 
цивілізацій, оскільки не засвоїла методів обробки металу. І як-
що на півдні України неолітична доба закінчилася вже в V тис. 
до н.е. (з поширенням виробів із міді), то на півночі неолітичні 
племена мешкали ще в третьому тисячолітті, закінчилась там 
кам’яна епоха тільки з приходом перших носіїв індоєвропей-
ських новацій. 

А наразі зауважимо, що етнічна мапа України у VІІ тис. до 
н. е., була дуже строкатою. Так само, як і мапа економічна – 
різні способи господарювання, різні ступені розвитку, різні віру-
вання, різні відмінності мови. Як же тоді, усі ці різні люди, які 
потрапили в «український етногенетичний казан» уживались 
між собою? За окремими думками дослідників, на цій території  
не спостерігалося жодних слідів військових руйнувань на про-
тязі більш ніж за 5 тисяч років. І взагалі немає навіть натяку на 
будь-яку нерівність між людьми, чи то гендерну (між чоловіками 
та жінками), чи то майнову, чи то соціальну. Всі були рівні. Але 
рівність ця була не рівністю бідняків, а, навпаки, рівністю замо-
жних людей. У нас склалось враження, що наші предки були 
бідними людьми, бо не мали багатоквартирних будинків, теле-
візорів з комп’ютерами, автомобілів, пива, чіпсів тощо. Наша 
помилка в тому, що ми стали егоїстами і не хочемо визнавати, 
що «цивілізація наших предків» була кращою за нашу (сьогод-
нішню) цивілізацію. Згодні, вищеназваних атрибутів не було, 
але багатство міряється тим максимумом матеріальних ресур-
сів, які суспільство з допомогою наявних засобів виробництва, 
може отримати. Вони (наші предки), цей максимум отримували, 
усі, без винятку. І їхня суспільна мораль була вища - за нашу. 
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Як приклад, безліч предметів скитського 
мистецтва знайдено в могилах, зокрема в 
Південній Україні та на Кубані, вони були не 
тільки імпортовані з Греції, але й витворені 
на місці скитськими майстрами. Найвідоміші 
скитські могили на території України: Жа-
ботинські кургани, могили Чортомлик, Огуз, 
Куль-Оба, Солоха, Козел, Гайманова Могила,  

Товста Могила, Мелітопольський курган, Мельгуновський 
курган, Олександропільська, Перша Завадська, Чабанцева 
Могила, Золота і Ак-Мечетська могили, Переп'ятиха та інші. 
Грандіозні поховальні «Царські кургани», в яких виявлені вели-
чезні цінності, більше локалізуються в Нижньому Подніпров'ї. 
Інший приклад, на наших землях маємо 20 скитських могил, 
(вік VII–VI ст. до н.е.), та близько 100 подібних могил (вік на 
VI–V ст. н.е). Це вказує на зростаючу присутність скитів. У 
похованнях-могилах знайдені унікальні золоті прикраси харак-
терного скитського «звіриного» стилю, великі ритуальні 
бронзові казани, тисячі предметів виготовлених з золота, 
срібла, заліза тощо. На жаль, під час Кримської війни (1853–
1856) окремим царським указом велено «перевозити в Росію 
всі золоті знахідки з України». Можна уявити, які багатства 
наших предків знаходяться зараз в Росії. Але один (можливо 
найважливіший) скарб, не покинув Україну. Мова йде про наг-
рудну прикрасу скитського царя (пектораль) із «Товстої 
Могили» м. Покров Дніпропетровської області, яку знайшов 
археолог і великий патріот Борис Мозолевський 21 червня 
1971 року завдяки таємничому, майже містичному прозрінню. 
Вага цієї унікальної речі - 1150 г, діаметр - 30,6 см, зроблена із 
золота 958 проби, грецькими майстрами на замовлення 
скитської знаті (як дипломатичний дар) у другій чверті IV ст. 
до н.е. в ювелірних майстернях Афін чи Пантікапея. 

***** 
Тож більшість наших предків не були бідняками і немов-

чними. Це звучить дуже дивно, бо схоже на твердження про те, 
що кожна пересічна українська сім’я початку ХХІ ст. мала пла-
тню пересічного українського олігарха. В наш час така рівність 
у достатку видається абсолютно неможливою, але з цього не 
випливає, що так ніколи не могло бути, чи не було раніше.  
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Достаток – це все зароблене чесною працею у вільний 
час. Етнографічні дослідження стверджують: люди, що живуть 
у так званих примітивних суспільствах (не інфікованих вірусом 
сучасної цивілізації) зазвичай щоденно тратять на утримання  
достатку своєї родини приблизно 3-4 години часу. Тож пораху-
йте скільки ви тратите часу на це. Так зване цивілізоване життя 
буквально змушує нас віддавати «борги за виживання», увесь 
свій вільний (чи невільний) час. А вільний час – це творчість. 
До речі, творчий доробок староєвропейців справді вражає. 
Втім, найцікавіше у мистецтві Старої Європи саме те, чого там 
немає.  

Там немає ні «шляхетних воїнів», ні батальних сцен. Не-
має «доблесних завойовників», які ведуть за собою закованих у 
ланцюги бранців, ні інших свідчень рабства. Не знаходимо ми, 
знову ж на відміну від пізніших суспільств, і складів зброї чи 
будь-яких інших ознак інтенсивного застосування матеріальної 
техніки й природних ресурсів для озброєння. Наприклад, у Єги-
пті, немає жодних ознак великих військових укріплень. Вони 
з'являться згодом, мабуть, як захист від постійних набігів войо-
вничих племен. Люди не тратили своїх сил на їх зведення та 
утримання.  

***** 
Знову про сакральну енергію місцевості Екзампей в 
Кіровоградській області. Вона знаходиться на вер-
шині вододілу між Дніпром та Південним Бугом по-
між верхніми притоками рік Чорного Ташлика і 
Мертвоводу (дивна назва, чи не так), яка позначена 
курганом з географічною міткою 269 метрів. Це 
найвища точка  в  усіх  правобережних  степах. Роз- 

ташована вона неподалік від межі з Лісостепом і, таким 
чином, лягає якраз на межу поміж археологічно вивченим 
ареалом скитів-орачів та їх південними сусідами - алазонами.  
Звідси на північ починається Бежбайрак (Башбайрак) з вито-
ком однієї з приток Чорного Ташлика, що тече через село 
Вільні Луки Новоукраїнського району Кіровоградської області. 
А на південь в урочищі, зі скелястого джерела бере початок 
річки Костувата - центральна верхня притока Мертвоводу, 
які разом ідентифіковані як річка «Екзампей». Грецька назва 
Екзампею, як  «Священні шляхи» - виникла тому, що там 
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знаходилося скіфське святилище. І ця місцевість могла бути 
вузловим пунктом старих торговельних доріг, які, за уявлен-
нями давніх людей, були під захистом Богів, вказували й інші 
дослідники. Проблеми історичної географії Скитії найтісні-
шим чином пов'язані з етногеографією України, а в ній Єлиса-
ветградського-Кіровоградського краю. Тобто визначення мі-
сць та меж розселення чи перебування кочових і осілих наро-
дів, які не завжди можуть бути встановлені за картами архе-
ологічних культур. Тому важливого значення набуває осмис-
лення явищ сакральної географії, одним з фундаментальних 
принципів якої є поняття «сакрального центру», безпосере-
дньо пов'язаного з географічним центром певної країни. Ста-
родавня історія України періоду Великої Скитії (Скіфії) дає 
якнайкращий приклад для такого підходу. Особливого значен-
ня набирає символічна модель країни, орієнтація в просторі її 
елементів, і особливо сакральна енергія географічного цен-
тру та її вплив на вибір місця для загально-скіфського релі-
гійного центру. 

В цьому ж урочищі знайдено велике кам’яне плато, яке 
за аналогією до грецького «омфала» в Дельфах можна наз-
вати «пупом скитської землі», або «пупом Землі в Скитії». 
Топографічно сакральний комплекс Екзампею мав трьох-
рівневу структуру: верхній рівень – безпосередньо навколо 
найвищої точки, позначений курганом (немов вищій світ бо-
гів); середній рівень – то світ людей, місце, де відбувались 
свята; третій рівень - байрак з гірким джерелом (вхід в ниж-
ній підземний світ мертвих). Доказом того, що Екзампей був 
у центрі не тільки скіфського Всесвіту як духовної концепції, 
але й реальної Скіфії як країни. В цьому маємо приклад Дав-
ньої Греції, де в її європейській частині є квадрат -  постав-
лений на кут, а головний «еллінський сакральний центр» 
(Дельфи) знаходиться в його геометричному центрі. 

За даними місцевих мешканців Кіровоградщини, на вели-
кому полі, а саме воно могло служити храмовою територією 
у вигляді квадрату в три стадії по сторонах (згідно з сакра-
льними уявленнями давньоіранських народів), була незначна 
площа, приблизно в 60-70 соток, яка колись мала дуже запе-
чений ґрунт, нині розораний тракторами. Автори нашої 
книги Валентин Карпов та Сергій Чеботарьов спеціально 
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їздили на те величне місце. Найімовірніше тут  (48°09′ пн. ш. 
- 31°47′ сх. д.) на честь Бога війни, щорічно споруджувався вів-
тар у вигляді скирти з хмизу, у вершину якої втикався ста-
рий залізний меч Арея. Потім ця скирта за давньоіранськими 
звичаями спалювалася, а дим від духмяних трав мав досягти 
богів на Небі. До речі, у верхів’ях Мертвоводу розташовані 
уранові копальні, пити воду з багатьох джерел суворо забо-
ронено. Цим можна пояснити повідомлення римського енцик-
лопедиста Вітрувія про те, що в Екзампеї з підземних жил 
нібито добувають сандараку – червоний арсен (миш’як) смер-
тельну отруту (бо про вбивчу силу радіації, ніхто в античний 
час - не знав). Розпечений залізний меч Арея, можливо, опус-
кався в воду, набрану з мертвих джерел Екзампею. Цим він 
логічно пов’язувався з отруйністю мертвої води, і через неї з 
сакральним поняттям - смерті й жертвоприношень. Для вої-
нів це був надзвичайно важливий ритуал. Через меч Арея сво-
єрідним чином освячувались всі акінаки (короткі мечі) і від то-
го вони ставали смертельно вбивчими. А традиція освячення 
зброї зберіглась в Україні й донині. 

***** 
У глибоку давнину на землі України-Русі існував гарний 

звичай: гості краю вклонялися спочатку своїй головній річці, 
потім місцевим Богам і лише потім – місцевим правителям. Тож 
річка і вода на наших землях були найвищими святинями. «Ба-
тько історії» – Геродот, який відвідав береги наших головних рік 
у V ст. до н. е. зробив запис, що скіфи-орачі походять від бога 
Зевса й річки богині Дани. Точніше, Русь є виявом богині Дани 
на наших землях. Через п’ятнадцять століть, автор «Слова о 
полку Ігоревім» підтвердив Геродотові нотатки, назвавши Русь 
онуком Дажбога. Геродот повідомляє, що у свій час грецька 
богиня Артеміда із Аполлоном були занесені на острів Делос зі 
скіфської Гіпербореї. Тому жителі «Гіперборейської країни» 
завжди привозили в храм Артеміди на Делос свої дари. Елліни 
надто вшановували скіфських послів, обдаровували їх та зали-
шали в себе. Геродот звертає увагу, що дарунки за традицією, 
завжди обгорталися в золотисту пшеничну солому. 

«Країну Гіперборейську» історик описує, як місцевість на 
півночі Скіфії, де особливо культивують, вирощують пшеницю. 
Порівнював жінок гіперборейців із фракійськими жінками, які не 
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можуть обійтися без пшеничних стебел при вшануванні великої 
богині. Саме пшенична солома вживалася як жертва для риту-
альних вогнищ на свято Купала. 

У ті часи Артеміда була втіленням води, як наша Дана – 
богиня річок, жіночності Всесвіту. На наших землях у минулому 
існували храми й олтарі великої богині Дани (Лелі), вона була 
головною богинею скіфів-орачів. Саме у ті часи, за легендою, з 
неба впав Золотий Плуг, йому поклонявся весь люд. Життя й 
достаток народжувалися від світла, води і поля. Слово «Русь» 
стало означати «зоране поле», а пізніше й людей-орачів. За 
первісної форми релігійних вірувань – «тотемізму», слово Русь 
відповідало тотему «свята вода». 

Не дивно, що найвищим таїнством наших далеких предків 
було свідоме занурення у води священної річки. Це був велич-
ний обряд очищення – пряме поєднання з основами Всесвіту – 
живильною водою та благодатним теплом і світлом. Вчені дав-
но пов’язують назву «Русь» із назвою річки «Рось», правою 
притокою Дніпра (басейн Чорного моря). На берегах «Росі» 
мешкали племена «росичів» і «полян», а плем’я «русичів» жи-
ло у районі наших річок Росі, Роски, Роставиці, Росави і Роси. 
Ці люди поклонялося ще богу «Сонця Ру» (Ра), за іменем пле-
мені, яке жило на тих берегах. Таким чином, слово «Русь» на 
нашій землі може означати сонце і воду. Згодом київські князі 
селили тут «торків», «берендеїв», «чорних клобуків» для захи-
сту від «половців». 

Наші далекі пращури по рікам спускалися до Чорного мо-
ря (Понту Евксинського), де проводили жваву торгівлю з еллін-
ськими колоніями і, передусім Ольвією, яка в перекладі озна-
чає «щаслива». Скіфи-орачі наполегливою щоденною працею 
створювали отой золотий, надто затребуваний в «еллінів», 
продукт вивозу – зерно. Наш хліб називали «артос», адже був 
він із урожайної землі «Оратанії». За В. Демидчиком географі-
чне розташування «Оратанії» Черкащина та навколишні землі. 
«Оратанія» (Артанія, Ратанія) - старовинна назва наддніпрян- 
ської України, найродючіша в світі земля, яку Бог «Род» віддав 
своїм дітям - українцям. У деяких стародавніх арабських істо-
ричних джерелах зокрема в працях географів VIII-X ст. Ал-Бал-
хі, Ал-Істархі, Джайхані, Ібн-Густе «Оратанія» згадується як 
одне із трьох царств України-Русі.  
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ЛІТОЧИСЛЕННЯ  СТАРОДАВНІХ  НАРОДІВ 
Календар раніше називали «боргова книжка» і 
використовували його в залежності від контек-
сту, (в різних значеннях): календар як ритм; 
календар як пам’ять людства; календар як 
літочислення і встановлювались вони від пев-
ної дати. Наприклад, у долині Нілу був створе-
ний календар, що проіснував разом з єгипет-
ською цивілізацією близько 4-х тисячоліть. По-
ходження цього календаря пов'язане  із яскра- 

вою зіркою Сіріусом. А сонячний календар стародавніх єгиптян 
лежить в основі літочислення всього Старого Світу й досі, там 
проміжок часу між двома календарями становить біля 365  діб. 

Сьогодні ми живемо за григоріанським календарем. Цей 
календар існує більше 400 років. Йому передував календар 
юліанський, розроблений в середині І ст. до н.е. за ініціативою 
Юлія Цезаря. Але цей календар теж мав попередника, давньо-
римський календар, який теж не був вигаданий римлянами. 
Вони запозичили «свої» календарі з давньоєгипетських кален-
дарів, а ті, в свою чергу, звертались до календарів Вавилону. 
Як бачимо, історія календарів надзвичайно довга.  

► За юдейським календарем створення світу відбулося  
в 3761 р. до н.е. Зробимо порівняння: За григоріанським кален-
дарем 2010 рік нашого часу відповідає юдейському 5771 р). 

► Китайський календар, який діє вже кілька тисяч років 
у В'єтнамі, Камбоджі, Китаї, Кореї, Монголії, Японії та інших 
країнах Азії, був складений в середині третього тис. до н.е. Цей 
календар являє собою 60-річну циклічну систему і відповідає 
двом циклічним знакам «їнь і янь». 2637 р. до н.е. вважається 
датою прийняття цього календаря. 

► Індуїстські календарі (маємо декілька офіційних «го-
ловних» і близько 30 місцевих календарів):  Наприклад,  літочи-
слення за «ерою Вікрам самват» починається з 57 р. до н.е.; 
«ера Каліюги», яка веде свій початок 3102 р. до н.е.; «ера Нір-
вана» веде свій рахунок з 543 року до н.е. (дати смерті Будди 
Сак'я-Муні); «ера Фазлі» - одна з останніх історичних ер в Індії, 
була введена падишахом Акбаром (1542–1606 р). 

► Календар майя бере початок з міфічної дати 3113 р. 
до нашої ери. У календарі майя час розділено на цикли або 
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«Сонця» (всього їх шість). Жерці майя казали: - Кожний цикл 
закінчується повним руйнуванням чергової земної цивілізації. 
До п’ятої цивілізації «людина розумна», минулі 4-и «Сонця»,  
були повністю знищені 4 попередні людські раси, і лише деякі 
людиноподібні істоти вижили і повідали про те, що сталося. За 
їхніми словами: - «Перше Сонце» тривало 4008 років і завер-
шилося землетрусами. «Друге Сонце» тривало 4010 років і 
закінчилося ураганами. «Третє Сонце» налічувало 4081 рік, і 
саме тоді земля була знищена «вогняними дощами», що про-
лилася з кратерів величезних вулканів. «Четверте Сонце» 
увінчалося Всесвітніми повенями. «П'яте Сонце», умовно 
закінчилось 21 грудня 2012 року. Почалась ера формування 
«нових людей». Шостий цикл в календарі порожній, бо май-
бутнє жерцям було мало відоме. Фізично люди шостої корінної 
раси не відрізнятимуться від попередніх рас, але буде відбу-
ватися внутрішнє вдосконалення фізичного організму, який 
буде весь час стоншуватися, що призведе в кінці «Шостої ко-
рінної раси» до можливості втілення в ущільнені астральні тіла. 
Таким чином, грань між тонким (астральним) і щільним (фізич-
ним) світами поступово зникне. Після цього почнеться цикл 
«Сьомої корінної раси», або «Сьомого Сонця». Звичної еволю-
ція «Сьомої раси» на щільному фізичному плані вже не буде, 
вона буде існувати в тонкому (астральному) світі. І кожні вище-
зазначених циклів цивілізаційного розвитку мають: зародження, 
власний розвиток, розквіт і згасання. Кожна зміна корінної раси 
буде супроводжуватись «Космічними катаклізмами». 

Наукова ідея позаземних цивілізацій з'явилася в XVII ст. у 
зв'язку з появою геліоцентричної системи світу Коперника і 
винаходом телескопу Галілеєм. Якщо виникнення розумного 
життя - природний процес, то подібне могло відбутися і в будь-
якому іншому місці, де є відповідні умови. У квітні 2015 року, 
Роджер Гріффіт, дослідник в Університеті штату Пенсильванія, 
повідомив, що команда науковців знайшла близько 50 галактик, 
які мають незвично високі рівні інфрачервоного випромінюван-
ня, і це потенційно може вказувати на існування високорозви-
нених цивілізацій. Існують переконання, що контакти з прибуль-
цями відбувалися і в минулому нашої планети Земля, але люд-
ство, або забуло про них, або не сприймає їх саме - як контакт 
з позаземними цивілізаціями. 
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► Ісламський календар ввів халіф Омар перший в 622 
році. Мусульманський рік в ньому коротший на 10 або 11 днів 
за григоріанський календар.  

► Римський календар (або місячний календар) мав 10 
місяців (згодом добавили 2 міс). Його міняли у 750 р. до н.е., 
другий раз у 508 р. до н.е., третій раз літочислення велося за 
списками консулів, наприклад, за консульства Красса і Помпея 
(55 р. до н.е.). Далі Юлій Цезар у 46 році до н. е. зробив зміни, 
які від епохи Августа (16 р. до н.е.) – знову поміняли. 

► Давньогрецькі календарі були місячно-сонячними з 
примітивними і нерегулярними правилами. У другій половині III 
ст. до н.е. давньогрецьким істориком Тімеєм і математиком 
Ератосфеном було введено літочислення від перших Олімпій-
ських ігор. Відлік років вівся за порядковим номером ігор та 
самим номером року. 

► Юліанський календар. Перша спроба реформувати 
давньоєгипетський календар була зроблена ще задовго до 
Юлія Цезаря - Птолемеєм III Евергетом 238 року до н.е. Проте 
Гай Юлій Цезар з допомогою відомого олександрійського 
астронома Созигена «створив юліанський календар» у 46 році 
до н. е. Юліанський календар виявився недостатньо точним і 
давав помилку в 1 день за 128 років. 

► У григоріанському календарі початком відліку вважа-
ється рік народження Ісуса Христа (6 або 4 р. до н.е.). На дум-
ку наших авторів, народження Христа не могло бути пізніше 1 
року до н. е., і відносить нас до часу смерті Ірода Великого. 
Слово Христос  - не ім'я, а статус, який отримували вибрані 
Богом помазаники: пророки, священники та царі. Календарний 
місяць складається з 30 або 31 днем (лише в лютому 28), зага-
лом - 365 днів на рік. Оскільки рік триває приблизно на 6 годин 
більше, то раз на 4 роки до лютого місяця додається один 
додатковий день (високосний рік). Вважається, що сучасний 
відлік років «Наша ера» починається від Різдва Христового, 
(від 1 року до н.е). Запропонував цю систему хронології, член 
групи «скіфські ченці» Діонісій Малий.  

► Місяцелік (український народний календар), східно-
слов'янська система історично обумовлених дат, подій, спо-
стережень за навколишньою дійсністю, народних свят, інших 
урочистостей, які відзначаються в певній послідовності. Назва 
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місяців календаря українців має власну етимологію і відповідає 
порі року. Відповідно дат та подій: - Народ існує завдяки насту-
пності поколінь і вироблення концептуально сформованого ста-
влення до історичного минулого. Тож одним із нетрадиційних 
історичних джерел на нашу думку є український народний (або  
церковний) календар, який активізує національно-історичну 
пам`ять українського народу. 

► Давньослов'янський календар - умовна назва комп-
лексу календарних уявлень прадавніх слов'ян, у них рік почина-
вся з березня місяця, а тому січень був одинадцятим за рахун-
ком місяцем.  «Древній слов'янський календар», також як і 
скандинавський, або кельтський - мав рунічну форму відобра-
ження, тобто спочатку назви місяців, чисел, днів тижня і назви 
років записувалися Рунами. 

***** 
Руни («таємниця», «шепіт») - давня германська і 
нордична абетка. Для тих хто не знає, Руна, це не 
буква і не склад, Руна - це таємний Образ. Рунічне 
письмо частково демонструє вплив латинської абе-
тки, але воно має багато відмінностей. Найстарші 
відомі руни знайшли в Данії у 200 р. н.е. У дав-
ньослов’янському календарі, назва місяців від почат-  

ку позначалася Рунами, а вже пізніше була введена Буквиця з 
коротким розкриттям смислового значення. Найстарші ру-
нічні написи писалися старшим футарком та складається з 
24 знаків, вийшли з вжитку у часи вікінгів. З християнством 
прийшла латинська абетка після епохи вікінгів, але руни все 
ще продовжувалися вживатися протягом століть. 

***** 
Календар періоду Київської Русі вів літочислення «від 

створення світу», прийнявши візантійський варіант цієї дати - 
5508 рік до н. е. Від XIV ст., на руських землях (України-Русі) 
під владою Речі Посполитої, використовували літочислення від 
Різдва Христового, а після папської реформи календаря (1582), 
у «Великому князівстві Литовському» всі документи почали 
датувати від початку нової ери. Для переведення дати «Нашої 
ери» в дату «Візантійської ери» необхідно з вересня по грудень 
місяці додавати 5509 р., а з січня по серпень - 5508 років (14 
вересня 2014 р. - настав новий 7523 рік). 



 
301 

Історична пам`ять українського народу, була мудро скон-
центрована в «народному календарі», який визначав життєві 
пріоритети українців. Наш народ завжди шанував людей трудо-
любивих, цінив працю і її результати, прагнув до заможного 
життя. Слово «куркуль» стало лайкою тільки в комуністичні 
часи, бо тільки в бідності - режим міг зробити всіх рівними. 
Закономірно, що утвердження комуністичної влади і «нового» 
способу життя неминуче мали зіткнутися з духовно-ціннісними 
орієнтаціями українців, які фіксувалися в обрядових дійствах 
народного календаря. Українські селяни все своє життя відмі-
ряли і організовували за народно-трудовим календарем: вони 
чітко знали, коли починати польові роботи, а коли завершува-
ти, коли святкувати, а коли й працювати з ранку до ночі. Влада 
і її адміністративний та пропагандистський апарат більшовиків 
почали нав`язувати новий календар, і «підганяли під червоні 
дати». Суботники присвячувались до «червоної паски», Різдво 
теж було оголошено «червоним». Виношувались навіть плани 
оголосити 7 січня «святом повалення всіх церковних святих». 

Серед українського селянства, що звикло жити і працю-
вати за традиціями своїх предків, нові радянські свята прижи-
вались дуже важко і боляче. Були люди, які продовжували в ці 
дні займатися своїми звичними справами. Багато документів, 
наприклад 1920-1930 р., зафіксували конфлікти влади і селян з 
приводу роботи 1 Травня, коли комуністи зобов`язували людей 
святкувати і йти на «демонстрацію» та забороняли працювати 
в цей день. Голови комунзагонів спеціально попереджували 
людей не виїжджати на роботу. А на день поминання померлих 
(Радуниця – другий вівторок після Великодня), картина повто-
рювалась з точністю до навпаки, всіх виганяли на роботу, не 
допускали на цвинтарі, до могил рідних. В більшості регіонів 
України це свято люди самостійно перенесли на 2 дні вперед – 
на неділю, як вихідний день. 

Але боротьба комуністичної влади проти народного 
календаря виявилась безуспішною, бо перебороти, викорінити 
народно-історичну пам`ять неможливо. Народний календар був 
джерелом народної моралі, а сьогодні є складовою частиною 
національно-історичної пам`яті. Свідчення цього – відновлення 
майже всіх народно-релігійних свят після 1991 р. Найбільші із 
них стали державними: Різдво, Великдень, Трійця тощо. 
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► Календар у Російській імперії. Московське князівство 
перейняло літочислення Русі у 1492 році, як 7001 рік від ство-
рення світу. Згідно з указом московського царя Петра I від 20 
грудня 7208 року від створення світу - Московське царство (й 
окуповані українські землі в її складі) перейшло на «юліанське» 
літочислення. У зв'язку з таким переходом було вирішено вва-
жати за початок нового року не 1 вересня, як прийнято в кален-
дарях візантійської ери, а 1 січня. У 1702 р. в Амстердамі був 
надрукований перший московський календар з початком року з 
1 січня, і за числом років - від «Різдва Христового». 

► Календар більшовиків. Відразу після Жовтневого 
перевороту 1917 р. , на одному з перших засідань Раднаркому 
16 (29) листопада 1917 р., більшовики вирішили замінити (рос.) 
«мракобесно-черносотенный» календар на «прогрессивный». 
Декретом пропонувалося наступний день після 31 січня 1918 р. 
рахувати не 1, а зразу з 14 лютого. А на перехідний період до 1 
липня 1918 року дозволялося після дати за новим стилем в 
дужках проставляти дати і по старому стилю. Православні Цер-
кви Росії зберігали єдність в боротьбі з календарної реформою 
більшовиків до 1923 року. Рішення про перехід на новий стиль 
було прийнято на нараді в Константинополі, скликаній в 1923 
році патріархом Мелетієм, якого Російська Православна Цер-
ква вважала масоном. 

Новий Радянський революційний календар спробували 
ввести  з 1 жовтня 1929 р. Тиждень в СРСР в 1929-1930 роках 
складався з п'яти днів, при цьому всі робітники були розділені 
на п'ять груп, названих за кольорами (жовтий, рожевий, черво-
ний, фіолетовий, зелений), і кожна група мала свій власний 
вихідний (неробочий) день в тиждні (так звана «непереривна 
робота»). Незважаючи на те, що вихідних днів стало більше 
(один в п'ятиденку, замість одного в семиденку раніше), ця 
реформа була непопулярна, так як значно ускладнювала 
особисте, громадське і сімейне життя через розбіжності вихід-
них днів різних членів суспільства. Тому з 1 грудня 1931 цей 
календар було частково скасовано. Остаточне повернення до 
традиційного календаря було здійснене 26 червня 1940 р. Най- 
цікавіше те, що 2007 р. в Державну Думу РФ вносять новий  за-
конопроект про перехід Росії з 1 січня 2008 року на «юліансь-
кий» календар. Їхній аргумент - «світового календаря не існує». 
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ПОЯСНЕННЯ  ДО  СЛОВ’ЯНСЬКОГО  ЛІТОЧИСЛЕННЯ 
Наші автори вітають всіх із сьогодніш-
нім днем (умовно назвемо – неділя). 
Постривайте, а звідки ми знаємо що 
сьогодні саме неділя, звідки йде такий 
підрахунок, хто це все придумав? І чому 
взагалі рік має 12 місяців (або 365 днів), 
місяць 30-31 день, а тиждень 7 днів? 
Якщо вірити Святому Письму то пер-
шим творцем календарного літочис-
лення був сам Бог, який протягом 6 днів  

створював наш Всесвіт, а на 7-й день відпочивав після пророб-
леної роботи. Так з’явився тиждень і найважливіший винахід 
для людей – вихідний день (як же без вихідного). У багатьох 
релігіях правило вихідного дня було скріплено на рівні релігій-
ної догми, і будь-яка робота в цей день рахувалась (зрештою, і 
далі рахується) гріхом. Скажімо, у євреїв це субота (шабат), у 
християн – неділя, у мусульман – п’ятниця. І це дуже важливо, 
адже бодай один день на тиждень має бути присвячений від-
починку від всілякої матеріальної суєти, це «день для Бога». 

З самого початку існування людства, у людей з’явилась 
потреба якось це все систематизувати, порахувати, назвати: 
скільки днів буде тепло, скільки холодно, і теплі дні називали 
літом, а холодні – зимою. У північних народів взагалі по зимам 
вели облік великих природних циклів (які пізніше стали нази-
ватись роками), скажімо, умовний вікінг прожив 30 зим і помер, 
тому він вважався довгожителем. Отак  потихеньку зароджува-
лись календарі, одні народи їх рахували по руху Сонця, інші по 
руху Місяця, треті - і по тому і по тому.   

Сучасний календар – як літочислення, має дуже давню 
історію,  та й саме слово «календар» - дуже старе. Ми живемо 
за григоріанським календарем. Цей календар існує більше 400 
років. Йому передував календар юліанський, розроблений в 
середині І ст. до н.е. за ініціативою Юлія Цезаря. Але цей кале-
ндар теж мав попередника - давньоримські календарі, ще цар-
ської епохи, теж не були видумані римлянами. Вони запозичи- 
ли їх з давньоєгипетських календарів, а ті користувались ка-
лендарями Вавилону (про них ми вам вже розповідали). Як 
бачимо, історія календарного літочислення надзвичайно довга. 
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► Календар «Від створення Світу в Зоряному Храмі».   
Цей календар - один з древніх Слов'яно-Арійських календарів, 
які велися від будь-яких значущих подій. Він бере початок від 
перемоги в битві, що сталася 7528 років тому (станом на 2020 
р), коли «Велика раса» перемогла народ «Великого дракона» 
(жовтошкірих, або Аріма - як їх тоді називали). В результаті 
після закінчення війни між Хануманом (імператором Рассенія) і 
Аріманом (імператором Аріма) був укладений мирний договір 
(як тоді говорили – від «створення світу»). Повалений народ  
Аріма змусили побудувати стіну (бійницями в їх сторону) для 
позначення кордону Рассенія. Стіну назвали «Кий-Тай», що в 
перекладі з давнього слов’янського означає «Кий» палиця, або 
огорожа, «Тай» - вершина, завершення, що обмежує огорожу. 
Рік, в якому це сталося, носить назву «Зоряний Храм» по «да 
Арійскому Круголету Числобога» (ДЧК календар). Даний кале-
ндар був скасований московським царем Петром 1. Таким чи-
ном, ввівши календар від «Різдва Христова», Петро 1 прибрав 
з нашої «Спадщини родів» понад 5 тисяч років. 

***** 
Народ «Великого дракона» (аріма, або арімаспи; мож-
ливо міфічний народ) на крайньому Північному-сході 
стародавнього світу (за Геродотом, це були одноокі 
люди). Епічна поема Аристея сина Каістробія з Про-
коннесу «Епос про арімаспів». Згідно Аріста, арімаспи 
жили на Північ від ісседонів, і саме арімаспи вигнали 
ісседонів з їхньої країни, а вони вигнали скіфів, а скіфи  

прогнали кіммерійців. Геродотові пояснення мабуть взято з 
поеми Арістея, бо слова «арімаспи», по-скіфському значить 
«одноокий» («Аріма» - одиниця, а «Спу» - око). 

***** 
► Складний «Да-Арійський календар «Круголета Чис-

лобога» (ДЧК). Це дуже складний календар, в ньому «Кола 
років» (16 шт.) проходять через «Природні стихії» (9 шт.), таким 
чином повне «Коло проходження» називається – «коло Життя». 
Де Літа – це роки, і в кожному Колі було по 16 років, повне про-
ходження Ярила-Сонця по Небесній сфері серед зірок, теж міс-
тило число 16 шт. Ці рівні частини називалися «Небесні пала-
ти Сварожого Кола». Кожному Чертогу відповідав свій Покрови-
тель, Бог або Богиня. Як приклад: 
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1) - чертогу Діви - Богиня Джива; 
2) - чертогу Вепра - Бог Рахмат;  
3) - чертогу Щуки - Богиня народжування; 
4) - чертогу Лебеді - Богиня Макош(ь); 
5) - чертогу Змія - Бог Семаргл;  
6) - чертогу Ворона - Бог Коляда;  
7) - чертогу Медведя - Бог Сварог;  
8) - чертогу Буслов (або Лелеки) - Бог Рід; 
9) - чертогу Вовка - Бог Велес;  
10) - чертогу Лисиці - Богиня Марена;  
11) - чертогу Тура - Бог Кришень; 
12) - чертогу Лося - Богородиця Лада;  
13) - чертогу Фініст - Бог підвищення (вознесіння); 
14) - чертогу Коня - Бог Купала;, 
15) - чертогу Орла - Бог Перун;  
16. - чертогу Раса - Бог Тархов (саме він знищив два 

попередніх Місяця разом з усіма темними силами, які на них 
знаходилися). 

***** 
«Да-арійський календар» - пишемо без апост-
рофа, тому що означає не Рід Да'Арійський, а 
давню «країну Даар», такий календар був 
основним в країні Даар. «Круголета» - це «Ко-
ло Років» (за слов'янами): Звичайний Круг - 16  

років, Повний Круг - 144 р). Числобог – Бог –Хранитель «До 
арійського Круголета» (ДЧК). Будова ДКЧ схоже зі східною 
системою обчислення, але у них дванадцятирічна система, а 
в «Круголета Числобога» використовується шістнадцятирі-
чна система. Крім того, «Коло Стихій» складається не з 5, а 
з 9 стихій. Повне Коло в східній системі має 60 років, а в сло-
в'янській 144 літа (роки). Там 16 років (літа) проходять через 
9 стихій, тому слов’яни період в 144 літа (роки) назвали «Кру-
гом Життя». 

***** 
Наступне – «коло Стихій», в ньому позначені 9 Стихій 

через які проходить «Час життя». Кожній Стихії дано свою наз-
ву і своя «Руна Порядку». Далі піде «Тижневе Коло». По ньому 
визначали не тільки порядковий номер дня тижня, а й хто з 
Богів даному дня протегує, а також яка з «Дев'яти Земель» 
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системи Ярила-Сонця, дає свою силу і так далі. Як приклад, 
розглянемо «Свароже Коло». Це ділянка зоряного неба, по 
якому за 1 Літо переміщається Ярило-Сонце (сучасний Зодіак, 
або екліптика). Свароже Коло поділене на 16 Чертогів. В одну 
мить за течією «Річки Часу», в якій відображається «Свароже 
Коло», народжується понад 53 млрдів людських індивідуально-
стей, кожна зі своєю неповторною долею і своїм неповторним 
характером. І ці індивідуальні Душі прагнуть до свого прояву на 
Землях в «Світі Яви», де в свою чергу Сонця, Зірки, Земля і 
Місяць додадуть їм додаткові властивості (їхнього) характеру. 
Кожна втілена Душа являє собою особливу матрицю, в якій є 
інформація від Богині Джива, а доповнює її Бог-Покровитель 
Роду. У стародавні часи на «Мідгард-Землі» (наша Земля) про-
живало одночасно до 21-24 млрд. людиноподібних душ, а на 
«Землі Орея» (Марс) до 50 млрд. живих душ, на «Землі Деї» 
(зараз пояс астероїдів) - 30 млрд. Треба пам’ятати, дві Душі, 
народжені в одну секунду від двох жінок на одній і тій же пла-
неті, матимуть різні долі, так як є різниця в миттєвостях (мигах), 
або сігах. Крім того, у них різні Зірки-Владики, є різні миттєвості 
Роду (тата і мами). Душі Предків тата і мами належали до різ-
них Зоряних систем, а кожна Зоряна система на вищому Боже-
ственному рівні має свої «Родові Коріння». 

► Календар «Від Великого похолодання».   Сказано в 
Санта Веди Перуна: «... тяжкі часи принесе потік Річки Часу на 
Святу Землю Великої раси, і залишаться на тому краї лише 
Жерці-хранителі Стародавнього Знання і потаємної Мудрості. 
Бо використовують люди Силу стихій Мідгард-Землі і знищать 
малий Місяць і Світ свій прекрасний, і повернеться тоді «Сва-
роже Коло» (зрушиться земна вісь) і жахнуться людські Душі».   
Ця подія була передбачена Богом Перуном під час його 3-го 
відвідування «Мідгард-Землі» і зафіксовано в  календарі, який  
бере початок від періоду «Великого похолодання, (пов'язане з 
катастрофою - падінням на «Мідгард-Землю» осколків зруйно-
ваного місяця Фаттах). «Фаттах» до падіння оберталася навко-
ло «Мідгарда» (в екваторі) з періодом обертання 13 діб. Жерці 
«Антлані» (Атлантиди), експериментуючи з «Кристалами Си-
ли», (за допомогою яких можна видозмінювати торсіонні поля 
трьох Місяців і Землі), по необережності зруйнували «Фаттах», 
(можливо їм допоміг Бог Тархов). Рештки «Фаттаха» впали в 
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районі (сьогоднішнього) західного материка Америки. Найбіль-
ший з них знищив острів «Антлань». З цього приводу, на стіні 
однієї з пірамід Майя в Америці є напис «Малий Місяць Фаттах 
розбили». Як пишеться в «Стародавніх Писаннях», ці дії викли-
кали здоровенні хвилі (цунамі), вони три рази обігнули Землю, 
досягнувши глибинних частин материків. Населення Землі того 
періоду було здебільшого знищено. Попіл і пил від виниклої 
вулканічної активності і землетрусів закрили атмосферу Землі 
на багато років, що привело до зміни клімату і похолодання. 
Від удару осколків «Фаттаха» стався зсув земної осі (земна вісь 
придбала специфічний рух по еліпсу, який сучасні вчені нази-
вають «періодом прецесії»). Залишки вцілілого народу Антів 
(до речі їх вожді голили голови і носили на голові пучок волосся 
«оселедець») пізніше стали жити в Причорномор'ї (саме від них 
пішли українці). У зв'язку з цією подією з'явився вираз «Фаталь-
ний результат», що відповідав числу 13. Це число - обертання 
«Фаттаха», вважається відтоді нещасливим. 

***** 
Різні народи вели літочислення кількома спо-
собами, для прикладу, євреї числили час: 1) від 
створення Світу; 2) - від зруйнування Єруса-
лима за римського імператора Веспасіана в 
71 р. по  Христі; 3) - від  єврейської  неволі  за  

вавилонського царя Навуходоносора (588 р. до н.е.); 4) - від 
розсіяння євреїв по цілому світі, себто від часів панування 
римського імператора Адріана у 134 р. н.е. Другий приклад, 
ассирійці числили час від заснування свого царства Ассуром 
на берегах ріки Тигра в 2000 р. до н.е. Третій приклад, вави-
лонці почали свій календар із того самого часу, що й ассирі-
йці (бо саме тоді вавилонський цар Немврод заснував свою  
першу державу над річкою Евфратом). По розбиттю цієї 
першої держави Набонассар заснував нову (другу) в 750 р. до 
н.е. і від того часу зачалося й нове числення літ у вавилонців. 
Четвертий приклад, медійці взяли за основу свого календаря 
- час заснування своєї держави Дейоцесом у 710 р. перед поя-
вою Христа. А от слов'яни лічили час днями, об'єднуючи їх у 
тиждень, місяць, роки тощо, враховуючи порядкове поло-
ження дня щодо інших днів і співвідношення усього річного 
циклу з астрономічними та природними явищами.  
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► Календар «Від 3-го прибуття Вайтмана Перуна». 
Трохи більше 40 тис. років тому один з тих Слов'яно-Арійських 
Богів - Перун спустився на великий Небесної колісниці Вайт-
мане на «Мідгард-Землю». Вайтмана приземлилася в районі 
міста Богів – Асгарда, що в «Біловодді». Протягом 9 днів жерці 
Святої Раси спілкувалися з Перуном. Він навчав їх мудрості з 
«Світу Прави», яка була записана тогочасними волхвами на 
золотих пластинах, згодом їх назвуть «Золоті пластини Перу-
на». До речі, Боги живуть в багатовимірних «Світах Прави», де 
свої ступені виміру часу і простору. Самі Боги, будучи багато-
мірними, періодично приходять в «Світ Яви», в 4-х мірний про-
стір «Світ Людей», в звичному для людей вигляді – як проста 
людина.  

► Календар «Від Асгарда Ірійського». На давньо сло-
в’янській мові «Ас» - це Бог, втілений в людське тіло. Недарма 
наші предки називали себе асами, а давню країну іменували 
Асія (про це згадує і давньо скандинавський епос - «Сага про 
інглінгів»). Асгард - означає місто Богів, усі боги жили в одному 
місці, але у кожного був свій чертог. А ще там була Вальггала, і 
воїни-вікінги, які гинули у битвах за скандинавськими віруван-
нями - знали, після смерті одразу потраплять у Вальггалу, рай-
ські чертоги бога Одіна, де будуть сидіти та пирувати за довгим 
столом на чолі із самим Одіном, та в компанії прекрасних валь-
кірій – войовничих дів (прислужниць Одіна). Російські історики 
стверджують, назва «Ірійський» - тому що стоїть на річці «Ірій 
Тишайший» (скорочено Іртіш, або Іртиш, (корінь той самий).  

106 798 років тому (на 2020 рік) або в Літо 5030 від Вели-
кого переселення в країну Даар, наші далекі предки заклали 
нове місто «Асгард Ірійський», замість зруйнованого і затопле-
ного «Асгарда Да-арійского», який перебував на вершині гори 
Миру. Всього було 4-ри Асгардів: «Асгард  Дорійській», який 
був на північному полюсі і загинув (затонув) разом із Північним 
материком «Даар». Пізніше були побудовані «Асгард Согдійсь-
кій» (район нинішнього Ашхабада) і «Асгард Свінтьодській» 
(місто Упсала, Норвегія). Руїни стародавнього «Асгарда Ірійсь-
кого», зруйнованого полчищами джунгар в 1530 році н.е., вия-
вив картограф царя Петра першого - Ремізов, після чого на 
цьому місці була побудована Омська фортеця (м. Омськ). Зга-
дка про північну країну «Даар» є і в індуської і давньо іранській  
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міфології, в Торі, Старому Завіті та в Книзі Пророка Ісаї. 
Пліній Старший (23-79 р) у своїй «Природній історії», в 

Книзі IV пише наступне: «За Тафрамі в глибині континенту 
живуть авхети, в області яких бере початок Гіпаніс, неврит, 
в області яких бере початок Борисфен, гелони, тиссагети, 
будини, царські скіфи і чорняві агафірси. Вище - кочівники, по-
тім антропофага, за Бугом над Меотійським озером живуть 
сармати і ісседони. А по узбережжю - аж до Танаіса живуть 
меотійці, - по ним названо озеро, і найостанніші за ними зна-
ходяться  арімаспи. Потім йдуть Ріпейські гори і область, 
яка називається Птерофором, тому що там постійно випа-
дає сніг, схожий на пір'я. Ця частина світу засуджена приро-
дою і занурена в густий туман; там може народжуватися 
тільки холод і зберігається крижаний Аквілон».  

Якщо проаналізувати хоча б «Природну історію» Плінія 
Старшого, стає ясно те, що він спирається на давніші джерела, 
які не дійшли до наших днів, але це не означає, що їм не варто 
довіряти! Адже Плінія Старшого навіть його сучасники вважали 
одним з найбільш об'єктивних вчених, який спирався на факти, 
а не своє тлумачення баченого. Давні джерела вказують, що 
місто «Асгард Ірійський» від свого створення - до знищення 
простояло більше 106 тис. років і на «Мідгард-Землі» жила 
тільки одна біла раса. 

***** 
Якщо ми сьогодні подивимось з Космосу на рельєф 
земної площі в районі м. Асгарда Ірійського, то по-
бачимо цікаві споруди закладені за допомогою неві-
домих (загублених) технологій 500 тис. років то-
му. На цій рельєфній карті відображені гідротех-
нічні споруди - як система каналів, загальною  про- 

тяжністю в 20 тис. км. А крім цього ще збудовані дамби, гре-
блі тощо. На ній відображені дві системи каналів по 500 мет-
рів завширшки, греблі 12 шт. шириною в 300-500 метрів,  а 
довжиною 10 км. та глибиною 3 км. – кожна. Але це ще не все! 
На цій рельєфній карті були виявлені справжнісінькі посадочні 
майданчики космодромів, і розміри цих майданчиків просто 
вражають! Наприклад, один із тих космодромів (про який йде-
ться в розповіді про Ясного Сокола) «всього-на-всього» зай-
має площу, рівну 27 тис. 440 кв. кілометрів. 
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Нагадуємо, зображення обрисів континенту (країни) Даар 
зберіглося на стіні однієї з пірамід в Гізі. У 1595 році було опуб-
лікована Рудольфом - сином Герарда Меркатора. Загибель 
материка і катастрофа народу Даар були передбачені волхвом 
по імені Спас, тому перші слов'яно-арійські народи почали заз-
далегідь переселятися і йшли по перешийку Уральських гір 
(Ріпейські гори) в район острова Буян (Зах.-Сибір. височина).  

► Календар «Від періоду Трьох Лун». Це період, коли 
навколо Мидгард-Землі оберталося три Луни (Місяця): Леля, 
Фаттах і Місяць. Леля - малий Місяць з періодом обігу 7 діб, 
Фаттах - середній Місяць з періодом обертання 13 діб і сьогод-
нішній Місяць з періодом обертання 29,5 діб. Станом на 2020 
рік ми маємо Літо 142994 від періоду Трьох Лун. Суперечки від-
повідно трьох Лун (Місяців) в історії Землі ведуться й сьогодні. 

***** 
Місяць (або Луна) – найближче до Землі небесне ті-
ло. За космічними мірками він знаходиться «зовсім 
поруч» – на середній відстані 384 тис. км, що лише 
в 13 разів більше за діаметр земної кулі. Для порів-
няння: найближча до Землі планета Венера віддале-
на більш ніж у 100 разів далі і підходить до нашої 
планети Земля не ближче ніж на 39 млн. км. Як  при- 

клад, три супутника-Луни (Місяця) у Землі не дивина, у Марса 
є 2 супутника-місяця: Фобос і Деймос. У Юпітера - 67 супут-
ників; у Сатурна - 63 супутника; у Урана - 27 супутників і так 
далі. Уявіть, як 410 років тому (7 січня 1610 р), Галілео Галі-
лей вперше подивився на нічне небо у створений ним телес-
коп. І був вражений побаченим. Виявилося, що галактика «Чу-
мацький Шлях» складається з безлічі зірок, що навколо Юпі-
тера обертаються маленькі «зірочки», а поверхня Місяця не 
ідеально гладенька, якою мала бути згідно з уявленнями Ари-
стотеля про небесний світ, а схожа на земну поверхню – 
вкрита величезними горами, глибокими проваллями і обри-
вами. Цікаво зазначити, Галілей знав, що Земля – не центр 
Всесвіту. А Бен Мур професор астрофізики в Цюріхському 
університеті додав: - Місяць був найважливішим божеством 
шумерів. Без Місяця, наша планета постійно безладно кру-
тилася та переверталася б у Космосі. Він примушує Землю 
обертатися в «правильному» ритмі і надає стабільності.  
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► Календар «Від створенням Світу». Цю дату згадува-
ли в стародавні часи як укладення мирного договору між вою-
ючими народами. Таким чином у деяких народів з'явилася 
«нова система відліку». Наприклад, самий мирний договір, між 
«Великою расою» (древніми слов'янами) і «Великим Драко-
ном» (древніми китайцями) був укладений в день «Осіннього 
Рівнодення», або в 1 день Першого місяця 5500 Літа від Вели-
кої холоднечі (Великого похолодання). Перемогу тоді здобула 
«Велика Раса», що і було відображено у вигляді образу - Білий 
витязь на коні вражає списом Дракона. (Зараз цей образ трак-
тують, як Георгій Побідоносець перемагає стародавнього змія, 
хоча цей самий Георгій ніякого відношення до стародавніх 
подій того часу не має, тут просто факт використання христи-
янами стародавнього образу в своїх цілях). Станом на 2020 рік 
ми маємо Літо 7528 «від створення Світу». 

► Календар «Від Асса Деї» (або битва Богів). Зазначе-
ний в літочисленні термін відокремлює нас від війни, що відбу-
валася у Сварзі не тільки в Світі Яви, а й в багатовимірних 
Світах Слави і Прави. У тій битві брали участь не тільки люди, 
але і Легі, Арлегі й Боги. (На санскриті «сварга» - небо. Сварга 
символ влади Бога світла Перуна над тьмою Велеса. У небес-
ному царстві  Сварги живе син Сварога - Дажбог. Перун теж є 
сином Сварога і суперником Велеса. Восени Перун замикає 
небо і йде відпочивати до весни, а потім воскрешає землю. Не 
даремно в пантеоні Богів князя Володимира, Перун займав 
найпочесніше місце. В той час як бог Велес (темний, або таєм-
ний) володів протилежним часом: руйнування і навчання). При-
зупинимось і ознайомимось з приміткою: 

***** 
У стародавні часи між орбітами Землі Орея (Марс) і 
Землі Перуна (Юпітер) навколо Ярила-Сонця обер-
талася Земля Деї з двома Лунами-місяцями, одна з 
яких мала назву Фата, інша Літіція. Під час битви 
Земля Деї була зруйнована і нині там пояс астероїдів, 
а одна з лун Деї - Фаттах була переміщена небесни-
ми силами до  нашої планети Земля (Мидгард-Землі), 

і вміщена в орбіту Мідгард-Землі в якості третьої Луни-
місяця між двома Лунами: Леля і Місяць. Саме з тих пір над 
Землею засяяло три Місяця, про яких ми вже розповідали. 
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В Світі людей проти слов'ян і арійців (в битві Богів) вою-
вали сірі істоти Кащеї, на їхньому боці були чорношкірі (люди-
ноподібні істоти  зі шкірою кольору мороку). В ході битви Богів 
була знищена і розколота на частини «Земля Деї» (5-я планета 
сонячної системи Дея) і її супутник – «Місяць Літіція». Нині це 
пояс астероїдів, що обертається по 5-й орбіті після «Землі 
Орея» (Марса). Друга Луна (місяць Деї) «Фаттах» (Фаетон) 
вціліла. В результаті потужного вибуху була знесена частина 
атмосфери з населеної тоді «Землі Орея», після чого слов'яно-
арійські народи покинули її, частина з них переселилася на 
«Мідгард-Землю» (як Діти Орея). Після закінчення битви «Асса 
Деї» багато людей з темною шкірою, що залишилися без своєї 
Землі, перебуваючи на «зорелітах» в Космосі, попросили пере-
миру і дозволу приземлитися на «Мідгард-Землі». Наші предки 
дозволили і виділили їм територію на нашій планеті, по клімату 
схожу з їх батьківщиною, а для адаптації сірих (внаслідок вип-
ромінювання «Мідгард-Землі», перетягнули «Місяць Фаттах» з 
5-ї орбіти колишньої «Землі-Деї» і «вмостили» навколо «Мід-
гард-Землі» з періодом обертання 13 діб. Станом на 2020 рік 
ми маємо 153370 літо (рік) «від Асса Деї». 

***** 
Увесь цей час, Місяць (Луна) впливає на швидкість 
обертання планети Земля, через 5 млрд років Зем-
ля буде обертатися все повільніше і повільніше, на-
стане час і календарних місяців в кожному році буде 
9 і кожен буде тривати тільки 1 день. Цікаво, що 
раніше у древніх слов'ян теж було 9 місяців в році, 
але днів в ньому було більше. А ще дослідники впев-
нені, що через кілька мільярдів років Марс змінить 
свою орбіту і зіткнеться із планетою Земля. 
***** 

► Календар «Від часу Тари». Бере свій початок від часу 
коли Мідгард-Землю відвідувала Богиня Тара - слов'янська 
Богиня Дороговказної Зірки (або Полярна зірка). Деякі легенди 
розповідають, що саме навколо неї рухаються всі інші зірки і 
вона є покровителькою всіх зірок на небі. Богиню Тару ще нази-
вають сестрою Дажбога, вона разом з братом-близнюком наро-
джена від Перуна й русалки Роси. Перун побачив красуню 
русалку, коли їхав уздовж берега річки Дніпра. Русалка Росі 
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була дочкою Дніпра, тому річка збунтувалася, коли Перун 
спробував «переплести її». Тоді Перун запустив золоту стрілу і 
потрапив в камінь, за яким сховалася русалка. Внаслідок іскор 
від удару з'явилися близнюки Дажбог і Тара. Вони обидва сві-
тять яскраво: Дажбог – «Бог відбитого світла», а Тара – «Боги-
ня Дороговказної (Полярної) Зірки. Але саме Дажбог і Тара нап-
равляють людину на її духовному шляху. 

***** 
У нас є Єлисаветградський переказ. В дуже 
старі часи, трапилося так, що роди Рассенів 
Святорусів страдали від посухи і голоду, тоді 
Бог Мітра врятував їх, давши їм їжу - воду, і 
показав родючі і квітучі землі, куди вони мо-
жуть переселилися. Темні сили розгнівалися  

на Бога Мітра і покарали його, прикувавши величезними лан-
цюгами до високих гір, кожен день прилітали дикі птахи і клю-
вали плоть Мітра. За 30 днів від таких катувань сили його 
вже покинули і він майже помирав. В цей час народ Святорусів 
спорядив дружину з найсміливіших і відважних воїнів, для того 
щоб врятувати Бога Мітра, а на чолі воїнів поставили жрицю 
- Войовничу Астару. Жриця привела дружину до гори, де тем-
ні сили охороняли Мітра, і зав’язався страшний бій. Святору-
си перемогли темні сили, але Мітра вже був мертвий. Тоді 
Астара своєю любов'ю оживила Мітра. За її любов і  віддані-
сть Бог Мітра відвіз Астару на своїй вогненній колісниці Вай-
тмане в Небо. Так Астара стала Богинею, рятує Любов і 
Відродження за це її шанували народи Скіфів. 

***** 
Виникає природне запитання: - коли бере свій початок 

календар «Від часу Тари»? Ми думаємо, що це було від Вели-
кого «Кола Рассенів», в 2020 році – це 44554 літо від ство-
рення їхнього літочислення.  

► Календар «Від часу Трьох Сонць».  Це один з найбі-
льших древніх Слов'яно-Арійських календарів «Мідгард-Землі». 
Він згадує навіть події понад 600 тис. років давності, коли вна-
слідок обертання навколо центру Всесвіту відбулося збли-
ження сусідньої галактики з нашої. В результаті дві Сонячні 
системи сусідньої галактики зблизились з нашої настільки, що 
два її Сонця-гіганта сріблястого і зеленого кольору спостеріга-
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лися на небосхилі «Мідгард-Землі» і дорівнювали за величи-
ною видимого диску нашому Ярила-Сонцю. Станом на 2020 рік 
ми маємо 604384 рік (літо) від «часу Трьох Сонць». 

***** 
Додаток до літочислення вищезазначених різних 
народів: 1) Греки починали свої календарі від зруйну-  
вання Трої 1185 р. до н.е. А в період 7 до 76 р. до н.е. 
вони проводили літочислення від олімпійських ігрищ. 
2) Первісний календар єгиптян починався від прав-
ління фараона Менеса в 2200 р. до н.е. Потім вони 
числили літа від перенесення столиці до міста Саїс 

у нижньому Єгипті від 650 року до н.е. 3) Карфагенці літочис-
лили від правління цариці Дідони у 900 р. до н.е. 4) А римляни 
міняли календар кілька разів. Спершу літочислили від засну-
вання Риму – їхнім Ромулом у 750 р. до н.е., потім, від зміни 
монархічного ладу - на республіканський у 508 р. до н.е, далі 
стали числити по літам приходу до влади - консулів. Таке 
числення  тривало  до  30 року  панування  Октавія  Августа. 
5) Християни стали числити «свої літа» від народження Хри-
ста. Але це наступило не відразу. Серед ранніх християн 
довгий час велася боротьба за «правильне» числення літ. 
Наприклад, захід Європи прийняв обчислення француза Пета-
вія (у кінці XV ст.), а Схід Європи вів обчислення від періоду 70 
перекладачів Біблії. Різниця між цими двома обчисленнями бу-
ла занадто велика. Як приклад, за Біблією «від створення сві-
ту до Потопу» минуло 2262 р., а Петавій начисляє тільки 
1756 років, тобто на 606 років менше. «Від створення світу -  
до появи Христа» Біблія нараховує 5508 років, а Петавій вка-
зує 3983 років, на 1525 років менше. Дивно виходить: «Тисяча 
років туди, тисяча років сюди, не велика різниця». 6) Магоме-
танське літочислення починається від втечі пророка Маго-
мета з Мекки - до Медини в 622 р. н.е. (або вік по Христу). Цю 
еру магометани називають «еджирою» або «гиджрою». 

***** 
► Як велося літочислення у древніх слов'ян. Найдавні-

шою традицією літочислення слов'янських народів вважається 
раніше зазначений «Да-арійський Круголета Числобога» та 
сезонні визначення природних явищ, польових робіт тощо, які 
добре видно в народному календарі. У давніх слов'ян рік почи-
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нався з березня, а тому січень був одинадцятим за рахунком 
місяцем. Трохи пізніше Новий рік відзначався у вересні, (в 
Семенів день), після чого січень став п'ятим місяцем року. В 
основу літочислення в Київській Русі після прийняття в 988 році 
християнства - був покладений юліанський календар, який при-
йшов до нас через Візантію з римськими найменуваннями міся-
ців і семиденним тижнем. Разом з календарем (з тривалістю 
року в 365, 25 днів) увійшла до вживання і візантійська світова 
ера, в якій створення світу відносилося до 5508 до н. е.  

До кінця XVII ст. «новоліття» розпочиналося не з січня, а з 
березня (як у стародавньому Римі), або з вересня (як у Візан-
тії). До 1492 року обидва «новоліття» існували паралельно, але 
переважав березневий стиль. З 1492 року починає переважати 
вересневий стиль, який витісняє березневий. І в це «новоліття» 
втрутився цар Петро I, він своїм указом 20 грудня 1699 року, 
призначив початком Нового року 1 січня 1700 р. Цим указом 
літочислення слов'ян, було замінено на літочислення від Різдва 
Христового. Старий (слов’янський) календар був витіснений з 
обігу насильницьким шляхом, зараз він в ходу тільки у старові-
рів, які сповідують традиції Інгліїзма, що вважається найдав-
нішою слов'яно-арійської вірою. Разом з «слов’янським пере-
житками» пішло в забуття і 5,5 тисяч років нашої історії. 

Наші автори Валентин Карпов та Сергій Чеботарьов 
вважають «втрати років нашої історії» складають більше 7000 і 
наводять свої аргументи: - У 1700 році російський цар Петро I 
своїм указом про скасування старого слов’янського календаря, 
зробив умисне підтасування фактів. Петро І обнулив літочис-
лення слов'ян, оголосивши 1700 рік початком Нового року (ввів  
нове літочислення). Як приклад, в Україні та Росії прийшов 
2020 рік (тобто 2020 рік нашого літочислення), а така сама дер-
жава - Ізраїль (у 2020 році) відмічає 5778 рік свого літочислен-
ня. Якби не злочин царя Петра І, ми б святкували зараз 7528 
рік свого літочислення. Так, в одній із книг допетровської рефо-
рми знаходимо напис: «(…). В літо 7156 року відвідали Русь», 
далі у пам'ятній книжці Київської губернії знаходимо повідом-
лення: «Хронологический указатель на 1894 год: От Рож-
дества Христова -1894 год, От Сотворения Мира – 7402 
год» і так далі. Святкування Нового Року 1 січня 1700 р, з точки 
зору слов’янської традиції, хибна дата, яка не має астрономіч-
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ної прив'язки, бо це період Зимового Сонцестояння. Усього в 
слов'янському календарі маємо 4 періоди: «Зимове Сонцесто- 
яння» - 21-25 грудня; «Літнє Сонцестояння» - 21-25 червня; 
«Осіннє Рівнодення» - 21-25 вересня; «Весняне Рівнодення» - 
20-25 березня. А в основі календаря черняхівських племен був 
12-ти сонячно-місячний цикл із 360 днів, по 4 тижні в 1 місяці з 
тривалістю близько 25-28 днів. 

Високий інтелект та знання предків,  дозволяли їм у 3-4 
тисячолітті до нашої ери, вираховувати рівнодення і сонцесто-
яння, вони були спостережливими до небесних явищ і винахід-
ливими геніями інженерної думки. Релігійні вірування старода-
вніх слов'ян максимально наближались до життєвих реалій і 
відображали у міфологічній формі прагнення єднання з приро-
дою і навколишнім середовищем. Стародавні слов'яни вірили у 
безсмертя душі, вони вважали, що після смерті небіжчика (в 
залежності від його чеснот) душа могла вселитись: в раба, ста-
ти духом дерева, птаха або тварини тощо. Незалежно від пере-
втілень душі, вона завжди відгукувалась добром - на добро. 

***** 
Слов'янський календар -  питання досить гост-
ре. Можливо тому, що він - дохристиянський і 
приховує багато таємниць. Роки рахувалися за 
«літами», тривалість століття у слов'ян оці-
нюється  по-різному: 30,100  і  1000  років (бо  до 

X ст. не мали чіткої тривалості). У «Слові о полку Ігоревім» 
згадуються «століття Трояна» і «сьомий вік Трояна», що 
наштовхує на думку про існування «особливої слов’янської 
ери» (або Троянова ера), в якій рахунок століть починався з 
часів бога Трояна. Слово «вік» означає життя людини і тра-
диційно в християнській традиції вважався століттям. Наш 
предок був землеробом і з березня місяця починався для нього 
сільськогосподарський цикл, який люди відзначали як початок 
Нового Літа - тобто Новоліття. Звідси пішли слова: літо-
пис, літописець, літочислення. Від 1991 року, в час зростання 
національного самоусвідомлення, в Україні постійно порушує-
ться питання про «українську еру». Одні називають 7 000 ро-
ків (якщо рахувати від Трипільської доби, а вона існувала бли-
зько 5 тис. років до нашої ери), другі кажуть - 10 000 років, 
треті - 26 000 років. Пошуки на цьому не припиняються. 
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► Сучасне літочислення. В Літо 7090 (1582 р) католи-
цькою церквою за вказівкою Папи Римського Григорія XIII було 
введено новий календар, який отримав його ім'я – григоріансь-
кий. У новому календарі датування йшло вже не від Створення 
Світу, а від Різдва Христового. Необхідність введення нового 
календаря пов'язувалася з тим, що тривалість юліанського 
календарного року трохи більше тривалості року природного, а 
тому він став трохи відставати від природи, так що за 128 років 
накопичувалась 1 доба. Тому на момент введення григоріансь-
кого календаря набігло вже 10 днів різниці. 

Але не всі європейські країни одразу перейшли на новий 
календар (нове літочислення), деяким країнам знадобилися 
роки або навіть століття, щоб перейти на новий григоріанський 
стиль. Різдво Христове уявлялося головною подією, що визна-
чила хід світової історії, саме від нього почався відлік часу «но-
вої ери». Але григоріанський календар також не є абсолютно 
точним: він відстає від природного на 1 добу за 3300 років; крім 
того, григоріанський календар «нерівномірний», він містить сво-
го роду «календарні стрибки». Тому й до сьогоднішнього часу,  
згадуємо про дату за «старим стилем», наприклад, коли зустрі-
чаємо «старий» Новий рік. Дати церковних свят в Православ'ї 
також визначаються за Юліанським календарем. 

А ще ми стежимо за зміною років по Японському, Китай-
ському, Тайському та інших календарях. Це спадщина нашої 
спільної людської культури і це потрібно пам'ятати. Але чому ж 
так швидко були забуті літочислення і календар слов'ян? Ні, 
вони не забуті. З прив'язкою до сучасної хронології та офіцій-
ним історичним періодам, древнє-культурна спадщина Землі 
має письмові і матеріальні пам'ятки, включаючи Слов'яно-
Арійські Веди, які згадують ще більш тривалі історичні періоди 
часу, або як ми їх називаємо «період сивої давнини». Розуміти 
їх буквально або намагатися перераховувати на сьогоднішнє 
літочислення (з урахуванням зміни періоду обертання Землі 
або нахилу її осі), це питання для простої людини – складне.  

Астроном Іван Климишин у своїй праці «Календар і хроно-
логія» зазначає як приклад, євреї на початку нової ери почали 
підраховувати число поколінь «від Адама - до Авраама», далі 
від «Авраама - до Давида» і далі. Християнські книжники та 
історики минулого, теж намагалися «найточніше» встановити 
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кількість років від описаного в Біблії «Сотворіння світу». Неза-
лежно від них це робили й інші літописці. Так було створено 
близько 200 ер «від Створення світу», за якими точний промі-
жок часу «від Створення світу» до «Народження Ісуса» визна-
чити було неможливо: в одних набігло 6984 роки, в інших 3483 
роки. А треті літописці-хронологи по-своєму визначали «точну» 
кількість років, яка не виходила за межі цих двох чисел. А все 
тому, що в релігійних книгах євреїв і християн роки подій не 
подаються від якоїсь визначеної ери. 

***** 
Важливе місце в хронологічних розрахунках України-
Русі близько п’яти століть відігравали дві візантій-
ські ери. За першою з них літочислення велося з субо-
ти 1 вересня 5509 року до н.е. Ця ера була створена 
ще за імператора Констанція в середині ІV ст. н.е. З 
ІV століття у Візантії почали використовувати іншу 
еру «Від сотворення  світу» - 1 березня 5508  року  до  

н.е. Ця ера отримала назву «константинопольська», і лише 
пізніше її почали називати «давньоруська». Рахунок в ній вівся 
від міфічного «Сотворення Адама». Тому східна християнська 
церква ввела її в свій «церковний календар» і 1 вересня почали 
позначати як «День сотворення світу» (такий собі церковний 
Новий рік), притаманний юдейській традиції. Трохи пізніше 1 
березня почали святкувати як «День сотворення Адама». 
Саме до цього дня було прив’язане святкування народного 
Нового року, яке до хрещення Київської Русі волхви відзначали 
дещо   інакше – «День  появи  першого  весняного  Молодика». 
Акцентуємо, крім двох візантійських ер, до Київської Русі дій-
шла і «Болгарська ера», за якою «сотворення світу» сталося 
нібито в 5504 році до н.е. Католицька церква довгий час дот-
римувалася традицій східно-християнського літочислення, 
але, вже в кінці ІХ ст. вона почала використовувала зовсім 
відмінні ери. За однією з таких ер «Від сотворення світу» до 
«Народження Ісуса» нараховували 4713 р, а за іншою - 4004  
років. Згодом християнський Захід перейшов на інше літочи-
слення – «Від Різдва Христового». Нині в Бібліях, майже усі 
роки літочислення узгоджені з юдейською Торою, і там роз-
біжність між єврейською і християнською ерами складає біля 
2 тис. (точніше 1748) років. 
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КОМЕНТАРІ – ЯК  ПРОГНОЗИ 
Вчені кажуть: - Стародавні люди нічим не від-
різнялися від тварин. Більш того, homo sapiens 
був лише одним з видів тварин, схожих на лю-
дей. Хоча на сьогодні залишився єдиним. Існує 
популярна, проте хибна думка, ніби всі ці види 
змінювали один одного послідовно. Насправді 
ще 20 тис. років тому декілька людських видів  

існували одночасно (доказано вченими новітнього часу). При-
близно 10 тис. років тому людина почала змінювати свій спосіб 
життя та харчування. Люди зрозуміли, що можна вирощувати 
деякі види рослин і тварин, і це дасть набагато більше їжі, ніж 
збиральництво та полювання. Так почалася сумнозвісна агра-
рна революція. Автори нашої книги стверджують, що аграрна 
революція - це не благо, а найбільша афера в історії людства. 

Наші предки не змогли передбачити, що зі збільшенням 
врожаїв пшениці зросте і кількість дітей, яких потрібно буде 
годувати в інший спосіб. Поля потрібно буде обробляти і жін-
кам, тому діти замість молока, будуть отримувати кашу, від 
чого їхній імунітет послабне. Осілий спосіб життя підвищував 
ризик інфекційних захворювань. Але виходу не було: пастка 
захлопнулася. З’явилися надлишки їжі, які стали паливом про-
гресу. Завдяки їм народилися: політика споживання, війни фізи-
чні і майнові, мистецтво, філософія тощо. Проте подібні історії 
творила меншість (10%) людей, а всі інші 90% тим часом орали 
землю і тягали відрами воду, добуваючи багатства для меншо-
сті. Далі люди «повірили» в уявний порядок, потім в демокра-
тію, а згодом в капіталізм, де капітал - це гроші, майно і ресур-
си, які вкладаються у виробництво. А ще необхідна довіра до 
виробника, з довіри народжується кредит, кредит прискорює 
реальне зростання економіки, а завдяки зростанню економіки 
зміцнюється віра в майбутнє. Звідси випливає, що збільшення 
доходу приватних підприємців - є джерелом зростання загаль-
ного багатства при умові сплачення податків. Економіст Адам 
Сміт недарма стверджував, що егоїзм - найвища форма альт-
руїзму. Але для економічного зростання одного кредиту недо-
статньо, ще потрібні енергія та сировина. На початку ХХІ ст. 
люди для власного виробництва за рік споживають стільки 
енергії, скільки Земля отримує від Сонця за півтори години. 
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У І ст. до н.е. склалися три потенційних 
світопорядки, які вперше дали можливість 
побачити світ і весь людський рід як щось 
єдине. Перший економічний порядок – гроші, 
об’єднали всіх. Другий - політичні імперії. 
Третій – релігійні  імперії.  Майже  всі  народи  

початку XXI ст. стали нащадками тієї чи іншої імперії. Будь-
яка сучасна цивілізація хоча б частково є спадщиною тих 
імперій та їх культур. І жодні політичні або наукові операції не 
здатні «ампутувати» цю спадщину, не вбивши «пацієнта». 
За останні 500 років населення Землі збільшилося в 14 разів, 
а виробництво - у 240 разів. При цьому наукові думки з історії 
людства не були революційними, нас привчали, що людям не-
відомі відповіді на ті найважливіші питання.  

***** 
Капіталістичне виробництво створило проблему: хто все 

вироблене - буде купувати? Без цього капіталізм не виживе: 
йому потрібно, щоб був швидкий і прибутковий розпродаж. Ка-
піталістична та споживча етики, це дві сторони однієї медалі, 
або дві заповіді, які доповнюють одна одну. Перша заповідь 
багатія: - «Інвестуй». Друга заповідь для всіх інших: - «Купуй». 
Але, чи стали ми щасливішими від цього? Відповідь – «Ні». Лю-
дина відчуває себе ще більш самотньою і вразливою перед 
безликою міццю держави та її ринків збуту. Та повернемося до 
людської еволюції в майбутньому. 

Еволюція не стоїть на місці. Розвиток технологій та демо-
графічні процеси сьогодення вже дозволяють припустити, як 
зміниться зовнішність людини в майбутньому. У ХХІ ст. з’явля-
ться інші фактори впливу, зокрема технології та глобалізація, 
які також беруть участь у нашій еволюції. Виникає питання, як 
ми будемо виглядати через якихось тисячу років? Якими  ми 
будемо в плані розвитку, людьми чи біороботами? 

Ми вже сьогодні почали використовувати технології, щоб  
покращити власне тіло. Дехто вимушений це робити через пев-
ні травми, втрату кінцівок, або відмову органів, їм на допомогу 
приходять сучасні «роботизовані системи», якими можна керу-
вати власними нервовими імпульсами або мозковими хвилями. 
Дуже ймовірно, що вже за 100 років ви не знайдете серед пере-
хожих людину похилого віку, яка не буде мати інтегровані тех-
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нології у власному тілі. Далі не зрозуміло, як буде утворюва-
тися власне тепло і енергія. Людський організм завжди праг-
нув до збалансованості та енергетичної економії, він і зараз 
виробляє стільки тепла, скільки необхідно для підтримки мета-
болізму та м’язової активності. Якщо у майбутньому ми продов-
жимо приймати гормони та медикаменти, наші тіла стануть пок-
ладатися на ці речовини та перестануть виробляти їх самості-
йно. Уявіть, що станеться за тисячу років постійного викорис-
тання медикаментів та приймання гормонів. Може статися, що 
організм людини взагалі зупинить виробництво своїх гормонів.  

Чи перетвориться людина на гібрид біологічної істоти і 
робота? Чи зміниться наш зріст, статура, риси обличчя та колір 
шкіри? Чи будуть наші нащадки кіборгами з механічними імпла-
нтами та камерами, вбудованими в очі, як зображує наукова 
фантастика? Прикладом можуть слугувати значні людські зміни 
протягом останніх 10 000 років в житті людства, для виживання 
людині довелося чимало адаптуватися. Сільськогосподарська 
революція змінила раціон людини і призвела до проблем зі 
здоров'ям, для вирішення яких нам довелося застосувати нау-
ку. Зовнішній вигляд людини теж змінився, люди стали товсті-
шими, а в деяких регіонах - вищими на зріст і таке інше. 

Вже не далеко й до генетичного моделювання зовнішно-
сті майбутньої дитини. Тобто люди виглядатимуть так, як цього 
забажають їхні батьки: «Це буде щось на кшталт штучної селе-
кції. Те, що ми робимо зараз з породами собак, в майбутньому 
ми будемо робити з людьми». Сьогодні ми не можемо точно 
передбачити, як змінюватимуться гени людей, але з огляду на 
демографічні процеси можна зробити деякі припущення. За 
кілька поколінь колір шкіри середньостатистичної людини на 
планеті стане темнішим, - зазначає доктор Ходжсон. 

А як щодо космосу? Якщо люди зрештою колонізують 
Марс, чи почне наше тіло пристосовуватися до життя за межа-
ми Землі? Так почне. В умовах низької гравітації наші м'язи 
змінять свою структуру. Можливо, у нас буде більше рук і ніг, 
знову повернеться «третє око» як «брама», що веде до внут-
рішніх світів та вищої свідомості і ми станемо провідцями. Мож-
ливо в холодному кліматі в нас може збільшитися жировий про-
шарок, і з'явиться більше волосся на тілі, як у наших родичів 
неандертальців. І ще багато чого – можливого. 



 
322 

Прогнозувати на мільйон років вперед - це звичайно 
спекуляція чистої води, але припустити, які зміни відбудуться в 
найближчому майбутньому - цілком можливо. Тут допоможе 
біоінформатика, яка поєднує вже відомі генетичні варіації з 
моделями демографічних змін у майбутньому. Через мільйон 
років людина навряд чи виглядатиме так само, як тепер. 

То якими будуть люди у 3000 році? Підсумовуючи усі ево-
люційні коментарі та прогнози, можна спробувати уявити люди-
ну майбутнього: високі, позбавлені волосся «створіння» з ма-
ленькими головами, штучним імунітетом та кібернетичними 
системами всередині та ззовні. Поняття етносів загубиться у 
майбутніх віках. Генетичне програмування ХХІ ст. відкрило нові 
можливості вибору зовнішності та здібностей людей. 

Через один-два мільярди років у майбутньому постійне 
збільшення сонячної радіації, викликане нарощуванням гелію в 
ядрі Сонця призведе до випаровування океанів і припинення 
дрейфу континентів.  

Через чотири мільярди років збільшення температури на 
поверхні Землі буде причиною незворотного парникового ефе-
кту. До того часу більшість, якщо не все, життя на поверхні пла-
нети зникне. Швидше за все, подальша доля планети - це пог-
линання її Сонцем через приблизно 7,5 млрд років, після того 
як Сонце ввійде у фазу червоного гіганта і його розширення 
перетне орбіту планети. 

***** 
Остання людина на Землі – улюблений сюжет 
фантастів, якщо раптом таке станеться? 
Скільки людей потрібно, щоб врятувати люд-
ство? Перемотаймо плівку на 100 років, дося-
гнення людства принесли жахливі плоди, пов-
стання роботів знищило людський вид. Таку 
долю людству 2014 р. передрікав покійний Сті- 

вен Хокінг. Уявіть, що лише дві людини врятувались. І отже, 
перше покоління людства буде складатись з братів і сестер 
– іншого виходу немає. Зиґмунд Фройд вважав, що інцест - є 
табу, але він притаманним всім культурам. Інцест не лише 
огидний, він є цілком небезпечним. Ризики є, виходу нема. Ми 
лише можемо здогадуватись якими будуть наслідки кровозмі-
шення в майбутніх наших нащадках.  
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ЙДЕМО  ЗА  СВІТЛОМ  ПРОТЕЯ 
Майже кожний українець початку ХХІ ст. відчу-
ває шалений тиск від навколишнього світу, воно 
й не дивно, бо людство протягом свого існуван-
ня за останню тисячу років (Х-ХХ ст.) поступово 
наповнилося збоченими пристрастями, всепог-
линаючою користю і ненаситною жадобою зба-
гачення, жорстокою несправедливістю, ненави-
стю один до одного і агресією до всього живого. 
Щоб вижити в таких агресивних і вбивчих умо-
вах існування та постійного стресу, кожній люди- 

ні нині доводиться напружувати всі свої фізичні, енергетичні, 
психічні і духовні сили. Такий постійно зростаючий шалений 
ритм багатьох людей втомлює і виснажує.  

Ми ще пам'ятаємо очікування «Квантового переходу 2012 
року», страх невідомості, страшних катаклізмів, якими нас ляка-
ли. Про цей перехід говорили заздалегідь, але він відбувся зов-
сім не там, де його чекали, після 2012 року вся наша планета 
Земля почала жити в іншому Космічному вимірі. Почали народ-
жуватись «зовсім інші діти», згодом їх назвуть «індиго» за 
кольором аури (світіння німба). До «Переходу» німб був «Золо-
тим» (як німби у святих на іконах), це внаслідок дуже жорсткого 
магнітного поля навколо Землі і воно стримувало нашу генети-
чну структуру. А зараз це поле по факту перестало бути жорс-
тким, воно стало дуже м'яким і ніжним як павутина, проте дуже 
міцним як сталь, її не можна порвати.  

У грудні 2012 року відбувся «Квантовий перехід» планети, 
частка з одного рівня енергії перейшла на інший рівень енергії, 
при цьому планета повелася як нова «Нейтронна зоря». Вва-
жайте, що ми живемо на іншій планеті, тому усі «старі Закони» 
починають працювати по іншому. Вчені стикаються з цим на 
кожному кроці і тому заявили: «наші старі Закони» – це Світ 
минулого»! Змінився час, змінилася енергія, змінилося наше 
сприйняття і ми поступово стаємо тими багатовимірними істо-
тами, які були спочатку задумані «Вищим розумом». 

Січень - березень 2013 рік став багатим на радикальні 
наукові відкриття в астрономії і астрофізиці, які посипалися як з 
рогу достатку. На орбіті Землі літає німецький телескоп Шпіцер, 
який точніше за знаменитого Хаббла на декілька порядків, він 
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спостерігав, як наші інфрачервоні випромінювання, почали 
переходити на новий фізичний ритм - ультрачервоні кольорі, 
вони яскравіше звичайних в 60 разів (ультра – означає – ще 
глибше в Матерію Галактики). Судіть самі, ще в грудні 2012 р. 
їх не було, а в січні 2013 року вони з'явилися, за одну добу. Ви 
скажете: - Так не буває! Вони або є, або їх немає. Вони з’яви-
лись, щось сталося за цю добу, що змусило Світ змінитися!  

На порозі 2014 року людство вже чекало нове наукове 
відкриття «Магнітар». Це «Пульсуюча зірка», але не «Пуль-
сар». Ця «Зірка» на всі боки розбризкує рідке магнітне поле. 
Спочатку цей «Магнітар» почули у березні 2014 року в радіо-
діапазоні і стали спостерігати, а в травні 2014 р. - побачили. За 
космічними мірками – це колосальний час. Зазвичай або чують, 
або бачать, але наш мозок був готовий сприйняти цю Космічну 
інформацію. Таким чином, ми виявилися на перших поверхах 
«Тонкого плану», фактично «люди немов побували на тому 
Світі», з чим ми вас і поздоровляємо! 

***** 
Поряд є люди, які вибрали інший «Шлях», або 
інший рівень свідомості. Ті, хто хоче залиши-
тися у «старому вимірі», для них усе нове –  то 
«марення сивої кобили». У них інші вчинки і дії. А 
у нас інші дії, відбувається фізико-психічний мо-
мент,  коли люди перестають бачити і чути 
один одного. Це і є розділення сьогоднішньої 
«Реальності» –  одні наліво, інші направо. 
***** 

До «Індиго» можуть відноситись люди наступної Шостої 
Корінної раси, що народилися після 1978 року (подумайте, а 
може це ви?) Кажуть, що поява покоління «індиго» не випадко-
ва. За деякими теоріями, в найдраматичніші моменти історії, 
коли, здавалося б, катастрофа неминуча, на Землю починає 
надходити «інформація Вищого розуму» і зароджується нова 
людська цивілізація. Сьогодні це «діти індиго». Ще кажуть, що 
від 2012 року людство повинно перейти з нинішнього «Тре-
тього виміру», де правили розум і почуття, в «Четвертий ви-
мір», в якому все, про що ми думаємо і відчуваємо, миттєво 
стає реальністю. І «діти-індиго», це як міст між цими вимірами. 
На Землю стали поступово приходити нове покоління дітей. 
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Вони унікальні! Ці люди  можуть  з  легкістю  заглянути  у  
свідомість іншої людини, силою думки вони здатні пересувати 
предмети, вони знають майбутнє і багато, багато чого іншого. 
Дивина в тому, що зовні вони нічим не відрізняються від звича-
йних людей. Ще з пелюшок новоявлені дітки точно знають, ким 
вони будуть: лицарями, лікарями, пророками, творцями  тощо. 
Вони дуже рано усвідомлюють свою місію, тому що все, що від-
бувається навколо, для них як мінімум не цікаво, щонайбільше 
- даремно. Напевно, саме тому вони всіляко намагаються чини-
ти опір «старому світу». 

Першими хто помітив, що з їх новонародженими дітьми 
відбувається щось недобре, були батьки. Потім забили тривогу 
і вчителя, оскільки справитися з учнем-індиго, який знає більше 
самого вчителя, було важкувато. Діти індиго - псевдонауковий 
термін, введений екстрасенсом Ненсі Енн Тепп для позначення 
обдарованих дітей, які, на її думку, мають ауру кольору індиго. 
Вже сьогодні «дітям індиго» приписують безліч різних власти-
востей, починаючи від високого рівня інтелекту та закінчуючи 
телепатичними здібностями. Простими словами «дитину інди-
го» можна охарактеризувати так. Це товариський, поривчастий, 
активний малюк, який категорично відмовляється слідувати 
певним правилам і нормам. Живе інтуїтивно, і інтуїтивно вірно 
знаходить відповіді на багато (невідповідним його віку) запи-
танням. Такі діти дуже важко піддаються вихованню, часом 
матеріал шкільної програми категорично відкидається ними як 
малоцікавий і необов'язковий для пізнання. Але найголовніша 
особливість «дітей індиго» - їх унікальне вміння жити, керую-
чись насамперед власними почуттями та інтуїцією. 

Є також термін «обдаровані діти» або «вундеркінди», це 
діти, які визнані освітньої системою вищими в рівні інтелектуа-
льного розвитку від інших дітей свого віку. Протягом XX ст. та-
ких дітей зазвичай класифікували за допомогою «тестів IQ» 
коефіцієнту інтелекту, але недавні розробки в області теорії 
інтелекту підняли проблему обмеженості подібного тестування. 
Обдаровані діти володіють багатьма потребами, які стандартна 
освітня система не в змозі задовольнити або виявити. 

Слід звернути увагу на «синдром саванта», «савантизм» 
(вчений), це прояв у людини екстраординарних здібностей в 
одній чи кількох вузьких галузях. Зустрічається надзвичайно 
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рідко і зазвичай є вторинним явищем, цей синдромом супро-
воджує деякі форми порушень розвитку (аутизм, синдром 
Аспергера). Така людина може повторити декілька сторінок 
тексту, почутого нею всього один раз. Вона безпомилково ви-
дає результат множення шестизначних чисел, ніби результат їй 
просто відомий, або просто скаже, на який день тижня припаде 
Новий 3001 рік. Деякі «саванти» володіють 30 мовами, можуть 
заспівати всі арії, вийшовши з опери, або накреслити карту 
Лондона після польоту над містом, як це зробив 29-річний 
«савант» Стівен Вілтшир. 

***** 
В шумерів вважалося, що не доля вибирає люди-
ну, а вона сама, перш ніж народитися, погоджу-
ється на свою долю у цьому світі. Фахівці гово-
рять, що нові «діти-індиго» народжувалися і ра-
ніше в різні історичні епохи, просто їх тоді так 
не звали. Наочний  тому приклад  Моцарт, який  

усвідомив свою місію бути музикантом - ще на третьому ро-
ці життя. У 12 -13 ст. таких дітей називали «гностиками», 
«катарами», «богомилами», або «неортодоксальними хрис-
тиянами». Жанна Д'арк, свята Бернадет - ось приклад ранніх 
«дітей-індиго». Вони мали не тільки залізну волю, але й особ-
ливо тонке сприйняття. Ці дітки змінювали світ! Виходить 
що вони були завжди. За різними даними, на початку ХХІ ст. 
від 60 до 80% новонароджених дітей - це «індиго». Поява та-
кої дитини руйнує вщент теорію про те, що немовля народ-
жується з успадкованими рисами своїх батьків – адже такі 
діти можуть виявляти здібності, невластиві жодному члену 
їхньої родини. Але як таке можливо? Невже гени людини – 
механізм, складніший, аніж ми можемо собі уявити? 

***** 
Процес розвивається на наших очах, про феномени «ді-

тей індиго» почали писати, говорити, обговорювати і, нарешті, 
вивчати. Але ніхто крім езотериків не міг знайти цьому явищу  
логічного пояснення. Езотерики сказали простими словами, що 
йде  нова «Шоста Корінна раса» людства, яка буде визрівати 
поруч з «П'ятою Корінною расою» і поступово її замінювати. І 
цей процес «вже пішов». Спочатку незвичайних дітей називали 
«дітьми нового тисячоліття», «дітьми Світла», «особливо обда-
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рованими», «тефлоновими» (оскільки до них «не прилипають» 
загальноприйняті стереотипи поведінки). Але, врешті-решт, 
переміг термін «Діти індиго». 

Цей феномен почав простежується в різних країнах. Одні 
в це вірять, інші відмахуються, мовляв, діти є діти - всі вони різ-
ні. Але факт залишається фактом – «діти індиго з'являються на 
світ з дедалі збільшою прогресією. Спочатку говорили про 10%, 
потім про 70%, зараз кажуть про 90% від усіх новонароджених. 
У ході досліджень було виявлено багато цікавого, навіть райду-
жка ока у «дітей Індиго» відрізняється від звичайної - вона має 
форму зірочки. Обидві півкулі головного мозку у них працюють 
однаково і втричі інтенсивніше. Як приклад, у звичайних дітей 
частота електромагнітних коливань - до 4.000.000 Гц., у «дітей 
Індиго» цей показник в три рази більший. В езотериці поняття 
«висока вібрація» відповідає поняттю «вища свідомість», «про-
світління», підключеності до «Космічному банку знань» тощо. 
Це інший, незрівнянно більш високий рівень знань і свідомості, 
які прагнуть досягти сьогоднішні йоги багаторічними виснажли-
вими вправами, відлюдництво і самообмеженнями. 

***** 
Як приклад Павло Конопльов. У 1975 році народився 
Павло Конопльов. У віці шести років його IQ склало 
169 балів! Про нього заговорили як про генія вундер-
кінда. У 3-ри роки Павло вже робив розумові складні 
обчислення і навчився вільно читати. У 6 років він 
побачив періодичну таблицю Менделєєва і самості-
йно розібрався в ній. Оскільки в школі з ним немож-
ливо  було  впоратися, і  розлючені  вчителі  ставили  

йому одиниці, Павла довелося навчати за індивідуальною про-
грамою. Після першого класу дитина-вундеркінд відразу пішла 
у четвертий і стала круглим відмінником. У 9 років Павло ви-
рішив задачу по освітленості планети Плутон, коли Сонце в 
зеніті, що привернуло увагу академіка Андрія Колмогорова. У 
14 років (1989 р) Паша Конопльов брав участь у створенні 
першого комп'ютера БК-0010. У 15 років вступив до універси-
тету, займався математичним моделюванням майбутнього. 
Проте зірка цього дива природи занадто швидко закотилася. 
Можливо, його мозок не витримав таких перевантажень, і в 
27 років він пішов з життя (2002 р). 
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«Дітей-індиго» з неймовірними, надприродними, а часом і 
шокуючими здібностями можна перераховувати до безкінечно-
сті, практично не повторюючись. Генетики свідчать, що в ДНК 
«дітей-індиго» працює до 32-х кодонів і більше! А це означає, 
що йде зародження нової раси людей з небаченими властиво-
стями імунної системи і структури ДНК. Чого тільки варті такі 
назви: «Діти Бога» і «посланці Творця», «діти нової свідомості» 
і «нові месії», «духовні пастори майбутнього» і «емісари з 
Небес», «паростки нової цивілізації» і «основоположники нової 
ери», а ще «творці Нового Світу» і надією на краще майбутнє 
нашої планети. «Діти-індиго» несуть у собі небесні послання, 
які поки що до кінця не доступні земному розумінню, проте 
допомагають нам у пошуках істини, гармонії, любові, радості, 
миру і сенсу життя. 

Вже сьогодні коефіцієнт інтелектуального розвитку «дітей 
індиго» - IQ  в середньому дорівнює 130, тоді як раніше такий 
показник був тільки в однієї людини з 10 тисяч. Автори нашої  
книги кажуть, не треба чекати від них дива. У них є свої здібно-
сті, які потрібно розвивати. Безглуздо чекати від них левітації 
або перетворення води на вино. Це чудеса іншого порядку. 

Пам’ятайте, всі вони генії з однієї сторони і з другої маємо 
«монстрів». Дивлячись за якою шкалою міряти. Деякі «індиго- 
діти» у звичайній школі вважалися б тупуватими по окремим 
предметам. Насправді вираз «розумний-нерозумний» до «дітей 
-індиго» не можна застосовувати тому, що у них своя місія і 
свої способи досягнення цілей. Чому вони «монстри»? За сло-
вами Юлії Палехової, автора книги «Республіка Індиго», є так 
званні «чорні індиго» за своїми діями. Наприклад, вбивця Анд-
рій Чикатило теж був з «дітей індиго» - припускає вона та роз-
повідає про хлопчика Діму, який намагався вбити цвях у голову 
своїй бабусі. У «чорних індиго» теж своя місія на нашій земній 
кулі, бо вони несуть людству «Темну сторону» розвитку, як про-
тивага «Світлій стороні». Нехай вони «індиго-монстри з іншої 
планети», але це наші діти. Треба постаратися залучити їх на 
світлу сторону любові. Бо любі діти не можуть обійтись без 
дорослих, ми їм потрібні як наставники. Кожен «індиго» обирає 
собі авторитет. І ця людина може все своє життя присвятити 
конкретній дитині. Причому, за конкретного «дорослого індиго» 
в нашому житті треба розгортати баталії. 
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Психотерапевти дають нам кілька практичних рекоменда-
цій, як врахувати особливості поведінки таких дітей і що потрі-
бно пам'ятати батькам: 

1. Не намагайтеся тиснути на свою незвичайну дитину. 
Так, вона не така як всі. Так, вам належить вислуховувати зау-
важення і оточуючих людей, і педагогів. Але через їх думки ви 
не повинні ламати особистість свого «Індиго». 

2. Такі діти гостро відчувають брехню, обман і категори-
чно їх не сприймають. Одного разу обдуривши такого малюка, 
ви назавжди втратите його довіру. Тому ніколи не давайте обі-
цянок, коли виконання стоїть під великим сумнівом. 

3. Створіть умови для творчості своєму малюкові. Запро-
понуйте на вибір кілька видів занять. Нехай він шукає себе, не 
бороніться цьому, а навпаки всіляко заохочуйте. 

4. Оточіть дитину добротою і розумінням. Вже сьогодні 
доведено, серед «Індиго» високий відсоток людей незрозумі-
лих, а тому недооцінених. Таким особистостям важко проби-
вати свій життєвий шлях. Як наслідок, деякі у відчаї намагаю-
ться забутися за допомогою згубних пристрастей (наркоманія, 
алкоголізм). І лише любов і підтримка близьких допоможе їм  
вирости впевненою у собі і зверхньо дивитися на обставини. 

Здається, в нашому світі все переплуталося так, що тепер 
насилу можна відстежити, хто у кого має народитися і хто у ко-
го повинен вчитись. Не всі батьки готові до «божевільні», на 
яку перетворюється їх житло з появою нових членів сім'ї «дітей 
-індиго». Більшість людей вважають це Божим благословенням 
і проявом дива. Можливо, що «індиго» прийшли до нас, щоб 
нагадати людям про важливі життєві процеси. 

Мрія кожного батька чи матері мати талановиту, чутливу 
та надзвичайно розумну дитину. Чи завжди «діти-індиго» воло-
діють надприродними здібностями? Надприродні здібності зак-
ладені в кожному «індиго» і вони знають, як використовувати 
те, що в них є. Їх мудрість - мудрість «Всесвітнього розуму», а 
ми її забули. Як на думки Валентина Карпова і Сергія Чебота-
рьова, навіть якби таких дітей не було, їх варто було б вигада-
ти. Хоча б заради того, щоб люди навчилися берегти один – 
одного і пробачати собі подібних, знову полюбили природу і 
перестали думати категоріями завоювань, щоб не було «наси-
льства і безсилля». Тоді світ і справді став би кращим. 
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ІСТОРИЧНА  ПАМ'ЯТЬ  ПЛАНЕТИ 
Планета наша не така проста, як зда-
ється на перший погляд. В її надрах 
йдуть процеси, властиві досить висо-
коорганізованим системам. Б'ють з 
земного ядра енергетичні промені 
(це реєструється  приладами) і збуд- 

жують на поверхні аномалії фізичних полів. При цьому наша 
планета не розкриває нам повністю своїх таємниць. Безумовно 
сьогодні можна сказати тільки одне: Земля - більш складна 
система, ніж прийнято вважати. Планета є живою і, можливо, 
розумної субстанцією (організмом). 

Подібно до живого організму, планета Земля живе своїм 
власним внутрішнім життям, від першої зародженої клітини, і до 
сьогодення. Цей еволюційний процес повинен десь фіксува-
тись. А ще Земля формує мінеральний світ, де все залежить 
від навколишнього середовища і зміни структурно-енергетич-
них умов. Старі клітини гинуть, а поряд народжується нове жит-
тя, цей процес непереривний поки існує планета. Значить нес-
кінченно йде процес накопичення інформації про умови існу-
вання і розвитку, а це створює «пам’ять землі». В цій пам’яті 
повинен бути розділ «створення та існування» людства. Як нам 
дістатись до цієї пам’яті? А коли розвиток людства йшов через 
ускладнення, диференціацію і зростання, то можливо Земля 
накопичила про це максимальну кількість пам'яті. 

Ви скажете, так не буває. Скоріше навпаки, так повинно 
бути. Візьмемо приклад, на «мертвій» землі – нічого не росте, 
наша планета – живий організм, на якому всього вдосталь. 
Якщо Земля - живий організм, і на ній все росте, повинна бути 
інформаційна складова таких подій. З цього однозначно випли-
ває, що в Землі є «пам'ять життя». У Землі існують фундамен-
тальні для людства генератори - це «коріння росту», саме на 
них записується «пам'ять життя». Щоб жити на Землі, потрібно 
мати коріння, потрібно відповідати хімічному складу Землі, пот-
рібно звикнути до її законів, назвемо «закони стабільності». 
Якщо не буде цих компонентів, на Землі не буде життя.  Отже, 
живі істоти жорстко прив'язані до Землі і люди не випадкові на 
ній. Значить і в самій людині є «пам’ять землі», або давайте 
назвемо її «історична пам’ять життя». 
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Як кожний живий організм, Земля підпадає під дію нега-
тивних і позитивний дій. Виникає питання, до якого рівня Земля 
може витримувати негативно-аномальний вплив на своє тіло? 
Спроба ж завдати шкоди цій усталеній системі призводить до 
катастрофічних наслідків всього живого на Землі. Прикладом 
може слугувати наша сьогоднішня екологія, бо є «закон розвит-
ку і збереження життя» на Землі і він діє дуже жорстко. Ще цей 
закон називають «законом рівноваги і стабільності», і він прояв-
ляється в нас з вами через наше земне коріння. Якщо люди 
порушують його, настає покарання. Люди епохи динозаврів не 
відбулися як творці на Землі і тому були знищені. Подібне в 
історії Землі, повторювалось багато разів (катастрофи, ката-
клізми, вимирання тощо).  

Земля відновлювалася після чергової глобальної плане-
тарної катастрофи тисячоліття, але  вже  без тих «винуватців». 
Життя на Землі як таке, ніколи не помре, до поки буде жити 
сама планета. Можна вбити якусь форму життя, але через 
якийсь час на новому витку еволюції з'явиться нова. П’ята 
Корінна раса людей вичерпала свій «ресурс довіри», не можна 
безкарно порушувати свою екологію і губити Землю. Людство 
зараз опинилось «на порозі» глобальних катастроф. 

Нещодавно авторам нашої книги трапилася цілковито 
вбивча доповідь, підготовлена для Пентагону американськими 
спеціалістами Шварцем і Ронделом. Згідно з даними цієї до-
повіді, спокійного життя людству відпущено всього якихось  20 
років! На думку авторів, клімат змінюється не поступово, а 
катастрофічно, і саме нині настав період різкої зміни клімату.  

Сьогодні є багато гіпотез щодо того, чому відбувається 
потепління клімату. На наш погляд, причина – «зайве тепло», 
яке утворюється внаслідок надлишку органічної речовини. Ця 
речовина згодом потрапляє всередину планети, де переробля-
ється мікроорганізмами. В процесі цієї переробки виникає 
велика кількість газоподібних продуктів і виділяється багато 
тепла. Внутрішня температура Землі підвищується, і вона час 
від часу змушена позбуватися цих негативних для неї – 
наслідків. Результат - виверження вулканів, викиди метану в 
вугільних шахтах, нагрівання води тощо. 

Земне тепло, спочатку потрапляє в моря і Світовий океан 
починає нагріватися, потім відбуваються миттєві викиди через 
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тектонічні розлами, виникають виверження вулканів, потужні 
циклони (типу Ель-Ніньо), пізніше це тепло переміщується в 
атмосферу. А далі атмосфера, в результаті діяльності людини, 
насичується «СО²», яка екранує інфрачервоне випромінюван-
ня, і не дозволяє виходити за межі атмосфери Землі, напри-
кінці виникає так званий «парниковий ефект». 

За таких умов температура водяних течій, які омивають 
Європу та Північну півкулю, різко зміниться, Південна півкуля 
почне нагріватися, а в Європі сформується сибірський клімат. 
Настануть більш посушливі часи, через що виникне нестача їжі. 
На жаль, сьогодні активна діяльність людини співпала з епохою 
чергового «Великого вимирання», яке періодично відбувається 
на планеті Земля. 

Від початку ХХІ ст. ми стали на поріг «шос-
того вимирання» людства, говорить Кіро-
воградський дослідник, учасник наукових 
конференцій з аномальних явищ у природі 
й таємниць людської психіки Людмила 
Плаксієнко (на фото). Опираючись на по-
передження вчених, вона звертає нашу 
увагу на зміни клімату, руйнування при-
родного середовища, порушену міграцій-
ну нездатність птахів тощо. Раніше Земля  

вже пережила п’ять масових вимирань, саме катастрофічне  із 
яких («пермське вимирання») відбулося близько 250 млн років  
тому (плюс-мінус 48 тисяч), коли 96% морських видів й 70% 
наземних живих істот зникли з поверхні Землі.  

Існує кілька теорій, покликаних пояснити причину вели-
кого вимирання. Наприклад, ще у 2007 році Міжурядова група 
експертів по зміні клімату (МГЕЗК) указала, що від 20 до 30% 
різних видів рослин і тварин «стали на шлях вимирання». На-
віть провели дослідження на тему, що трапиться, коли темпи 
вимирання прискоряться. Не хочемо вас лякати, але резуль-
тати невтішні. За 13 років (2007-2020 р) ситуація погіршилась і 
по суті справи масове вимирання, спровоковане з однієї сторо-
ни - людством, з другої сторони - хімічними та фізичними яви-
щами землі. Третина вуглекислого газу, виробленого людьми, 
з’явиться в морях і океанах, дестабілізуючи величезні маси во-
ди, почнеться процес вимирання окремих видів тварин. 
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 Примітка: Масові вимирання - відносно довгі 
періоди в історії життя на Землі, впродовж  
яких  кількість   біологічних  видів  на  планеті 
різко зменшилось. За останні 500 млн років 
було принаймні п'ять масових вимирання. 
Точна їх кількість залежить від того, яке 
вимирання  вважати  масовим. Маємо: ► 440 
млн.  років   тому, «ордовицько - силурійське»      

вимирання,   зникло    понад   60%    морських    безхребетних; 
► 364 млн. років тому, «девонське «вимирання - чисельність 
видів       морських        організмів      скоротилася     на    50%; 
► 251,4 млн. років тому, «велике пермське» вимирання, най-
масовіше вимирання  із  усіх, зникло 95%  видів  живих  істот; 
► 199,6 млн. років тому, «тріасове» вимирання в результаті 
якого вимерла 50% відомих видів, що жили на Землі в той час; 
► 65,5 млн. років тому, останнє масове «крейдове» вимиран-
ня знищило шосту частину всіх видів та динозаврів. Причини 
усіх масових вимирань точно не встановлені. 

***** 
Приблизно з 1993 року рівень морської води неухильно 

зростає, ставлячи великі і маленькі держави перед небезпекою 
затоплення. Давній клімат показує, що навіть зростання Т° на 1 
градус Цельсія - викликає підвищення рівня моря до 6 м. При 2 
градусах потепління, ми втрачаємо третину льоду Антарктики 
та ¾  льодової площі Гренландії. Нинішня ситуація на Землі 
нагадує ситуацію кінця «пермського періоду», коли лише окремі 
види рослин і тварин, що володіли здатністю до швидкої мігра-
ції, вижили в умовах стрімкого потепління клімату, перебрав-
шись у більше комфортні зони. Інші види були приречені. 

Якщо географічний та кліматичний стан України більш 
сприятливий, то стосовно ресурсів для життя, не варто буду-
вати ілюзії. Питної води в Україні дуже мало. Багато проблем 
маємо і з грунтами: тільки в Дніпропетровській обл. знаходить-
ся 160 млн. т. радіоактивних відходів (по 5 т. на кожного меш-
канця України). Не менш складна ситуація і в інших регіонах, 
наприклад, в Жовтих Води, Кропивницькому та деяких інших 
містах. За висновком зарубіжної групи геологів і палеонтологів,  
кожні 2,5 млн років орбіта Землі змінюється, в результаті чого 
наша планета «відштовхується» від Сонця й охолоджується, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B2
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це призводить до загибелі багатьох живих істот. 
Якщо людина все ж зникне з лиця Землі, то через 200 тис 

років від неї не залишиться й сліду. Відразу ж після зникнення 
останньої людини, природа почне відвойовувати у цивілізації 
свої права. Перші 20 років під шаром рослинності зникнуть 
поля із сільськогосподарськими культурами, степові дороги, 
вулиці сіл і невеличких міст. Не на багато довше протримають-
ся великі мегаполіси, такі як Київ, Лондон, або Москва. Вони 
заростуть бур’янами вже через 50 років. Швидко зникне й жит-
ло людини. Першими зруйнуються дерев’яні будиночки під дією 
деревних комах. Впродовж 200 років остаточно розваляться 
сучасні конструкції зі сталі та скла, трохи довше протримають-
ся будинки з цегли та каменю.  

Через 500 років арматура всередині бетонних будівель 
розбухне в три рази через іржу, що послужить причиною руй-
нування бетонних конструкцій. Висотні вежі, підніжжя яких 
побудовано з важкого високосортного бетону, простоявши 
довше інших хмарочосів – заваляться. З горизонту Ватикану 
зникне купол Собору Святого Петра. Металеві елементи купо-
ла розсиплються від корозії, і купол звалиться всередину.  

Вчені прогнозують, що вже через тисячу років після зник-
нення людини навіть від єгипетських пірамід залишаться лише 
руїни. Всі сучасні носії інформації, в яких зберігається пам'ять 
про людину: лазерні диски, фотоплівка, папір тощо, перетворя-
ться на прах вже через кілька десятків років. Ймовірно, тільки 
документи, схожі на сувої Мертвого моря залишаться неушкод-
женими завдяки сухому клімату, в зоні якого вони знаходяться. 
Зміниться і клімат, викиди вуглекислого газу близько ста років 
будуть впливати на нього, але вже через тисячу років природа 
повернеться у той стан, у якому вона перебувала до епохи 
індустріалізації. Найдовшу пам’ять про людину збережуть лише 
радіоактивні відходи - приблизно 2 млн років. 

Через один млн років, скелети людей на всіх кладовищах 
нашої планети, розкладуться і почнуть перетворюватися на 
нафту. Зрозуміло, це відбудеться тільки на кладовищах, які 
ймовірно підуть під воду, наприклад, Новий Орлеан, Нью-Йорк, 
Шанхай, Одеса, Херсон, Миколаїв, Керч, Бердянськ, Маріуполь 
та ще декілька інших відомих міст. Людству нині важко навіть 
передбачити, як це буде відбуватися. 
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ПОШУКИ  АЛЬТЕРНАТИВИ  009 
Мала онука літературного героя нашої книги 
діда Опанаса одного вечора каже: «Діду, може 
я прилетіла з іншої планети, тільки її назву не 
пам'ятаю. Мене весь час тягне до неба, я з ту-
гою дивлюся годинами на зорі, не розуміючи, 
чому мені туди так хочеться. Дідусь, а ти точно  

знаєш, що це моя сім’я»? Можливо у читачів теж були відчуття, 
що ви не з планети Земля? Можливо ви відчуваєте, що ваше 
справжнє походження з іншої планети, яка лежить за межами 
нашої Сонячної системи? Якщо так, то не хвилюйтеся, ви не 
божевільна особа. Зверніться за порадою до своїх  батьків, са- 
ме вони на нашій планети були поєднанні для народження 
маленької дитини, майбутньої унікальної людини. 

Люди завжди хотіли знати своє майбутнє наперед і мати 
можливість заглянути в минуле своїх предків. Здійснювати 
подорожі в часі, або літати в повітрі як птахи. Легендарний 
астрофізик Стівен Гокінг, у своїй посмертно виданій книжці 
«Короткі відповіді на великі питання» написав. В 1915 році 
Айнштайн показав, що ефекти гравітації можна описати, при-
пускаючи, що простір-час деформується матерією та енергією, 
розміщеними в ньому. Ця теорія відома як «загальна теорія 
відносності». Тож переміщення в часі – це реальність. 

Все, про що ми дізналися в школі на уроках історії, мож-
ливо це лише спритна фальсифікація, створена вже в Новий 
час. А що ж було насправді раніше? Перші - 5 млн років люд-
ської еволюції покриті мороком, навіть 50 000 років доістори-
чної епохи залишалися для всіх загадкою. Лише в кінці ХХ 
початку ХХІ ст. силами вчених й іншими дослідниками відкри-
лися абсолютно нові дані. Перші досліди стародавніх алхіміків, 
складні арифметичні викладки астрономів майя, астрономічний 
годинник в Європі, кам'яні споруди «Мачу-Пікчу» і багато іншо-
го, що справляло значний вплив на розвиток людства, і до сих 
пір дивує сучасних вчених. У кожної епохи є своя поворотна 
точка - виникнення нового погляду на світ. 

На початку ХХІ ст. питання про походження людини про-
довжує залишатися відкритим. Незважаючи на досягнення 
сучасної науки, єдиної точки зору серед землян немає. Консер-
ватори кажуть: «Якщо факти не пов’язуються з загальноприй-
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нятою теорією, тим гірше для фактів». А на питання: «Пророц-
тва древніх цивілізацій - це правда чи вигадка»? Відповіді не-
має. Стародавні племена і народи пророкували майбутнє, 
залишаючи своїм нащадкам зашифровані послання, бажаючи 
застерегти і попередити їх. Що приховано в древніх пророцт-
вах? Страшні катастрофи і зміни клімату, війни і утворення 
нових держав, поява автомобілів, нові винаходи і навіть кінець 
світу. Чи могли помилитися жреці і провісники, які жили тисячі 
років тому, або ж нам варто чекати грандіозної катастрофи? 

 Якщо історію людства представити у вигляді гігантського 
музею, де містяться всі знання в різних галузей, то виявляєть-
ся, що кілька залів цього музею виявилися заперті. З волі кон-
сервативних вчених під замком знаходяться ті факти, які супе-
речать загальноприйнятим історичним концепціям. Окремим 
дослідникам вдалося роздобути ключі до багатьох замкненим 
дверей «музею знань», впустивши в потаємні зали всіх бажа-
ючих. Всі були вражені, прихована історія людства істотно 
розширює межі царства сьогоднішньої науки, одночасно ста-
влячи під сумнів безліч «непорушних» поглядів на людину. 

Марно вести діалог з тим, хто зацікавлений не в пошуку 
істини, а в суперечці заради суперечки. Автори книги докладно 
висвітлює всі «за» і «проти» кожного окремого випадку, тим 
самим дозволяючи читачеві самому вирішити, чи варто в це 
вірити. Американський вчений Майкл Кремо відомий як автор 
книги «Невідома історія людства», стверджує, що сучасна нау-
ка замовчує факти які суперечать прийнятій теорії походження 
людини і планети Земля. 

Консерватори заявляють: «Такого баламута статечна 
антропологія не знала в своїй історії». Майкл Кремо заявив: «Я 
доведу, що людина в історії свого розвитку не піднімається вго-
ру по еволюційних сходах, а спускається по ній вниз. Інакше як 
пояснити, що люди руйнують середовище проживання і став-
лять під загрозу своє виживання вже в найближчі 100-200 р». В 
запасі у М.Кремо є більш «жахливі» відкриття: «Сучасній люди-
ні більше 20 мільйонів років». Люди були створені під чуйним 
керівництвом всемогутньої вищої сили. Ймовірно, Бога, Творця, 
Всевишнього і численних інтерпретацій цього слова. 

Наші перші предки або, як вони себе називали «Аси» вия-  
вилися на нашій планеті Мідгард-Землі  в  результаті  вимуше- 
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ної посадки величезного космічного корабля, які залишилися 
тут жити назавжди. Корабель віз переселенців подалі від «Ве-
ликої аси», де йшла космічна війна між прихильниками темряви 
і світла, але він був пошкоджений. До прильоту «Асів» на пла-
неті Мідгард-Землі не було людей схожих на нас, тільки  люди-
ноподібні істоти, та позбавлені можливості духовного зростан-
ня мавпи. І перші, і другі не мали духовної позитивної енергії 
«Ян». Перше освоєння Мідгард-Землі почалося представника-
ми родів: Да'Арійців, х'Арійців, Рассенів і Світлорусів. Материк, 
на якому була зроблена аварійна посадка космічних пересе-
ленців, зіркові мандрівники назвали «Даарія» (дар Богів). Але 
Мідгард за скандинавською міфологією це «серединна земля», 
від цього слова Дж. Р.Толкін пізніше вивів назву «Середзем'я». 

***** 
Близько 1,5 мільярдів років тому була здійснена виму-
шена посадка на Мідгард-Землю в районі континенту 
«Даарія», людей з Космосу через поломки своєї «небе-
сної колісниці». Обжившись, майбутні наші предки су-
часних людей направили послання своїм жерцям на 
далекі планети з пропозицією для колонізації Мідгард-
Землі. Заселили «Даарію» (Дар Арію) - богами, косміч- 

ними переселенцями з планет, що знаходяться в сузір'ях 
Малої та Великої Ведмедиці, Лева, Лебедя і Кассіопеї. Перші 
переселенці відрізнялися один від одного кольором райдужної 
оболонки очей, який залежав від спектра світла їхнього сон-
ця: 1) сіроокі - Да'Арійці, мали якості ватажків-воїнів; 2) зеле-
ноокі - Х'Арійці, мали якості відунів-жреців; 3) синьоокі - «Світ-
лоруси», мали якості ремісників і винахідників; 4) вогнеокі 
(к'Аріглазие), або «Рассени» - дуже товариські і контактні. 

***** 
«Даарія» - континент на Північному полюсі Мідгард-Землі, 

там довгий час жили наші предки після свого приземлення. Цей 
материк затонув в результаті Всесвітнього потопу, створеного 
водами океанів внаслідок зруйнування малого Місяця - «Лелі». 
Зображення обрисів континенту «Даарія» збереглися на стіні 
однієї з пірамід в Гізі. У 1595 році ця карта була опублікована 
Рудольфом - сином Герарда Меркатора. Загибель материка і 
катастрофа були передбачені волхвом по імені Спас, тому сло-
в'яно-арійські народи почали переселятися на інші землі. 
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Один з найбільш древніх Слов'яно-арійських календарів 
Мідгард-Землі згадує про події понад 600 тис. років тому, коли 
внаслідок обертання навколо центру нашої галактики «Чумаць-
кий Шлях» відбулося зближення нашої сонячної системи з дво-
ма іншими сонячними системами. В результаті зближення на 
небосхилі можна було спостерігати ще два додаткових Сонця-
гіганта сріблястого і зеленого кольору, поряд з видимим диском 
нашого Ярило-Сонця. 

«Даарія» була розділена 4 річками, і було там 4 провінції: 
Сваг, Харрі, Раї і Тулі, в останньому було місто майстрів Тулі, 
що забезпечували всіх необхідними інструментами, механіз-
мами та інше. Мабуть тому містичний орден в Німеччині був 
названий «Тулі», як прообраз «Даарії». Розповіді про «Даарію» 
в «Книзі Велеса» споріднені з розповідями ісландських міфів та 
давньоіндійських Вед, а розповіді про предків «даарійців» схожі 
з біблійними легендами про патріархів. Взагалі якщо уважно 
проаналізувати Біблію, то виявиться, що багато тексту взято з 
древніх арійських легенд. В наших книгах вже викладались схо-
жі теми, тому призупинимось і зробимо перехідну вставку про 
Якова Блюмкіна для подальшої розповіді про «Андроген». 

***** 
Сімха-Янків Гершев Блюмкін (відомий як Яків Блюмкін; 
Одеса 1898 - Москва 1929,) один з активних діячів орга-
нів КДБ більшовицької Росії.  В 1919 р. був в Україні, де 
брав участь у підготовці терористичного акту проти 
гетьмана Скоропадського. Організовував масові стра-
ти білих офіцерів у Криму 1920 р., здійснював  каральні  

акції проти повсталих селян Нижнього Поволжя тощо. В 
1929 р. колегія ОГПУ ухвалила вирок, Блюмкіна Я.Г. розстрі-
ляти «за повторну зраду справі пролетарської революції, 
радянської влади і революційної чекістської армії». 

*****  
Улітку 1920 р. комісар штабу Червоної Армії в Північному 

Ірані - Блюмкін Я.Г. зумів викрасти стародавні літописи, де бу-
ли розповіді про заховані в землі Антарктиди літаючі тарілки, 
атомні бомби та лазерну зброю. Я.Блюмкіну більшовики не 
повірили і через 9 років його розстріляли за вищезазначеним 
вироком. З розстрілом Блюмкіна була обрубана нитка, що зв'я-
зувала більшовицьку владу з містичним Тибетом. І лише через 
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10 років, посланий до Німеччини, із радянської секретної лабо-
раторії «Андроген», керівник групи академік Савельєв С.А. яка 
була  розташована в підмосковному Красково, в своєму звіті 
напише, що німецькі «етнографічні» експедиції привозять з 
Тибету дивовижні відомості та знання, на які має сенс звернути 
увагу уряду СРСР. Більш детально ви знайдете в книзі М.Субо-
тіна «Алхіміки НКВД».  

Документи привезені Савельєвим С.А. з Німеччини роз-
повідали про приховану правду історії Землі та незрозумілі на 
той час окремі аспекти фізики. Згодом велика частина тих доку-
ментів увійде в доповідь Анатолія Копьєва для КДБ під назвою 
«Оріон», там же буде цікава розповідь про німецьке товариство 
«Аненербе» і їхні досягнення. Значно пізніше за наказом Гене-
рального секретаря  ЦК КПРС (1982-1984) Андропова Ю.В., 
було створено аналогічне відомство, яке отримало кодову наз-
ву «Ромб», а папки від 1930-х років з групи «Оріон» та конфіс-
ковані документи німецького товариства «Аненербе» від 1945 р 
увійшли до «Ромба». Ми не будемо загружати читача деталь-
ною інформацією тих документів, дамо декілька моментів. 

Еволюція Сонячної системи походить від вибуху - до ви-
буху Наднової зірки Сонця, за період, що дорівнює 8 млрд 100 
млн років. Як випливає з матеріалів німецького наукового від-
ділу СС «Аненербе», нове Сонце вибухне знову в 30814 році 
Нашого часу, поглинувши в полум'я ядерного синтезу планети 
внутрішнього  кільця  Сонячної  системи.  Це  підтверджується  
наявністю в Сонячній системі великої кількості важких металів 
які вказують на близький час вибуху Наднової зірки.  

Приблизно 5 млрд 300 млн років після вибуху Наднової 
зірки Сонця, до 2 млрд 800 млн років тому діаметр планети 
Земля становив 7000 км. Земна кора утворювала гігантські 
тріщини і розламувалася на величезні шматки - майбутні мате-
рикові плити. Вода йшла в розломи кори, знижуючи рівень оке-
ану. В цей час на Землі існувала малорухлива кремнієва фор-
ма життя. Фактично тут мова йде про «теорію розширення 
Землі», далі згадуються незрозумілі кремнієві форми життя. 

7 млрд 400 млн років після вибуху Наднової зірки Сонця, 
або 700 млн років тому, почався розвиток тваринного світу і 
біосфери, на Землі з'явилися перші великі тварини, в тому чис-
лі динозаври, а розпочався інтенсивний розвиток і еволюція 
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наземного життя від болотної флори і фауни і далі йшла до 
сухопутної. Був запущений процес формування біоценозу су-
хих ґрунтів. В цей період діаметр Землі досяг розмірів 12000 
км., і почала формуватися багатоярусна рослинність, яка нак-
рила всю сушу. Залишки тих дерев-гігантів й досі знаходять на 
нашій планеті у вигляді скам'янілостей. 

350 млн років тому була створена так звана «Перша ефір-
на людина». Як випливає з текстів знайдених в «Аненербе», 
перша людиноподібна особа була створена «в незламній, свя-
щеній країні Агарта», всередині Землі як «колиски людства», 
інша назва «Місячні предки» - мається на увазі Богів, що жили 
на планеті Ікар, яка загинула 1,5 млн років тому.  

***** 
«Ікар» - невеликий навколоземний астероїд із групи 
аполлонів із надзвичайно витягнутою орбітою. Він 
був відкритий у 1949 р німецьким астрономом Валь-
тером Бааде в Паломарській обсерваторії (США) і 
названий на честь Ікара - персонажа давньогрецької 
міфології, відомого своєю незвичайною смертю. Між 
1949-1968 роками «Ікар» підійшов  близько  до  «Мер- 

курія» і змінив свою орбіту. У 1968 р австралійські астрономи 
здійснили розрахунки, згідно з якими «Ікар» внаслідок набли-
ження до Землі, може впасти на неї в Індійському океані, непо-
далік африканського узбережжя. «Ікар» наближається до Зем-
лі кожні 9, 19 та 38 р, останній раз він наближався в 2015 році. 
Наступного разу астероїд «Ікар» підійде до Землі на відстань 
6,5 млн. км. в червні 2090 року. Вчені готовлять проект зни-
щення цього астероїда під назвою «Проект Ікара». 
 ***** 

Наш Місяць на той час був супутником «Ікара» який обер-
тався навколо орбіти Сонця на відстані 2.3 а.о. (астрономічна 
одиниця), а Земля оберталася по орбіті, віддаленій від Сонця 
на відстані 1.8 а.о. В цей час навколо Землі оберталися 2 супу-
тника: «Лель» і «Фаетон». Зверніть увагу, що «Алатир» як 
«Хроніки Мідгард-Землі» розповідають про три супутники: 
«Леля», з періодом обігу 7 діб. Біля 120 тис. років тому «Леля» 
була зруйнована під час страшної космічної катастрофи і на 
«Мідгард-Землі» розпочався Великий потоп. Супутник «Фат-
тах» (мабуть від нього пішла назва «фатальність»), наші пре-
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дки перетягнули від «Землі Деї». У грецьких міфах «Фаттах» 
називають «Фаетоном», супутник «Фаттах-Фаетон» був знище-
ний 13 тис років тому внаслідок космічної катастрофи. Великий 
осколок «Фаттах-Фаетона» потрапив в Тихий океан, і гігантська 
хвиля по екватору тричі обігнула «Мідгард-Землю». Вважаєть-
ся, що в цей час загинула Атлантида і все живе на землі. Тре-
тій супутник «Місяць», найбільший і віддалений від «Мідгард-
Землі» з періодом обертання 29,5 діб є в наявності й сьогодні. 

За рукописами знайдених в німецькому науковому відділі 
СС «Аненербе» виходить, що Боги, які створили людину, були 
з «Ікара» як «Місячні предки». Саме вони побудували в сере-
дині Землі ізольований світ зі стійким кліматом, не схильним до 
зовнішнього агресивного середовища та природних катакліз-
мів, з прісними джерелами води, прийнятною температурою 
для створення живих форм життя. На перший погляд версія 
про будову Землі як про «сфери з оболонкою з кам'яних порід з 
порожнім простором усередині» виглядає абсурдною і фантас-
тичною. Товщина оболонки Землі 700 км., а от що далі в землі - 
таємниця. В 1957 р. в Бостоні помер адмірал Річард Берд, який 
у 1946 р. при проведені операції «Високий стрибок» втратив 
кілька бойових кораблів і десятки винищувачів в бою з невідо-
мим противником. З тих пір за ім'ям Річарда Берда закріпила- 
ся таємниця. Він залишив після своєї смерті щоденник з под-
робицями експедиції  1946-1947 р, що не ввійшли в офіційні 
звіти. Дослідники кажуть: «звіти є, але з грифом «таємно». 

Перші люди на планеті Земля, якщо їх взагалі можна було 
назвати людьми, мали 50 метрову «ефірну оболонку», тому їх 
називали «расою Ангелів». Вони були безстатеві і розмножу-
валися шляхом ділення. Далі пішли інші раси людиноподібних з 
меншим ростом. На сторінках наших книг, ми вже вели розмову 
за цим напрямком. Назвати людьми отих перших живих істот 
не можна, це була «дивна» форма безкісткового життя, де нічо-
го спільного з гомінідами не було. 

Далі в рукописах німецького відділі СС «Аненербе» йшла 
мова про «Другу расу - перших гіперборейців» їхній зріст стано-
вив 36 метрів. Спочатку вони були безстатевими і розмножува-
лися поділом. Ще 82 мільйони років знадобилося для того, щоб 
людиноподібні істоти цієї раси стали розмножуватися шляхом 
відбрунькуванням, і ще 44 мільйони років для того, щоб вони 
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стали розмножуватися яйцями. Гіперборейці «другої раси» при-
пинили своє існування в результаті еволюційного настання 
періоду яйценароджуваних лемурійців 18 млн років тому. 

28 мільйонів років тому з'явилася «Третя раса» (або 
лемурійська) ростом до 18 метрів. З самого початку цього цик-
лу людиноподібні істоти розмножувалися яйцями. В цей же час 
на Землі існували не тільки безстатеві люди, а й величезні зві-
рі на суші і такі ж морські монстри. Очевидно, що гіперборейці, 
лемурійці і їм подібні живі істоти, люди людьми не були. Із тає-
мних рукописів ми бачимо абсолютно різні принципи розмно-
ження організмів. Під людьми ймовірно треба розуміти саме 
розумну складову цих істот. Значить це не люди, а розумні ви-
ди живих істот. І спосіб розмноження яйцями говорить в тому 
числі і про рептилоїдний вигляд деяких з міфічних створінь, що 
поєднували в собі ознаки гуманоїдів і рептилій. Можливо до 
рептилоїдів була раса інших двостатевих істот.  

Після прильоту «Космічної раси» з планети «Ікар» на Зем-
лю відбулися еволюційні перетворення в тваринному світі, чис-
ло їх видів значно зросла. Однак двостатевими деякі види тва-
рин стали тільки з часом. Такі представники тваринного світу як 
плезіозаври і птеродактилі жили до кінця «Третьої раси» і були 
сучасниками лемурійців. Можливо «Космічна раса» почала зас-
тосовувати свою генну інженерію, є підозра, що окремі живі 
види з'явилися не еволюційно, а за допомогою генної інженерії 
Космічної високорозвиненої цивілізації. Тож не дивно, що лему-
рійці і динозаври тієї епохи – співіснували разом, а це говорить 
на користь того, що лемурійці були напівящерами, або розум-
ним видом ящерів. Ми припускаємо, що Ікарійці ймовірно були 
драконоподібні істоти, які розвинули на Землі царство рептилій. 

1 млн 500 тисяч років тому в нашій Сонячній системі від-
булася перебудова планет внутрішнього кільця Сонячної сис-
теми через катастрофу, зіткнення «Залізної планети» (Нібіру), 
що обертається довкола сонця по еліпсоподібної орбіті на від-
стані від Сонця в 820,4 а.о., з планетою «Ікар», яка оберталася 
по орбіті навколо Сонця на відстані 2.3 а.о. Згодом уламки «Іка-
ра» утворили «астероїдне кільце», полярні льоди породили 
різні комети. Ядро «Ікара» стало новою планетою, добре відо-
мою нам під назвою «Венера» (0,72 а.е), і вона зайняла коли-
шню орбіту Марса, тому, що він змінив попередню орбіту і від-
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далився від Сонця на відстань в 1.52 а.о. Планета Земля, яка 
оберталася до загибелі «Ікара» на відстані від Сонця 1.8 а.о., 
перейшла на ближчу орбіту до Сонця на відстань 1.5 а.е. Коли-
шній супутник «Ікара» - мала планета «Місяць» притягнулась 
до планети Земля і стала обертатися навколо неї, бо попередні 
супутники Землі за назвою «Леля» і «Фаетон» загинули під час 
катастрофи з «Ікаром». Залишки «Фаетона» впали на планету 
Земля в районах екватора і спровокували «глобальну катаст-
рофу», знищили континент «Лемурія» та більшу частину різних 
видів тварин і динозаврів. Протягом наступних сотень років 
більша частина лемурійців загинула через бурхливі природні 
катастрофи на Землі. 

Ми припускаємо, що описана в стародавніх текстах космі-
чна катастрофа, як фізичне «зіткнення «Залізної планети» (Ні-
біру) з «Ікаром», варто розуміти як «зіткнення двох космічних 
цивілізацій». «Залізна планета» (Нібіру) вторглася в Сонячну 
систему, знищила метрополію рептоїдів з «Ікара» та їхні бази 
на орбіті планети Земля, і це привело до «глобальної катаст-
рофи» на Землі. Малу планету Місяць, схоже вдалося взяти 
штурмом, або вона капітулювала, тому і вціліла. Надалі «ану-
наки з Нібіру» перебудували планету Земля на свій розсуд. А 
Місяць, на якій вже базувалася база «аннунаків» та залишки 
планети «Ікар», під новою назвою «Венера» поставили на її 
нинішню орбіту. Ось приблизно так Місяць опинився на орбіті 
планети Земля. Але чому «аннунаки з Нібіру» пересунули Марс 
на його теперішню орбіту, ми не знаємо. Щось було на планеті 
Марс при «Ікарійцях» таке, що не сподобалось «аннунакам з 
Нібіру», відповідного запису в стародавніх тестах немає.  

850 000 років тому вожді Атлантиди організували повс-
тання на нашій планеті проти Богів. Літописи пишуть: «через 
незгоду з існуючою різницею в системі чисел і вимірювань, яка 
існувала у людей». Люди традиційно мають по 5 пальців на 
обох руках, це відповідає 10-ти мірній системі вимірювань, а 
Боги мали по 6 пальців і у них була 12-ти мірна система вимі-
рювання, з якою людям було важко впоратися. 12-ти мірна 
система вимірювання, викликала розбіжності, що призвели до 
повстання проти представників Космічної раси, яке закінчилося 
найбільшою трагедією в історії Землі. 

Вожді Атлантиди  послали своїх  льотчиків  з  «віманами»  
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(літальні апарати), знищити «Агарті» - притулок богів всередині 
Землі. За допомогою термоядерної зброї Богів, яка була в роз-
порядження вождів Атлантиди, льотчики з «віманів» знищили 
«Агарту», чим викликали гнів керівників «Космічної раси». Вони  
направили «промінь силового кристала» з Космосу в центр 
Атлантиди, що призвело до вибуху нечуваної сили і розколу 
острова Атлантиди на частини, більшість яких занурилися в 
пучину океану. Внутрішній вибух всередині планети привів до 
зсуву електромагнітних і географічних полюсів. На місці Атла-
нтиди зараз знаходиться Саргасове море. Після цієї трагедії 
Земля змінила свою орбіту обертання навколо Сонця на відс-
тань, рівну 1 а.о. Це в свою чергу змінило «добовий час», рані-
ше доба на планеті Земля мала 48 годин, після описаних подій, 
доба склала звичні для нас 24 години.  

Частина тих пізніх лемурійців і ранніх атлантів, що вижили 
після «глобальної катастрофи», утворили сучасне людство. 
Стародавні тексти вказують, що повстання в Атлантиді  прохо- 
дили і раніше, є опис одного із них. Коли «аннунаки з Нібіру» 
провели свої генетичні досліди і створили перших людей, той 
дослід вийшов невдалий. Перші люди потрібні були «ануна-
кам» в якості рабів, які повстали і знищили більшу частину ко-
лонії «аннунаків» на Землі. Однак «аннунаки з Нібіру» прибор-
кали повстання рабів, змінили їхній генетичний код на менш 
талановитий і конкурентоспроможний, що відповідає сучасним 
людям та «стерли» їхню пам’ять про попередні Корінні раси 
людиноподібних істот на землі. Атлантида була переможена, 
далі Боги з «Нібіру» знищили майже всіх істот рептолоїдної 
раси з «Ікара», залишили в якості рабів мутантів перехідної 
форми які утворилися внаслідок змішання генів людей і репто-
лоїдів. Після перших спалахів «повстання рабів», представники 
«аннунаків» почали створювати свої бази в середині планети 
Земля. Пройшли роки і на початку Другої світової війни, пред-
ставники німецького товариства «Аненербе» як «Спадок пред-
ків» почали проводити пошуки «баз аннунаків» в Антарктиді. 

Велика частина Богів з «Залізної планети» (Нібіру) 5000 
років до н.е. полетіла на свою планету, залишивши намісників 
на планеті Земля, але і їх згодом забрали 1500 років тому. На 
нашу думку, відліт «усіх Богів» пов’язаний з віддаленням пла-
нети Нібіра у часі і просторі, від планети Земля. 
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ІСТОРІЯ  ПРИХОВАНОЇ  ДОПОВІДІ 
Доповідь, уривки з якої зараз прочитає зацікав-
лений читач, ні ніколи і ніде в масовій пресі не 
опубліковувалась, її готували в колишньому 
Радянському Союзі для дуже впливових полі-
тиків. Навряд чи для  президента Російської 
Федерації Б.Єльцина (1991-1999 р), скоріше за 
все для попереднього Генерального секретаря 
ЦК КПСР  Андропова Ю.В. (1982-1984 р), бо 
кандидатура Ю.Андропова, як ніяка інша підхо-
дить під розуміння роботи секретної лаборато-
рії «Андроген». З  1967 по 1982  рік  він  голова 

КДБ СРСР, саме в цей період органи держбезпеки практично 
стали над урядом СРСР і навіть, певною мірою, над Комуністи-
чною партією. Ми теж припускаємо, що цю цікаву доповідь пи-
сала для Ю.Андропова група фахівців із різних галузей науки і 
техніки. Дивина в тому, що абсолютна більшість його підлеглих 
ніколи живцем голови КДБ не бачили. Їм малювався образ 
великої людини, що сидить десь в піднебессі. 

Повернемося в далекий 1928 рік, коли Герман Вірт (гол-
ландсько-німецький учений і перший керівник майбутнього 
товариства «Аненербе»), видав книгу «Походження людства» з 
цікавими фактами від створення планети Земля. Німецька нау-
кова організація «Аненербе» була створена в 1935 році за осо-
бистою вказівкою А. Гітлера, офіційно для вивчення традицій, 
історії та спадку германської раси, але ньому було 50 відділів, і 
від 1938 року це науковий підрозділ СС, всі наукові досліджен-
ня в Німеччині проводилися під його контролем. Дослідники 
вважають, що більша частина роботи «Аненербе» пов'язана з 
окультизмом. Можливо, але у нас є трохи інші думки з цього 
приводу і ми викладаємо їх в своїх книгах. 

В період 1937-1938 р. вчені з «Аненербе» здійснили ряд 
науково-дослідних експедицій до Гімалаїв і Тибету в пошуках 
старовинних артефактів, які свідчать про існування позаземних 
цивілізацій, які управляли ходом людської еволюції на нашій 
планеті. Паралельно «Аненербе» здійснювало пошук так зва-
ної «Шамбали» (міста Богів). У цьому напрямку було задіяно 
близько 7 тис. чоловік, - відомі археологи, антропологи, біо-
логи, генетики, історики та інші вчені.  
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За повідомленнями журналу «Музеї України» в окупо-
ваній Україні діяло 7 зондеркоманд «Аненербе», їх очо-
лював очолював обергрупенфюрер СС доктор Похл, 
вони проводили дослідження у Києві, Могильові, Брян-
ськ, Криму, Мінську, Вінниці, Дніпропетровське (Дні-
про), Тирасполі, Харкові, Херсоні, Миколаєві та інших 
містах и регіонах. Зокрема в Криму передбачалось 
побудувати  Кримські  колонії  «Gotengau»,  або  «гот  

район» - назва на честь кримських готів. На думку німецьких 
вчених, вони були арійськими предками німців. 

***** 
Як випливає з матеріалів органів НКДБ СРСР, в 1938 р, 

на підставі отриманих відомостей німецькою експедицією в 
Тибеті (в Трансгімалаї), німецький уряд спорядив «Полярну 
експедицію» для дослідження підводного шельфу Антарктиди в 
районі землі «Королеви Мод» по картах, які німецькі дослідники 
отримали в Тибеті. В результаті цих «полярних досліджень», 
фахівці «Аненербе», спільно з військово-морськими силами 
Німеччини, знайшли підземний тунель і проникли в порожнину 
Землі, заховану під льодами Антарктиди. Від початку Другої 
світової війни і до 1944 року німецьким урядом були створені 
військово-морські бази в Антарктиді, побудували підземне міс-
то під назвою «Новий Берлін» (за іншою назвою «База 211») та 
заснували нову німецьку державу під назвою «Нова Швабія». 
За відомостями, які могли розраховувати органи військової 
контррозвідки «СМЕРШ» Радянського Союзу, Адольф Гітлер 
підмінив себе черговим двійником, і відбув на підводному човні 
в «Новий Берлін» (База 211). Це підтверджується матеріалами, 
зібраними для доповіді в 1945 році народним комісаром  КДБ 
СРСР тов. В.Н. Меркуловим Верховному головнокомандувачу 
Збройних Сил СРСР тов. І.В. Сталіну. 

11 червня 1945 року працівниками контррозвідки СРСР  
«СМЕРШ» 70-го стрілецького корпусу в будівлі штабу ВМФ 
Німеччини були виявлені «карти проходження морських гли-
бин» з грифом «тільки для капітанів підводних човнів А-класу 
зондер-конвою фюрера» в кількості 38 штук. Як випливало з 
перекладеного тексту до інструкції на карті, мова йшла про про-
ходження підводних коридорів для входу в так звану «Агарту», 
заховану під льодами Антарктиди. 
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«Нова Швабія» територія в Антарктиді між 10° за-
хідної і 20° східної довготи та частина землі «Коро-
леви Мод» на них висувала претензії нацистська 
Німеччина з 1939 по 1945 р. Було декілька полярних 
експедицій: Перша німецька Антарктична експедиція 
(1901–1903 р); Друга експедиція (1911–1912 р); Третя 
експедиція (1938-1939 р). Планували ще дві експедиції 
на 1939–1940 і 1940–1941 роки, але розпочалась Дру-
га світова війна, у німців змінились плани. 
***** 

У вересні 1945 р співробітниками «СМЕРШ» СРСР в Пір-
на під Дрезденом було знайдено секретний робочий зошит 
полковника Вермахту Вільгельма Ворльфа з конспектами нака-
зів Адольфа Гітлера і рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера про 
підбір серед військовослужбовців Вермахту, Люфтваффе, вій-
ськово-морських сил і військ СС кандидатів для довготривалої 
відправки в Антарктиду. 

До весни 1945 року «База 211» знаходилася в законсер-
вованому стані, але коли стало ясно, що кінець Третього рейху 
близький, А.Гітлер віддав наказ реалізувати секретний план 
«Валькірія-2». Згідно з ним, з Кіля в Антарктиду відбула фло-
тилія з 35 субмарин, які везли контейнери з цінностями, важ- 
ними документами і продовольством. За свідченням Вільге-
льма Бернхарта, який брав участь в цій операції, на початку 
квітня 1945 р. на борт підводного човна «U-530» завантажили 6 
бронзових ящиків з артефактами, серед яких було знаменитий 
священний «спис Лонгіна» і інші реліквії, що були у нацистсь-
кому окультному суспільстві «Драган». Теоретично там міг 
перебувати навіть легендарний «Святий Грааль»: є гіпотеза, 
що А.Гітлеру вдалося таки його знайти. Крім того, разом з екі-
пажом на субмарині пливли 5 пасажирів, які приховували свої 
обличчя під пов'язками. Коли судно прибуло в Антарктиду, 
ящики з вантажем помістили в секретну крижану печеру, місце 
розташування якої було зазначено на карті, а цю карту капітан 
весь час тримав біля себе.  Окремі дослідники вважають, що 
«Нова Швабія» припинила своє існування в 1961 році. 

Однак на початок ХХІ ст. сама «База 211» (Нова Швабія) 
й досі не знайдена. А на території «Нової Швабії» знаходиться 
німецька полярна станція «Ноймайєр III» (тобто третя за рахун-
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ком), яка функціонує з лютого 2009 року. Вона розташовується 
на величезному шельфовому льодовику «Екстрем», який пере-
буває на території землі «Королеви Мод». Вся земля, яку наци-
сти «закріпили» за собою, дорівнює 600 000 кв. км. Залиши-
лось одне: «треба відшукати голку в копиці сіна». Справі може 
допомогти глобальне потепління на планеті, яке призведе до 
танення льодів Антарктиди. Можливо, тоді і виявиться ретель-
но укритий вхід в секретну «Базу 211» (або Нова Швабія). Де в 
ізольованому від усього світу підземному місті нацистські вчені 
можливо й досі ведуть дослідження зі створення надлюдини, 
яка колись буде панувати над світом та вдосконаленню зброї, 
яке дозволить завоювати Землю. До речі, в 1976 році японські 
дослідники одночасно засікли на радарах 19 круглих об'єктів, 
які з Космосу «впали» на Антарктиду і відразу зникли з екранів. 

***** 
Є інформація, яка вказує, що А. Гітлер не 
покінчив самогубством в 1945 році, а утік 
до Аргентини, звідки його  разом з Мюлле-
ром і Борманом в 1950-х роках перевезли 
до секретної «Бази 211», збудованої під 
льодом Антарктиди. А.Гітлеру вдалося 
уникнути відплати і він доживав свої роки 
до самої смерті в антарктичній резиденції 
«Новий Бертесгаден» 
***** 

Після перемоги над Німеччиною у 1945 році, безслідно 
зникли з планети Земля десятки німецьких підводних човнів, а 
також вчені і ряд високопоставлених вищих військових і партій-
них чинів Третього рейху. Більш того, невідомо куди зник золо-
тий запас Німеччини і ряд високотехнологічних напрацювань. 

Відповідно «секретної доповіді» І.В. Сталіну від 16 грудня 
1945 року у розвідувальних цілях, в листопаді-грудні 1945 року 
в район землі «Королеви Мод», за наказом наркома ВМФ 
СРСР відправлені три підводних крейсера типу «К», серії XIV 
за номерами К-56, К-53, К- 51, з метою занурення підводного 
крейсера К-56 в точці з координатами 68 град. півден. широти, 
1 град. східної довготи. При зануренні на 100 м. прилади відз-
начили пересування навколо крейсера близько десяти невідо-
мих підводних цілей, які змінювали траєкторію руху зі швидкіс-
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тю близько 66 вузлів на годину, що в три рази перевищувало 
швидкість підводного крейсера К-56 в надводному положенні. З 
такою швидкістю радянські підводники зіткнулися вперше. Ата-
кувати об'єкти супротивника через різку зміну траєкторії руху 
під водою, радянському К-56 не виявилося можливим. Для пов-
торної операції було запропоновано залучити відповідні сили 
радянських військово-морських сил і вирішити питання про 
проведення бойової операції в цих координатах із залученням 
військово-морських сил союзних держав. 

У січні 1947 року, американський полярний дослідник 
адмірал Річард Берд отримує наказ уряду США розгромити 
передбачувані бази німецьких військово-морських сил в Антар-
ктиді. З цією метою була заснована військова експедиція під 
назвою «Високий стрибок», що складалася з 1 авіаносця, 1 під-
водного човна, 12 надводних кораблів, понад 20 вертольотів і 
літаків і 5 тисяч військовослужбовців. При підході до району 
знаходження передбачуваної «Бази 211» в районі землі «Коро-
леви Мод», експедиція була атакована невідомими двома 
десятками «літаючих тарілок», що пересувалися на великій 
швидкості і вражали військову техніку США «стовпами вогню». 
Протягом 20 хвилин бою втрати США в цій експедиції склали у 
вигляді підбитого есмінця «Мердека», більше половини палуб-
ної авіації, 1 підводного човна і сотень загиблих моряків. 

Виникли питання: Наскільки достовірні ці відомості? Хто 
насправді атакував кораблі Берда - недобиті фашисти? А може 
радянські винищувачі? А може легендарні НЛО? Хто має на 
озброєнні «літаючі тарілки»? У нас поки відповідей немає.  

Навіщо в 1966 році в Антарктиду їздив творець «диво-
зброї» конструктор ракети A-4 (Фау-2) Третього рейху, а згодом 
«батько» американської астронавтики Вернер фон Браун (роки 
життя 1912-1977) - причому як раз в той час, коли «Місячна 
програма США» вступила у вирішальну фазу (1961-1975 р). До 
речі, Вернер фон Браун у травні 1945 році, попередньо схова-
вши технічну документацію проекту ракети A-4 в одній з шахт в 
горах Гарц, разом з групою своїх колег добровільно здався у 
полон американській армії. Дослівний переклад «Фау-2» зброя 
відплати. Після Другої світової війни була прототипом для роз-
робки перших балістичних ракет в США та СРСР, наприклад, 
балістичні ракети Р-1, Р-2 та Р-5 перероблені С.Корольовим. 
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ЖИТТЯ  ВІД  ВИБУХУ - ДО  ВИБУХУ 
Залишаємо частину «секретної доповіді» 
Анатолія Копьєва під назвою «Оріон» про 
формування німецьких підземних баз в 
Антарктиді без розгляду. Зацікавленому 
читачу цієї теми пропонуємо ознайоми-
тись з романом А. Лазарчука і  М. Успен- 
ського «Подивися в очі чудовиську» про 
антарктичний «Четвертий рейх». 

Наступна частина «Оріону», це теорія яка «процвітала» в 
нацистській Німеччині – «про формування Сонячної системи», 
вона дає пояснення створення світу і людини. На питання: що 
таке «Сонячна система»? Відповідь така: «Сонячна система» - 
планетна система, що включає в себе центральну зорю Сонце, 
і всі природні космічні об'єкти (планети, астероїди, комети, по-
токи сонячного вітру тощо), які об'єднуються гравітаційною вза-
ємодією. Гравітаційне тяжіння Сонця є визначальною силою 
для руху всіх тіл «Сонячної системи», вона є частиною спіра-
льної галактики «Чумацький Шлях», куди входить близько 200 
млрд зірок. Із матеріалів німецького товариства «Аненербе» 
про «Сонячну систему» в структурі галактики «Чумацький 
Шлях», ми зазначимо тільки тезисні витяги, бо в наших книгах 
ця тема вже озвучувалась раніше.   

Умовно, планета Земля - наш дім, «Сонячна система» - 
наша вулиця на якій ми живемо, а галактика «Чумацький 
Шлях» – мікрорайон нашого міста. Понад 95% зірок, які ми 
бачимо неозброєним оком знаходяться в радіусі 2 000 світло-
вих років від нас, їхнє світло доходить до нас через 2 тис. років. 
Учені вважають, що через 4 млрд років наша галактика зіткне-
ться з галактикою «Андромеда». Сонячна система в структурі 
галактики «Чумацький Шлях» знаходиться в постійному русі по 
гвинтовий спіралі, при якому планета Земля обертається нав-
коло своєї осі проти годинникової стрілки зі швидкістю 0,465 км 
/ сек. і рухається проти годинникової стрілки по орбіті навколо 
Сонця з швидкістю 30 км / сек. Період обертання навколо Сон-
ця дорівнює одному року, за цей час Земля пролітає відстань 
рівну 7884 млрд км. Відстань до Сонця становить 1 а.о. (астро-
номічна одиниця), один рік дорівнює 365,256 діб, а земна доба 
становить 23,934 години (24 години). 
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Сонце і Земля одночасно беруть участь в 
трьохрівневому поступальному русі. Земля 
обертається навколо Сонця, Сонце обертає-
ться навколо «Центру Місцевої Групи Зірок», 
яка, в свою чергу, так само як  і «Сонячна  сис- 

тема», по спіралі розкручується навколо «Центру Зоряного 
Скупчення» пояса «Гулд» в місцевій структурі «рукава Оріо-
на-Лебедя галактики «Чумацький шлях». При цьому сама 
галактика розкручується навколо центру «Туманності 
Андромеди», остання розкручується навколо центру скуп-
чення зірок «Діва», і так до нескінченності. 

***** 
Сонячна система являє собою розгорнутий хрест, що 

складається з внутрішнього кільця, в яке входять відомі нам 
основні планети Меркурій, Венера – як колишнє ядро планети 
Ікар, (загиблої 1,5 млн років тому, її відмінність в тому, що вона 
обертається навколо осі в протилежному напрямку обертання 
Сонця). Далі: Земля, Марс , Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і 
Плутон, що обертаються навколо Сонця по орбіті проти годин-
никової стрілки, які розташовуються в зоні радіусу від Сонця на 
відстані 40 а.о. Праворуч і ліворуч від внутрішнього кільця 
Сонячної системи розташовані рівновіддалені еліпсоподібні 
орбіти інших планет (назви і фізичні показники можна в СМІ).   
Звертаємо увагу, що з трьох планет-гігантів в даний час зали-
шилася тільки одна «Залізна планета» (Нібіру), вона в 50 разів 
більше ніж Земля, і рухається зі швидкістю 3,3 км/сек, за одну 
земну добу пролітає відстань по орбіті навколо Сонця, рівне 
285 120 км. Період обертання «Нібіру» навколо Сонця, рівна 
3600 років, (вчені стараються її не згадувати, кажуть: - це  міфі-
чна планета), бо її наближення до Землі спричиняє катаклізми 
планетарного масштабу. У 1976 р вийшла книга Захарії Сітчина 
«Дванадцята планета», в якій він, спираючись на юдейський 
текст «Старого Завіту» та тексти аккадських «Енума Еліш» і 
шумерських міфів, довів існування «Нібіру». 

Далі в стародавніх тестах взятих для «секретної доповіді» 
із німецького товариства Аненербе» мова йшла про колоніза-
цію Сонячної системи та створення автономних поселень на 
інших планетах, вказані точки знаходження і відстані до них. 
Наприклад, стародавні народи знали, відстань від Сонця до 
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центру галактики «Чумацький Шлях» складає 10.000 парсек, (в 
сучасному вимірі 1 парсек дорівнює 31 млрд км). У свою чергу, 
«Центр Місцевої Групи Зірок» галактики «Чумацький Шлях» 
обертається за годинниковою стрілкою по гвинтовий спіралі 
навколо «Центру Місцевого Скупчення зірок Поясу Гулда» зі 
швидкістю 375 км \ сек. за 18 млн років. А «Центр Місцевого 
Скупчення зірок», в свою чергу, обертається за годинниковою 
стрілкою по гвинтовий спіралі навколо центру галактики «Чума-
цький Шлях» зі швидкістю 470 км / сек за 210 млн років. Галак-
тика «Чумацький Шлях» звертається по гвинтовий спіралі, за 
годинниковою стрілкою навколо «Центру Місцевої Групи Галак-
тик» зі швидкістю 570 км \ сек. Відстань від центру нашої галак-
тики до «Центру Місцевої Групи Галактик» 19 млн парсек. А 
«Туманність Андромеди» обертається навколо «Центру скуп-
чення зірок «Діва» зі швидкістю 700 км \ сек. Повний цикл обер-
нення Сонячної системи зі складною спірально-гвинтовою зам-
кнутою конфігурацією навколо центру галактики «Чумацький 
Шлях» дорівнює 500 млн років. 

Як нам пояснити читачам, звідкіля у жерців зниклих циві-
лізацій такі знання. Навіть шумери, єгиптяни, волхви та інші 
жерці знали, що еволюція Сонячної системи походить від вибу-
ху до вибуху «Наднової зірки Сонця», за період, що дорівнює 8 
мільярдів 100 мільйонів років. Із стародавніх  матеріалів науко-
вого відділу СС «Аненербе» випливає, Сонце вибухне знову в 
30814 році нашого часу і поглине в полум'я ядерного синтезу 
планети внутрішнього кільця Сонячної системи. Там же маємо  
примітку: «8 мільярдів 100 мільйонів років тому стався 1002 по 
рахунку вибух колишнього (старого) згасаючого Сонця з утво-
ренням «Наднової зірки» (нового) Сонця». У момент вибуху 
колишнього Сонця у вибуховій реакції термоядерного синтезу 
брала участь матерія внутрішнього кільця колишньої Сонячної 
системи, з чого в подальшому сформувалися відомі нам найб-
лижчі планети внутрішнього кола нової Сонячної системи. Ви-
буховою маси колишнього згасаючого Сонця вистачило для 
того, щоб осягнути територію в Космосі, розміром в 6 мільярдів 
кілометрів (на видаленні від епіцентру вибуху, рівним 40 а.е). 

Ми не будемо розповідати яким чином, на рубежі 7 млрд. 
років тому сформувалися планети внутрішнього кільця нової 
Сонячної системи і їх супутники. Зазначимо, навколо внутріш-



 
354 

нього кільця Сонця утворювалися вогняні ембріони молодих 
планет, які палахкотіли так само, як і Нова зірка Сонце. Тем-
ператури їх поверхні 8 мільярдів років тому приблизно стано-
вили від 3.500 до 5.000 градусів за Цельсієм. І знову запитан-
ня: «Як могли виміряти стародавні народи температуру на тих 
планетах»? Ви скажете, то все вигадки. Ні, на початку ХХІ ст. 
наука підтверджує вище зазначене. Розглядаємо стародавні 
тексти далі. 

Протягом наступних 2 мільярдів 600 мільйонів років пла-
нети внутрішнього кола Сонячної системи поступово остигали. 
Вони в основному складалися з легких елементів і окислів - 
продуктів ядерного розпаду «тероїдів» колишнього старого 
Сонця. На планеті Земля, в процесі охолодження і затвердіння 
зовнішнього шару, в зазначений період часу почався синтез 
гранітів і формування гранітно-земної кори. Діаметр поверхні 
майбутньої планети Земля 7 млрд. років тому складав 6.500 
км, а температура поверхні Землі була (приблизно) +3500 
градусів за Цельсієм. 

3 мільярди 800 млн років після вибуху Наднової зірки 
Сонця, на планеті Земля розпочався синтез життя, утворилася 
перша «жива крапля». Один мільярд 900 млн років тому, в жит-
ті планети Земля відбулися значні події. В результаті безперер-
вного охолоджування зовнішньої гранітної оболонки Землі і 
прискорення її обертання по орбіті навколо Сонця стався від-
рив гранітної кори від внутрішнього термоядерного ядра Землі. 
При відриві ядро стало обертатися в протилежний від напрямку 
від зовнішньої оболонки Земної кулі, в результаті чого всере-
дині планети утворилася гігантська сферична порожнина, яка в 
подальшому стала внутрішньою атмосферою Землі, а навколо 
планети (так само, як і всередині) сформувався «електромаг-
нітний купол», що став захистом зовнішньої і внутрішньої біо-
сфери від смертоносних космічних променів і сонячного вітру. 
Північний і південний полюси стали магнітними, а всередині 
планети сформувалися «Східний електричний негативний 
полюс» і точно такий же «Західний - позитивний». 

Швидкість обертання зовнішньої Земної кулі збільшилася 
в десятки разів. Земля перейшла від Сонця на більш віддалену 
орбіту, небо стало блакитним і чистим, можна було розглядати 
зірки. Земна кора продовжувала роздуватися і 1,8 млрд років 
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тому діаметр планети вже склав 7400 км. На поверхні Землі 
були створені всі необхідні умови для розвитку примітивних 
наземних форм життя. З'явилися перші комахи і земноводні, а 
далі так, як ми описували в своїх книгах почався «початковий 
розвиток» життя на планеті Земля.  

350 млн років тому була «створена» так звана «Перша 
ефірна людиноподібна істота», цей процес описувався в попе-
редньому розділу. Як випливає з подальших текстів німецького 
товариства «Аненербе», перша людиноподібна істота «сучас-
ного вигляду» була створена всередині Землі, в «колисці люд-
ства», в священної країні «Агарта», Богами з планети «Ікар» 
(Венера). А далі йде розповідь про Корінні раси людства і їхні 
особливості, тож ми цей процес опускаємо. 

На думку німецьких вчених, Боги, покинувши планету 
Земля, залишили зашифрований код у вигляді піктограми в 
пустелі «Наска», яка в точності відображає систему «Великої 
піраміди Мізрах», яка була зведена «Птахом». Можливо тоді 
згадувався єгипетський бог-творець «Птах», що шанувався у 
Мемфісі та його 8 первісних втілень, або нижче зазначений 
район «Межиріччя». При накладенні контурної схеми цієї пікто-
грами на карту поля пірамід поблизу від Мемфіса, вимальовує-
ться сітка з координатами, в місцях яких слід проводити розко-
пки для пошуків зашифрованого «коду людства». Ці розкопки 
були заплановані фахівцями «Аненербе» в 1944 році, проте не 
були здійснені через ускладнення військової обстановки в 
Африканському корпусі Вермахту. На думку вчених з «Анене-
рбе», під координатами піктограми ховається найбільші таєм-
ниці світобудови, походження людства, артефакти і зброя Бо-
гів, які вони залишили для присвячених жреців. На думку німе-
цьких вчених, які проводили дослідження в Єгипті, під пірамі-
дою «Гіза» є прихована камера-скарбниця з інформацією. 

З подальших стародавніх текстів товариства «Аненербе» 
випливає, що географічний Північний полюс Землі зміщувався 
5-ть раз в результаті глобальних катаклізмів. Перший раз 1,5 
млн років тому - внаслідок перестановки внутрішнього плане-
тарного кола Сонячної системи; другий раз через загибель пла-
нети «Ікара» 850 тисяч років тому та повстання і війни атлантів. 
Інші три, внаслідок трьох Великих потопів, що сталися приб-
лизно 200, 84 і 12 тис років тому відповідно. 
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Примітка. За даними німецьких вчених з «Анене-
рбе», перший армагеддон стався 199 586 тис. 
років до н.е.; другий армагеддон стався 84 386 
тис. років до н.е.; третій армагеддон стався 12 
386 тис. років до н.е. Між першим і другим арма-
геддонами було 8 циклів  по 14 400 років, і  кожен  

четвертий цикл закінчувався «Всесвітнім потопом». 
***** 

Німецькими дослідниками з товариства «Аненербе» були 
розроблені моделі Земної кулі в зазначені періоди армагедонів. 
Наприклад, до загибелі «Ікара» (з якої утворилася Венера), 
уздовж екватора Землі, де зараз знаходиться Тихий океан, був 
континент Лемурія. Північним полюсом Землі було місце, відо-
ме в північно-американських штатах як «гора Диявола», яка 
більше ніж піраміда «Хеопса» в 2,5 рази, її вік близько 250 млн 
років. Тогочасний кут нахилу земної осі був 30 градусів вправо і 
земну добу тривали 72 години. 1,5 млн років тому земна вісь 
змістилася на 90 градусів вліво і все почалось змінюватись. 

Наступним історичним Північним полюсом за часів краху 
атлантичної цивілізації стає пік «свастико подібної» гори Канг-
рібоче (або Кайлас) в Трансгімалаях, її висота становить 6696 
метрів. Віруючі чотирьох буддистських конфесій: «буддисти», 
«бони», «джайністи» і «індуїсти» вважають священну гору Кай-
лос «віссю Землі», на вершині якої знаходиться вхід в країну 
Шамбала. Протягом декількох років роботи для німецьких дос-
лідників з «Аненербе» географічне місцезнаходження Атлан-
тиди було нерозв'язною загадкою. А вже в 1938 році Атлантида 
описувалася, як зниклий острів в «Саргасовому морі» в Атлан-
тичному океані. На початок 1941 року дослідники «Аненербе» 
були переконані, що зникла Атлантида являла собою великий 
архіпелаг острівних держав на північному заході Африки в 
Атлантичному океані, утворених уздовж лінії екватора 1 млн 
років тому. В даний час від архіпелагу Атлантиди залишилися 
Азорські і Канарські острови. При цьому, сучасний континен-
тальний контур Африки обертався навколо земної осі в незви-
чному для нас ракурсі. Земна вісь була нахилена вліво на 60 
градусів, а земна доба тривали 48 годин.  

Після термоядерної загибелі Атлантиди через гранітні 
розриви внутрішнього ядра, географічний Північний полюс Зем-
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лі змістився на 90 градусів вправо і повернувся в початкове 
положення на точку піку вищезазначеної «гори Диявола». Ми 
також знаємо приблизне місце в «Сирійській пустелі» де пра-
вителі «анунаків з Нібіру» побудували мережу міст і колоній з 
царством в «Еріді» 450 тис років до н.е., ця територія йшла 
уздовж лінії екватора Землі. Саме в той період земна вісь нахи-
лилась вправо на 30 градусів, а земна доба стала 24 години.  

Після Першого потопу, що стався 199586 років до н.е., 
земна вісь змістилася на 60 градусів вліво. Північним полюсом 
Землі стало місце на карті сучасної Гренландії. Разом зі зміною 
нахилу земної осі змінювався географічний ландшафт Землі. У 
зазначений період часу місцезнаходження доісторичного Міз-
раха в Єгипті  (згодом Межиріччя), знаходилося уздовж лінії 
екватора, а Середземне море було на місці сучасної Європи. 

***** 
Доісторичний Мізріх, або Межиріччя, також Месопо-
тамія «земля між річками». Є ще одна назва – Дво-
річчя як регіон в Азії, це рівнина між річками Тигр та 
Євфрат на території сучасних Іраку та Сирії. Перші 
держави в цьому регіоні виникли понад 5 тисяч років 
тому. Месопотамію часто називають «колискою 
цивілізацій». Дуже довго цивілізації Межиріччя зали-
шалися практично невідомими науці. 
***** 

Після Другого потопу, що стався 84386 тис. років до н.е., 
земна вісь змістилася на 15 градусів вправо. Північний полюс 
перемістився в район Північного полярного кола. На картах 
того часу з'явилася сучасна Європа, а Євро-Азіатський конти-
нент з'єднувався з Північною Америкою великою частиною суші 
у вигляді перешийка. Південна Америка з'єднувалася з густона-
селеній Антарктидою, а район Південно-Східної Азії і Мікронезії 
з Соломоновими островами був материковою сушею, в межі 
якої входила сучасна Австралія. Тогочасний район Північного 
полярного кола складався з густонаселеній суші різних народів. 

Північний Льодовитий океан утворився після Третього 
потопу 12386 років до н.е., Земна вісь змістилася на 15 граду-
сів вправо. Нульовою відміткою Північного полюса став так зва-
ний «Пуп Землі», це природне утворення як «Гора Диявола» і 
знаходився «Пуп Землі» в центрі сформованого «Борейського 
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материка», розділеного великими річками рівно на 4 частини. 
Подальша інформація з «секретної доповіді» буде обтяжливою 
да читачів. Історичні періоди до та після народження Христа (1 
тис. до н.е. – 1 тис. н.е.) ми вже описували в своїх книгах. Се-
редньовічна українська держава Київська Русь зі столицею в 
Києві існувала з другої половини IX до середини XIII ст., осно-
вою її були сучасні українські землі. В історичних джерелах 
сучасники цю державу називали «Русь» (або Руська земля). 
Київська Русь є тим фундаментом, з якого і розпочалася історія 
Української держави від ІV ст. н.е., коли слов’янські племена 
перейшли до осілого способу життя на території східноєвро-
пейської рівнини між Дністром і Дніпром та їхніми притоками. 

Історичні документи, які були вилучені в товаристві «Ане-
нербе» стосувалися XV-XVI століть, літописи представляли 
географію середньовіччя в тих географічних контурах і назвах, 
які вони мали до останнього (Третього потопу). Характерно, що 
цей унікальний древній історичний документальний пласт без-
цінних свідчень минулих цивілізацій знищували європейські 
монархи і різні московські царі, а після 1917 року більшовики. 

Для прикладу, унікальні дослідження проведені в роботах 
середньовічного картографа Герарда (Герхарда) Меркатора 
(засновник світової картографії), який був радником «ординсь-
кого царя Великої Монгольської Імперії» Івана Грозного (він же 
згадується в літописах під ім'ям «Карла V»). Виконані Мерка-
тором карти і назви відображали історичні контури зниклих 
континентів внаслідок останнього Третього потопу (в альмана-
хах «Аненербе» вони були в папці за квітень-травень 1940 р). 
Там же були  карти не менш відомих істориків та картографів 
середньовіччя: Абрахам Ортеліус, Пері Рейс, картограф Обер-
секретар Сенату при уряді Петра першого Іван Кирилов, на тих 
картах позначалися Скіфія, Карфаген, Майнц тощо. На картах 
XVII ст. картографа Кіпріанова замість «Чорного моря» є анти-
чна назва «Євксинський Понт», а «Чорне море» зазначене там, 
де зараз Індійський океан. Влітку 1694 року Московський пат-
ріарх Адріан зажадав від російського царя Петра Першого зни-
щення «вогнем, як ворожу бісівську єресь», всі стародавні гео-
графічні карти із зазначеними античними назвами. А сатрапи 
патріарха Адріана перекопали московський Кремль у пошуках 
бібліотеки Івана Грозного, щоб знищити історичні факти.  
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ПРИХОВАННА  ПОГРОЗА  ЛЮДСТВУ 
Радянська засекречена лабораторії «Андро-
ген», опираючись на стародавні рукописи, в 
доповіді «Оріон» надала прогнози і описи по-
дій на майбутнє при певних умовах та  катас- 
трофічних наслідків для планети Земля при 
проходженні на близькій  відстані такого об’є- 
кта як «Залізна планета» (Нібіру), вона біль- 
ша планети Земля в 50 разів і приведе до по- 

рушення електромагнітного коливання ядра Землі. Планета 
«Нібіру» вторгається у внутрішній коло нашої Сонячної системи 
один раз в 3600 років, змінює електромагнітні потоки і завих-
рення всіх планет і об'єктів Сонячної системи, «заставляє» їх 
крутитись проти годинникової стрілки. Ядра планет починають 
випромінювати високочастотні потоки електромагнітної енергії 
з більшою і більшою швидкістю. Коли ритміка коливання ядра 
(любої) планети досягає позначки 13 Гц, його електромагнітна 
поведінка стає непередбачуваною і призводить до зміщення 
магнітних і географічних полюсів. 

…Призупинимось на хвилинку і послухаємо старого вол-
хва Білозара (Світла  зоря): - Шановні люди племені «Онгол» із 
сторожової застави на річці «Івля» в Приінгуллі, ви знаєте своїх 
товаришів Карпа, Магра, Тавризу та Чегодая, які мають відно- 
шення до стражників «Світової варти». Сьогодні я хочу розпові-
сти вам про передків вищезазначених товаришів, колись, дуже 
давно, ще за тисячу років до народження Ісуса Христа на тере-
нах сучасної  України, як частини майбутнього Євразійського 
степу, з’явилося 4-и  міфічних стражника «Світової варти».  

В той час не було на світі ні мене, ні вас, ні нашого племе-
ні, були інші люди які так само боронили рідну землю. В зв’язку 
з «дивними» іменами стражників «Світової варти», жителі Ве-
ликого українського степу не довго думаючи перейменували їх 
на свій лад. Старшого і досвідченого - прозвали Кадмус (яск-
равий Схід), бо він ніс відповідальність за Схід сонця, моло-
дому і нетерплячому дали ім’я Юклід (добрий Південь), роз-
судливого і мудрого назвали Зефір (Західний вітер), а за русо-
головим юнаком закріпили ім’я Доріс (Північний подарунок). 
Кожний із названих 4-х вартових пройшов науку у своїх батьків, 
перейняв їхні обов’язки та зобов’язався нести «Світову варту» 
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800 років на наших землях, і тільки після цього терміну могли 
вийти на відпочинок.    

При потребі, стражники «Світової варти» на своїх чарів-
них конях злітали до неба і зверху дивились на війни племен, 
які проходили теренами Великого українського степу, бачили 
людську біль та страждання, але втручатись в їх чвари - не 
мали права. Лише один раз предки Карпа, Магра, Тавризи та 
Чегодая із «Світової варти» порушили свою клятву. Вони 
попередили людей про надходження «Залізної планети», яку 
майбутні люди назвуть «Нібіру», до нашої планети Земля і що 
чекає людство. Перші згадки про «Нібіру» в стародавніх тестах 
на глиняних табличках залишить могутня цивілізація шумерів. 
Через 6 тисячоліть їх розшифрують люди майбутнього і будуть 
вражені: в глиняних табличках зафіксовані знання, які на сто-
ліття випереджали свій час. Зокрема, описувалися не лише всі 
планети Сонячної системи, але й згадували ще дві: «Тіамат» та 
«Нібіру». Згідно з глиняними табличками, «Нібіру» прилетіла з 
Космосу і спричинила катастрофу «Тіамат» - розірвала навпіл. 
Шумерам вдалося передати жах і велич небесних катаклізмів, 
викликаних зіткненням двох планет. 

***** 
За розповіддю старого волхва Білозара,  в 
минулому, в нашій Сонячній системі було 9 
планет, розташованих в наступному порядку 
від Сонця: Мумму, Лахаму, Лахму, Тіамат, Кі-
шар, Аншар, Ану, Еа і Гага, люди  майбутньо- 

го наддадуть їм інші назви. Раз на 3600 років в нашу Сонячну 
систему «залітає» космічне тіло «Залізна планета» (Нібіру), 
яка, потрапивши в гравітаційне поле Сонця, заставляє всі 
планети обертатись в протилежну сторону. Через це на 
планетах, починають відбуватися різні катаклізми текто-
нічного характеру. Гравітаційне поле планети «Тіамат», 
інша назва «Малона» (або Малдек,) штучно збурене людьми, 
які мали атомну і лазерну зброю почало чинити спротив 
«Нібіру», але остання була більша за розміром і розірвала 
«Тіамат» на дві частини. З однієї частини утворився пояс 
астероїдів, другу частину відкинуло на нову орбіту між пла-
нетами «Лахаму» і «Лахму», де вона дала початок планеті 
Земля. «Нібіру» також була відкинута на нову орбіту.  
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Особливості географічного положення України таке, що 
зміна полюсів, або інші катастрофи приводять до непоправи-
мих наслідків. Осередки землетрусів знаходяться на глибині 
30-60 км, а інколи на глибині до 700 км. Закарпатська сейсмо-
активна зона характеризується проявом землетрусів, що від-
буваються у верхній частині земної кори на глибинах 6-12 км з 
інтенсивністю в епіцентрі 7 балів. За палесейсмотектонічними 
та археологічними даними, люди майбутнього встановлять 
сліди давніх землетрусів інтенсивністю до 9 балів з періодич-
ністю 1 раз на 1000 років. Починаючи з 1107 року і до кінця ХХ 
ст. в Україні буде  90-100 землетрусів з інтенсивністю 7-8 балів. 

Небезпечнішими в Україні будуть метеорологічні явища: 
сильні зливи (Карпатські та Кримські гори); град (на всій тери-
торії); сильна спека (степова зона); суховії, посухи (степова та 
східна лісостепова зони); урагани, шквали, смерчі (більша час-
тина території); пилові бурі (південний схід степової зони); 
сильні тумани (південний схід степової зони); сильні заметілі 
(південний схід степової зони); снігові заноси (Карпати); значні 
ожеледі (степова зона); сильний мороз (північ Полісся та схід 
лісостепової зони). Крім того, вздовж узбережжя та в акваторії 
Чорного і Азовського моря будуть шторми, ураганні вітри, сме-
рчі, зливи, обмерзання споруд та суден, сильні тумани, заме-
тілі, ожеледі тощо. 

Міжнародна всесвітня коаліція в рамках секретного про-
екту напрацьовала проекти і надсилала представників «Світо-
вої варти» з супер зброєю до «Залізної планети», але знищити 
її не вдалося й по сьогоднішній час. Закінчив Білозар свою роз-
повідь словами: «Скоро прийде час і нашим товаришам із пле-
мені «Онгол» Карпу, Магру, Тавризі і Чегодаю, як представни-
кам «Світової варти» прийдеться стати на захист рідної землі».  

***** 
Містика перестає бути страшною, коли стає зро-
зумілою, тому книги Валентина Карпова і Сергія 
Чеботарьова балансують на межі очевидного і ней-
мовірного, вони постійно шукають відповіді на ней-
мовірні загадки, які є реальною частиною нашого з 
вами життя та отримують відповіді на найбільш 
суперечливі питання: які космічні небезпеки можуть 
загрожувати існуванню Землі? 
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Від розповіді волхва Білозара з Приінгулля, до «секретної 
доповіді «Оріон» в кінці ХХ ст. пройде дуже багато століть. І 
знову міфічна «Залізна планета» (Нібіру) буде навіювати страх 
населенню планети Земля. За прогнозами спеціалістів,  приб-
лизно за 100 років до входження «Залізної планети» у внутрі-
шнє коло Сонячної системи на Землі буде відбуватися посту-
пова зміна клімату і зниження рівня кисню, що призведе до різ-
кого ослаблення імунітету живих істот. Комахи і бджоли впа-
дуть в тривалу сплячку, внаслідок чого кілька врожаїв залиша-
ться необпиленими. Це призведе до відсутності основних еле-
ментів харчів, виникне різка нестача продовольства. Коли пла-
нета «Нібіру» досягає меж внутрішнього кола нашої Сонячної 
системи, люди планети Земля будуть спостерігати електромаг-
нітні аномалії і північні сяйва, що супроводжуються нескінчен-
ними розривами громів і блискавками без дощів. Зміна елект-
ромагнітного фону Землі позначиться на внутрішньому психо-
фізичному стані людей. Це може привести до масового суїциду 
і заворушення та людських бунтів. Чутливі люди будуть страж-
дати на безсоння і розлади психіки, настануть серцево-судинні 
захворювання.  

В міру просування «Залізної планети» до Сонця, на Землі 
почнуться землетруси, після чого на Землю впаде велика кіль-
кість метеоритних опадів. Розпочнеться рух тектонічних плит 
землі. Люди будуть шукати притулок в високогірних печерах. 
Після вивержень вулканів і землетрусів 1/3 земної і морської 
фауни буде знищена. Коли «Залізна планета» (Нібіру) досягне 
астероїдного кільця, можливо на Землю впаде якийсь астероїд, 
в слідстві чого більша частина джерел прісної води буде зни-
щена. Це викличе смерть другої 1/3 частини населення і тва-
ринного світу. 

За першим падінням астероїда, можливі падіння інших 
астероїдів, що приведе до підняття тектонічних плит землі і 
заповнення магмою великих територій суші. Третя частина, що 
залишилася 1/3 людей загине від хвороб, викликаних отруєн-
ням сірчаним повітрям і зараженою водою. У людей випадуть 
волосся і зуби, вони будуть покриті виразками і проказою. Тіль-
ки після цього води четвертого Всесвітнього потопу змиють всіх 
з «лиця Землі». З поміж решти людей врятуються лише ті, хто 
вчасно зуміє сховатися в високогірних печерах, а також  неве-
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лику частина «обраних людей», яких оберуть «аннунаки й ігігі», 
з «Залізної планети» для чергових експериментів з майбутнім 
людством. Цей сценарій має глибоке історичне коріння і нау-
кові обґрунтування. 

Якщо брати до уваги той, факт, що Бог «Птах» за 30000 
років до настання третього Всесвітнього потопу організував і 
побудував «світову систему пірамід», що сприяло утриманню 
земної осі в межах Північного полярного кола попереднього 
географічного полюса, то картина майбутнього Армагеддону 
буде набагато страшніше, тому що «система пірамід» зруйно-
вана сучасними людьми, а саме людство не готове до настан-
ня таких наслідків: «Тож маєте те, до чого весь час йшли». 

***** 
Перші письмові фальсифікації з’явились завдяки 
літописцям ще у часи Древнього Єгипту. Ті нав-
мисне перебільшували діяльність фараонів, аби 
возвеличити їхню владу. Згодом протягом усієї 
історії людства час від часу з’являлись сенсаційні 
археологічні  знахідки, цінні  письмові  джерела, ні- 

бито випадково знайдені в таємних архівах, які згодом визна-
вали підробками. Автори наших книг стараються вияснити, 
хто насправді створював ті, чи інші  фальсифікацій? Кому бу-
ло вигідно навмисне спотворювати історію України і світу? 
Чи правда, що перша письмова назва «Україна» згадується в 
Іпатіївському літописі 1187 р, а ідею легендарних реактивних 
установок «Катюша» вперше реалізували у 1515 році запорі-
зькі козаки? Де зараз відшукати правду? 

***** 
Піраміди були потужним резонансним пристроєм «одер-

жувачів» постійної високочастотної енергії з Космічного прос-
тору, ця енергія проходячи через піраміди, розсіювалися в 
широкому спектрі діапазону і давали потужний низькочастот-
ний струм на ядро Землі. В результаті чого відновлювалася 
його ритмічність і стабільність. Швидкість обертання Землі спо-
вільнювалася, знижувалася інтенсивність індукційних струмів, 
що постійно скупчуються усередині Землі. При відсутності цієї 
«пірамідної системи», в результаті постійного впливу високо-
частотних коротких хвиль на атмосферу Землі, зростає іоніза-
ція її атмосфери і напруженість електричного поля, що приз-
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водить до порушення ритміки обертання ядра планети, земля 
отримує додаткове прискорення. Сила збуджуючих струмів 
зростає постійно, що призводить до сейсмічності і геотектоні-
чної активності на планеті Земля. 

У 1938 році Далай Лама XIII дозволив фотографу Шеф-
феру і двом дослідникам із наукового відділу СС «Аненербе» 
зробити фото-кінозйомки гранітної плити, що знаходиться в 
підземній частині палацу «Потала» в Лхасі. Додатково їм був 
переданий стародавній сувій манускрипту, на якому зображені 
десятки різних за величиною кіл, що мають двійкову систему 
чисел на невідомому санскриті. На переконання дослідників з 
«Аненербе», окружності означали розташування планет в Со-
нячній системі 1,5 млн років тому. Нумерація виконана в своє-
рідному порядку: внутрішнє коло пронумерований зліва нап-
раво від 1 до 9; права сторона пронумерована зліва направо 
від 10 до 17; ліва сторона - пронумерована справа наліво від 
18 до 25; внизу від 26 до 28; вгорі - зліва направо від 29 до 31. 
Тибетські числа повторюють послідовність невідомого санс-
криту, який був на гранітній плиті. Якщо виходити з версії про 
те, що загибель планети «Ікар» було 1,5 млн років тому, то 
малюнок, вигравіруваний невідомим способом на величезній 
гранітній плиті, має вік більше 1,5 млн років. 

У 1977 році американські і канадські вчені зробили спільні 
сенсаційні дослідження мікрочастинок які містилися в пробах 
льоду, вилученого з великих глибин в Гренландії і в Антарктиді, 
що дорівнює періоду 12000 років до н.е. Дослідженням вста-
новлено, що дійсно, 12 тис років до н.е. на Землі палахкотіла 
величезна пожежа, і вміст вуглекислого газу перевищував 
допустиму норму в 97,8 разів. Ці та інші дослідження вказують 
на іншу, але трохи пізнішу катастрофу, приблизно 75 тис. р. 
назад на Землі походили масові виверження вулканів, і саме 
вони спричинили льодовиковий період на Землі. Це відкриття 
вписується в дослідження спеціалістів «Аненербе», які опира-
лися на опис подій 77 тис років тому викладених єгипетським 
істориком Манефоном в «Списку Царів». 

Закінчується «секретна доповідь Оріон» наступним: - 
Підтвердженням історичних матеріалів та основ гіпотез вик-
ладених спеціалістами з «Аненербе», можуть служити архео-
логічні дослідження вчених різних країн, проведені ними за 



 
365 

останні 150 років. Ці дослідження категорично спростовують 
теорію Дарвіна про походження людини від мавп (або групи 
приматів) і роблять її абсурдною. Правдиву історія розвитку 
людства – штучно приховують, широка громадськість з най-
давніших часів ніколи не була посвячена в суть подій, що 
відбуваються. Інакше кажучи, будь-які дії окремих правителів, 
правлячих груп і цілих держав завжди мали інші, відмінні від 
проголошених, причини й мету. 

Автори нашої книги звертають увагу, що на початку XXI 
століття Земля пройде через складний період еволюційного 
розвитку з системної перебудовою обширного комплексу гео-
фізичних, геомагнітних, геоелектричних, геохімічних, метео-
кліматичних та інших процесів. У нас є аналіз доступних в СМІ 
документів з тез урядової доповіді США 1980 року президен-
тові США «Про становище в світі» та подібний документ за 
2018 рік, різниця між ними 38 років. Ми розглянули розділи 
доповіді присвячені глобальній зміні клімату та прогнозом при-
родної обстановки на початку XXI століття. Відчутних змін в тих 
доповідях ми не знайшли. 

У тих доповідях говориться, що в зазначений період часу, 
(ХХІ ст.) на Землі очікуються глобальні катаклізми, які вплинуть 
на життя людства і існуючої цивілізації. Спочатку відбудуться 
зміни магнітних, а потім географічних полюсів в бік Північного 
американського континенту. Води світового океану протягом 
місяця затоплять сушу до рівня приблизно до 5000 м. Для 
Північно-американських штатів і для всього Північно-американ-
ського континенту залишаться безпечні місця на вершинах гір-
ської системи Кордильєр і місцевостей, прилеглих до висоти 
Мак-Кінлі (Деналі) на Алясці ( висота 6194 м.), Логан, США-
Канада (висота 5951 м.), Св. Іллі, США-Канада ( вис. 5489 м.), 
Орисаба, Мексика, (5700 м.) Попокатепетль, Мескікі (5450 м.). 
Протягом двох тижнів води чергового, четвертого Потопу зми-
ють з лиця Землі гірську систему Аппалачі і пік Мітчелл ( вис. 
2037 м.), а протягом наступних двох тижнів під воду підуть 
Скелясті гори і пік Ельберт (висотою 4399 м). 

Північний і Південно-американський континенти протягом 
місяця теж поринуть під воду. Великі промислові центри вияв-
ляться під водою на глибині до 200 метрів. Безпечним місцем 
для Південно-американського континенту стануть вершини гір-
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ської системи Анд і райони, прилеглі до піку Аконкагуа, Арген-
тина (висота 6960 м.), Охос-дель Саладо, Аргентина-Чилі (вис. 
6908 м.), Бонете Аргентина (вис. 6782 м.), Уаскаран, Перу (вис. 
6768 м.), Ільімані, Болівія (вис. 6462 м.) і Чимборасо, Еквадор 
(вис. 6310 м.). Реальність для порятунку життя залишиться у 
4% населення Північної і Південної Америки, а 96% загинуть. 

Безпечними місцями для населення Африки будуть гори 
Кіліманджаро, Танзанія (вис. 5895 м.), Кенія (вис. 5199 м.) І пік 
Маргеріта, Уганда, Конго (вис. 5109 м.). Реальність для поря-
тунку життя залишиться у 1% населення Африки, а 99% людей 
загинуть. 

Австралійський континент буде повністю затоплений во-
дою. Перспектива  порятунку  населення  Австралії  - відсутня. 

Глобальна картина затоплення, на думку амери-
канських фахівців, буде являти собою наступні 
події. Води Тихого океану з правого боку змиють 
Північний і Південний континент. З лівого боку - 
Австралію, Південно-Східну Азію, Індокитай і  
Японію. У Росії затоплення буде відбуватися 
повільніше через велику територію та гористу 
місцевість: хребет Коряцького і Колимського 
нагір'я, а також Сіхоте-Алиньский, Яблуневий та  

Джугджурський хребти, а також Уральські, Гімалайські, Тянь-
Шанські і Кунь -Лунські гірські системи. З огляду на це різниця 
висот затоплення в порівнянні з Північним і Південним Амери-
канським континентом в Росії буде інша. Москва піде під води 
протягом двох тижнів з моменту катастрофи. Уральські гори від 
Воркути до Орська будуть затоплені до висоти трохи більше 
тисячі метрів. Великий шанс для порятунку випаде народам, які 
проживають в районі Середньо-сибірського плоскогір'я і Тянь-
Шанської гірської системи. Реальність для порятунку життя в 
СРСР залишиться у 20-25% населення. 

Європейська картина Потопу буде виглядати наступним 
чином. Острів Ісландія буде занурений під воду частково, а ось  
Ірландія буде затоплена повністю. Британські острови підуть 
під воду на 90%. На суші залишаться Гранпіанські гори, місто 
Бенневіс (висота 1343 м), а також Пеннінські гори. Північна 
частина Європи, від Піренейського півострова до кордонів 
Росії, буде затоплена. Піренейський півострів залишиться не-
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затопленим. Іспанію затопить на 15% і то по берегах Атланти-
чного океану.  

Франція піде під воду на 50%. На суші залишаться Альпи і 
частина Центрального масиву. Італія зануриться під воду на 
50%. На суші залишаться Аппеніни, місто Корно-Гранде (вис. 
2912 м), острів Сицилія, вулкан Етна (вис. 3340 м). Острова 
Сардинія і Корсика поринуть під воду частково по береговим 
низинам. Також по береговій низовині піде під воду півострів 
Пелопоннес. В Україні залишаться Карпати з прилеглими до 
них населеними пунктами, «Дике поле» і Кіровоградська обл. 
будуть затоплені. Данія, Прибалтійські республіки Фінляндія і 
частина Швеції поринуть під воду. Норвегію затопить уздовж 
берегових ліній, на суші залишаться тільки ті її території, які 
розташовані на Скандинавських горах. 

Безпечними місцями в Європі стануть гірські системи 
Монблан, Франція, Італія (вис. 4807 м.), Монте-Роза, Італія 
(вис. 4634 м.), Етна, Італія (вис. 3323 м.), Маттерхорн, Італія - 
Швейцарія (вис. 4478 м.), Юнгфрау, Швейцарія (вис. 4158 м). 
Реальність для порятунку життя залишиться у 20% населення 
Європи, інші приречені на загибель. 

Велика частина Середземномор'я, включаючи Туреччину, 
залишиться на поверхні. Азія зануриться в воду до Гімалайсь-
ких гір. Індія буде затоплена вся. Тибетське нагір'я стане при-
тулком для мільйонів китайців, у яких буде шанс врятуватися в 
катастрофі «Четвертого потопу». Безпечними місцями в Азії 
стануть гірські вершини Евересту, Китай, Непал (вис. 8850 м.), 
Чогорі, Китай, Пакистан (вис. 8611 м.), Канченджанґа (вис. 8586 
м.), Аннапурна, Непал (вис. 8078 м.). Реальність для порятунку 
життя залишиться у 20% населення Азії. 

Таким чином, з усього населення Землі загине приблизно 
80% людей. При таких обставинах у американського уряду є  
побоювання, що після передбачуваної катастрофи Росія, араб-
ський світ і Індокитай збережуть частину свого військового 
потенціалу. Американці відзначають в своїх доповідях, що при-
чини катаклізму (Четвертий потоп) буде пов'язаний з міжплане- 
тарними подіями. Тому уряд США всерйоз зайнявся вивченням 
питання геофізики і проходженням різних космічних тіл навколо 
Сонця та біля планети Земля. Відомо, що американський уряд 
приступив до будівництва спеціальної бази для порятунку лю-
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дей і тварин на Алясці уздовж десяти найвищих вершин, що 
знаходяться районі міст Мак-Кінді і Форакера. Також розпочато 
будівництво збірних центрів в районі міст Джердайн і Торберта. 
Створені спецпідрозділи, де військові інженери армії США зай-
няті освоєнням глибоких високогірних печер та підземних туне-
лів. Програма носить умовну назву «Аргон». 

На думку ГРУ РФ «Зміни галактичного масштабу» можуть 
відбутися протягом останніх 150 р. Як приклад, швидкість руху 
Північного магнітного полюса в 1904 році дорівнювала 2 - 3 км. 
на рік. У 1970-ті роки збільшилася до 10-15 км. на рік, на поча-
тку ХХІ ст. складала близько 20 км. на рік. Зафіксовані стрибки 
Північного магнітного полюсу в наступному порядку: 

► 1831-1904 рік - 43 км 
► 1904-1948 рік - 397 км, 
► 1948-1962 рік - 133 км., 
► 1962-1972 рік - 54 км 
► 1972-1984 рік - 206 км в сторону нульового меридіана 

географічного Північного полюса між 70-80 паралеллю. При 
цьому швидкість руху Північного магнітного полюса непропор-
ційно зростає. У період 1831 по 1948 рік вона коливалася від 
2,5 до 5 км. на рік; з 1948 по 1962 рік швидкість збільшилася на 
10 км в рік; з 1972 по 1984 рік її швидкість становила 22 км на 
рік. Стрибок в 803 км магнітний полюс здійснив за останні 150 
років. При збереженні такої швидкості, можлива глобальна 
катастрофа на планеті Земля в ХХІ ст. 

***** 
Українська історія переповнена білими сторінками. 
Деякі історичні факти спеціально приховували від 
українського народу, інші ж замовчували або спотво-
рювали так, як це було вигідно тому чи іншому ре-
жимові. В.Карпову та С.Чеботарьову приходиться 
виясняти, як виникали, куди зникали і де зараз похо-
вані  докази  існування  речей, що лишаються за  ме- 

жею розуміння? Хто насправді був автором «Велесової кни-
ги»? З якою метою створили так званий «заповіт Петра 
Першого»? Куди нас приведуть сучасні досягнення в галузі 
науки, техніки чи мистецтві? Як науковці боротимуться за 
виживання всього людства? Ми закликаємо читачів до пошу-
ків нових фактів та подробиць найцікавіших подій минулого. 
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ПОДІЇ – ЯК  ПАТЕРНИ  ДОСЛІДЖЕНЬ 
Ми живемо у світі термінових новин де у будь-
який момент наша повсякденна рутина може 
бути порушена віддаленою подією. Події відігра-
ють центральну роль у тому як особистості та 
суспільства переживають власне буття. Навіть 
моменти які жоден з нас не може оминути (лю-
бов, народження, смерть або війна) частіше за 
все стають несподіванкою. Що таке «подія»? 
Автори нашої книги дивляться на «подію» як на 
момент  розриву  «історичної  тканини»  повсяк- 

денності та бачуть захоплюючий механізм розуміння насичених 
форм та потоків, від мікрорівня подій окремого особистого 
життя, до макрорівня революцій, терористичних атак та світо-
вих економічних криз. І своє бачення тих, чи інших подій аргу-
ментують багатьма прикладами з реального життя та персо-
нальних історій, вимальовують знакові образи або політичні 
мотиви, а ще міфи і міти, перекази і билини - як завуальовані 
історичні силуети власного народу.  

***** 
«Патерн» (взірець, зразок, шаблон) - об'єкт з якого 
робляться копії, або набори повторюваних об'єктів. 
«Рattern» використовується як термін в кількох захі-
дних дисциплінах. Сенс терміну «патерн» варіюєть-
ся в залежності від галузі знань, в якій використову-
ється (часто повторюваний елемент у різних сфе-
рах життя, переважно в природі та дизайні). А ще 
«патерн» - це таблиця, яка визначає порядок, ре-
жим та проміжок часу. 
***** 

У 2019–2020 роках частина старшокласників 10–11 класів 
почали навчатись за програмою інтегрованого курсу «Історія: 
Україна і світ», який запроваджено від 2018 року. Новий курс 
спрямований на формування розумінь і вмінь інтерпретувати 
власну історію України як частину світового культурного, еконо-
мічного, соціального та політичного простору. Фахівці повинні 
пояснювати взаємодію української та світової історії, навчити 
учнів виокремлювали й аналізувати історичні виклики, з якими 
стикалися держави, народи, нації, люди впродовж ХХ і початку 
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ХХІ ст. Ціль: реалізація розвитку критичного мислення і творчих 
здібностей. 

Ось чому наші автори «випустили у світ» декілька своїх 
книг із рублики «Країна знань», де основні події, явища і про-
цеси охопили визначні події в історії України у документально-
художньому викладені. Сутністю української історії в той час 
стала боротьба (у тому числі збройна) за національну держав-
ність, протистояння тоталітаризму та інші події з прив’язкою до 
формування власних родів. Увага зосереджена на врегулюван-
ні (особливо в українському вимірі), пошуках державами й 
народами нових моделей розвитку, українському національно-
визвольному русі (передусім діяльності в русі опору української 
інтелігенції), формуванні постіндустріального суспільства, 
революційних змінах у Європі та незалежності України. А ще 
становищі України в сучасному світі. 

Складені нашими авторами «хронологічні таблиці» допо-
можуть сформувати в учнів початкові уявлення про ключові 
явища і процеси в історичних періодах України, дадуть змогу 
розпізнати головні тенденції розвитку українського та інших 
суспільств на той час. Важливо, щоб всі учасники були зоріє-
нтовані на результативну діяльність, зокрема дослідницько-
пошукову і творчу роботу на базі пошуків «власного генети-
чного коріння в історії України». 

На думки Валентина Карпова та Сергія Чеботарьова 
треба навчитись «оминати підводні камені», історично та юри-
дично хибним є застосування поняття «український геноцид», 
яке у такому лінгвістичному поєднанні вказує на участь тільки 
українців у його скоєнні. Правильно писати і говорити – «гено-
цид українців» або «геноцид українського народу». В цьому 
плані нам потрібно поєднати зусилля вчителів-батьків-дідусів і 
бабусь для кращого осмислення й передачі пам’яті про «голо-
домори та геноцид» з погляду виховання усвідомлення цінності 
власної держави, демократичних свобод, а також соціальної 
активності та відповідальності. 

Треба виокремити соціально-фізіологічне явище «голод» 
від поняття і явища «голодомор». Термін і явище «голод» вка-
зують на кількісне (відсутність наявності їжі протягом певного 
терміну) і якісне голодування людського організму (нестача 
білків, жирів, вуглеводів, відтак калорій). Слова «голод» і 
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«голодомор» стосовно 1932–1933 р. вирізняються. Вони не є 
тотожні. «Голодомор» – це не смерть від «голоду», а історична 
форма застосування терору - голодом, тобто штучно організо-
ваного голоду в Україні. Він є «геноцидом» проти цивільного 
населення у мирний час. Тому в своїх дослідженнях завжди  
маємо використовувати визначення «Голодомор 1932–1933 р. 
в Україні», тобто вид злочину, із зазначенням часу та місць 
його скоєння. 

Помилковим також є розмежування явищ «голод» і «голо-
домор» у їх хронологічних рамках 1932–1933 р. «Голодомор» 
не є вищою фазою «голоду», а історичним, меморіальним і 
юридичним терміном, який відповідає ознакам «геноциду». 
Закон України від 28 листопада 2006 р. зафіксував хронологічні 
рамки «Голодомору в Україні», тому вони не підлягають ревізії. 
Вони набули сталості в історіографії. 

27 січня 2019 р. в Україні та світі, відповідно до Резолюції 
Генеральної асамблеї ООН від 2012 року, відзначали Міжна-
родний «День пам’яті жертв Голокосту», саме в цей день у 
1945 р. війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів 
нацистського табору смерті «Аушвіц», (згодом він став симво-
лом «Голокосту» та інших нацистських злочинів). Вивчення 
історії «Голокосту» здійснюється, за рекомендаціями «Ради 
Європи» та інших міжнародних організацій, як складова укра-
їнської, європейської та світової історії. 

А ще ми просимо поєднати зусилля вчителів-батьків-діду-
сів і бабусь в тому, щоб наші розповіді про анексію Автономної 
Республіки Крим та Севастополя, війни на Сході України та 
боротьби за права кримськотатарського народу, повинні нести 
національно-патріотичні елементи, де є багато прикладів з істо-
рії власних родів. Московській анексії у лютому-березні 2014 р. 
передували організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, 
блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військо-
вих частин ЗСУ підрозділами російської армії під прикриттям 
окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ так 
званих «загонів самооборони Криму», що поклало початок його 
окупації. Тим паче,18 травня 2020 р., в Україні відзначатимуть 
75-ті роковини депортації кримських татар та інших народів 
Криму, (саме 18.05.1944 р. розпочалася більшовицька операція 
з масової депортації кримських татар). 
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Серійну збірку книг «Відголоски родинної пам’яті» Вален-
тина Карпова та Сергія Чеботарьова про окремі моменти влас-
них родоводів, історії Кіровоградського краю та України, немож-
ливо відділити від всесвітньої історії, яка вивчає і описує про-
цес розвитку людського суспільства в цілому, з характерними 
закономірностями, що проявляються в історії всіх народів. Різні 
і несподівані погляди на перший початок життя на планеті Зем-
ля, на видимий і невидимий світ, коли із прихованих глибин 
людської пам’яті постають цікаві розповіді, які доповнюють цілі-
сну картину всієї історії людства.  

Автори спробували докопатись до витоків зародження 
перших людей від дуже давнього періоду і до сьогодення. Від 
початку своєї історії через і до утворення перших поселень із 
сільськогосподарським способом життя. Перші люди пройшли 
шлях освоєння територій, використання і видобуття вогню, 
створення знарядь полювання і праці, розвитку розмовної мо-
ви, пробудження свідомості, зародження образотворчого мис-
тецтва та засібів передачі людської мови за допомогою знаків 
на прикладі алфавіту, абетки, ієрогліфіки, клинопису тощо. Все-
світньо-історичний процес умовно поділяється на хронологічні 
періоди які ви вивчали за шкільною програмою. «Нова історія» 
- період з початку виникнення так званого капіталізму і до поча-
тку Першої світової війни 1914 року. Далі розпочався «Новітній 
час» - від початку 1914 року - до сьогодні. Протягом цього пері-
оду відбувся крах колоніальних імперій і виникнення націона-
льних держав. Відбулось зменшення ролі Європи та перехід 
світового лідерства до США. 

***** 
У світі існує майже 7 000 мов. У Європі розмовляють 
лише 230 мовами, тоді як у Азії розмовляють понад 2 
000 мовами. Територією особливо багатого лінгвіс-
тичного різноманіття є Папуа-Нова Гвінея, де лише 
близько 4 мільйонів людей використовують більш ніж 
832 мови. Найдавніші  пам'ятки писемності  виявлені  у 

гротах «Кам'яної могили», приблизно VII—III тис. до н.е. Укра-
їнська мова, історичні назви - руська (русинська) національна 
мова українців - є державною мовою в Україні. Історія нашої 
мови починається від праслов'янської мови до VI ст. н.е. Про-
тивники української мови створюють свої численні  міфи.  
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Історія XX ст. багата подіями, які сформували сучасний 
світ. Сюди входять дві світові війни, виникнення комуністичних і 
фашистських тоталітарних режимів, розкол світу на два табори 
і холодна війна між ними, розвал колоніальних імперій і станов-
лення нових незалежних держав.  

► Перша світова війна 1914-1918 роки; 
► Друга світова війна 1939-1945 роки; 
► «Зелена революція» в 1940-1970 роках разом із успіха-

ми медицини призвели до швидкого зростання населення Зем-
лі та продовження життя людини; 

► Перша «холодна війна» 1947-1991 роки, геополітична, 
ідеологічна та економічна боротьба між глобальними наддер-
жавами, Сполученими Штатами та Радянським Союзом; 

► Друга «холодна війна», відновлення напруженості між 
США та ЄС, Російською Федерацією та Китайської Народною 
Республікою; 

► У 1993 році між двадцятьма країнами Європи був під-
писаний «Маастріхський договір», згідно з яким був створений 
Європейський союз (ЄС). З 1999 року в країнах Європейського 
союзу почалось введення єдиної валюти – «євро». 

► Російська збройна агресія проти України (Російсько-
українська війна) та анексія Криму від 2014 року, пряме та опо-
середковане застосування збройної сили Російською Федера-
цією проти суверенітету та територіальної цілісності України. 
27 січня 2015 року Верховна Рада України визнала Російську 
Федерацію агресором. Станом на початок 2020 року війна не 
закінчена. 

XX століття - ера технологічної революції і низки прорив-
них винаходів, доленосних наукових винаходів в різноманітних 
галузях: генна інженерія, теорія відносності, клонування, над-
провідність, космогонія, космологія та інші. Кінець ХХ ст. – пері-
од інформаційного суспільства і глобалізації, водночас, загост-
рення глобальних проблем людства, вирішувати які повинні 
наші нащадки в наступному XXI ст.: перенаселення, глобальне 
потепління, вичерпання ресурсів, деградація довкілля та інші. 

«Революція гідності» (Євромайдан) з 21 листопада 2013 
до лютого 2014 року. Наслідком перемоги «Революції гідності» 
стало відсторонення президента Януковича від влади та його 
втеча в Росію, відновлення конституції України 2004 р, скасу-
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вання диктаторських законів, призначення дострокових прези-
дентських виборів. Зміна влади кардинально зменшила силу 
впливу Росії (РФ) на Україну. 

XXI ст. розпочалося 1 січня 2001 року і закінчиться 31 гру-
дня 2100 року; поточне століття від Різдва Христового. Це XXI 
століття нашої ери і перше століття III тисячоліття.  Населення 
світу на початку століття становило 6.1 мільярдів людей. XXI 
ст. ознаменувалося швидким розвитком мобільних технологій 
та інтернету. Суспільство почало толерантніше ставитися до 
гомосексуалізму і одностатевих шлюбів. Зараз йдуть тривалі 
дебати в суспільстві, в ЗМІ та серед членів Церкви стосовно 
одностатевих шлюбів та гомосексуалізму. 

Ми маємо хронологію (вчення) - як загальне поняття, пос-
лідовних історичних подій у часі і просторі, де виділяємо:  

► Астрономічну хронологію; 
► Історичну хронологію 
► Хронологічні таблиці; 
► Хронологію геохімічних процесів - в природній системі. 

Найбільш поширена періодизація історії України: 
► Стародавня історія (від найдавніших часів до V ст.); 
► Середньовіччя (V-XV ст.); 
► Ранньомодерний або Ранній новий час (XVI-XVIII ст.); 
► Модерний (або Новий час XIX ст.); 
►  Новітня історія (XX-XXI ст.) 

Як приклад, стародавня історія України в історичному часі: 
► Палеоліт - 1,5 млн років тому – 10 тис. років тому; 
► Мезоліт - середня кам'яна доба (XI - VI тис. до н.е.); 
► Неоліт - новокам'яний вік (VII - IV тис. до н.е.); 
► Енеоліт - мідно-кам'яний вік (VI-III тис. до н.е.); 
► Бронзовий вік (III тис. - XII ст. до н.е.); 
► Залізний вік (XII ст. до н.е. - IV ст. н.е. ), де маємо кочо-

ві народи (племена): кіммерійці (IX-VII ст. до н.е.); скіфи (VII- III 
ст. до н.е.); сармати витіснили скіфів у III ст. до н.е.; готи витіс-
нили сарматів у ІІІ ст. н.е. і так далі (зазначено в наших книгах). 
Розпочався рух племен і народів Європи у IV-VII ст. н.е. за наз-
вою «Велике переселення народів». До східних слов'ян у VIII-IX 
ст. (за свідченнями Нестора), відносили: полян, древлян, сіве-
рян, волинян, уличів, тиверців, білих хорватів тощо. 

Як бачимо, без пам’яті про минуле – немає майбутнього. 
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КОРОТКА  ХРОНОЛОГІЯ  ПОДІЙ 
НА  УКРАЇНСЬКИХ  ЗЕМЛЯХ 

2 млн. р. тому - поява первісних людей на Землі. 
1 млн. – 800 тис. років тому - поява первісних 
людей на території нинішньої України. 
800-700 тис. років тому - поява найдавніших лю-
дей на території майбутнього Єлисаветградсь-
кого краю. 

ХІІ – Х тис. до н.е. – кінець палеоліту 
IХ-VII ст. до н.е. - розселення кіммерійців між Дністром i Доном, 
а також на Кримському та Таманському півостровах 
ХІІ-VII тис. до н.е. – період мезоліту (середня кам’яна доба) 
VII-ІІІ ст. до н. е. - перебування на українських землях скіфів 
VIII – IV тис. до н.е. – період неоліту (нова кам’яна доба) на 
території України 
VІІІ - VІ ст. до н.е. - велика грецька колонізація укр. земель 
V ст. до н.е. - Боспорське царство. 
IV - середина III тис. до н.е. - розселення племен трипільської 
культури на території України 
IV – ІІІ тис. до н.е. – період енеоліту (мідний вік) на території 
України  
IV-III тис. до н. е. - розселення племен трипільської культури на 
території майбутніх Єлисаветградських землях. 
VII-III ст. до н. е. - панування скіфів на території Північного 
Причорномор’я та на майбутніх Єлисаветградських землях. 
VII-VI ст. до н. е. - грецька колонізація Північ. Причорномор’я. 
III ст. до н.е. - поява у Північному Причорномор'ї сарматських 
племен, які панували там шість століть. 
ІІІ – ІІ тис. до н.е. – бронзовий вік на території України 
І тис. до н.е. – ранній залізний вік  
I-II ст. - перші згадки про слов’ян у творах римських вчених - 
Плінія Старшого, Тацита та Птоломея. 
IV-VII ст. - формування перших східнослов’янських політичних 
об’єднань та союзів племен. 
V – VІІ ст. - Велике розселення слов’ян 
VIІI-IХ ст. - утворення праукраїнської держави Руська земля з 
центром у Києві. 
860-866 р.  - походи князя Аскольда на Константинополь. 
882 - вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Олегом. 
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882-912 р. - правління Олега на землях Русі. 
911 р. - укладення договору між Руссю i Візантією. 
912-945 р. - князювання Ігоря. 
945-964 р. - регентство княгині Ольги. 
964-972 р. - князювання Святослава. 
980-1015 р. - князювання Володимира Великого. 
988 р. - запровадження християнства в Київській Русі. 
1019-1054 р. - князювання Ярослава Мудрого. 
біля 1030 p. - Вийшов збірник стародавнього «Руського права» 
або «Правда Ярослава Мудрого» який містив норми криміналь-
ного, спадкового, торгового і процесуального законодавства. 
1037 р. - спорудження в Києві - Софійського собору. 
1097 р. - князівський з’їзд у Любечі. 
1113 р. - укладення монахом Нестором першої редакції літо-
писного зведення «Повісті минулих літ». 
1113-1125 р. - князювання Володимира Мономаха. 
1187 р. - перша літописна згадка назви «Україна» щодо земель 
Південної Київщини та Переяславщини. 
1199 р. - об’єднання земель волинським князем Романом Мсти-
славовичем i утворення Галицько-Волинського князiвства. 
1223 р. - поразка руських дружин i половецького війська в битві 
на річці Калці. 
1237-1240 р. - ординська навала на Київську Русь. 
1238 р. - перемога військ Данила Галицького над німецькими 
лицарями-хрестоносцями під Дорогочиним. 
1350-1352 р. - боротьба польсько-угорської коаліції з Литовсь-
ким князівством за Волинські землі. 
Українські землі у складі Великого Князівства Литовського 
та інших держав (другій пол.ХІV – першій пол ХVІст.) 
1359 р. – утворення Молдавського князівства й входження до 
його складу Буковини  
1362 р. - битва на Синіх Водах (Синьоводська битва; вірогідно  
між 24 вересня - 25 грудня 1362), на річці Сині Води між литов-
сько-руським військом Великого князя Литовського Ольгерда 
Гедиміновича та правителями «Золотої орди» на Поділлі, поб-
лизу фортеці Торговиці (тепер село Ново-архангельського 
району Кіровоградської області 
1385 р. – укладення Кревської унії 
1387 р. – припинення існування Галицько-Волинської держави 
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1430-1438 р. – повстання під проводом Свидригайла 
1449 р. – утворення Кримського ханства 
1458 р. – поділ Київської митрополії на дві частини з центрами  
у Києві і Москві 
1471 р. – остаточна ліквідація Київського князівства 
1478 р. – визнання хана Менглі Гіреєм васальної залежності від  
Туреччини 
1483 р. – поява першої друкованої книжки астрологічного 
календаря Юрія Котермака (Дрогобича) 
1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних 
джерелах 
1491 р. – перші книги церковнослов’янського письма  
1529 р. – видано кодекс законів – перший Литовський статут 
Українські землі в другій пол. ХVI – першій пол. ХVІІI ст. 
1555 р. – Дмитро Вишневецький заснував на о.Хортиця першу 
козацьку Січ 
1556-1561 р. – створення Пересопницького Євангелія 
1556 р. – розбудова князем Д.Вишневецьким на о.Мала Хор-
тиця першої козацької Січі 
1569 р. – Люблінська унія. Створення Речі Посполитої як об’єд-
нання у «Республіку Обидвох Націй», (Королівство Польське, 
Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське). Існувала 
протягом 1569–1795 р. на теренах Польщі, України, Білорусі, 
Литви, Латвії, Молдови, південної Естонії та західної Росії. 
1573 р. – Іваном Федоровим відкрито друкарню у Львові 
1576 р. – заснування Острозької академії 
1586 р. – засновано першу братську школу у Львові 
1588 р. – остаточне закріпачення селянства 
1591-1596 р. – селянсько-козацькі повстання під проводом 
К.Косинського та С.Наливайка 
1596 р. – Берестейська церковна унія. Створення греко-като-
лицької церкви 
1615 р. – Заснована Київська братська школа; засновано дру-
карню при Лаврі -Печерській 
1621 р. – Хотинська війна Османської імперії проти Речі Поспо-
литої та українських козаків. Завершилася Хотинським миром  
1625 р. – Куруківська угода між Польщою і Військом Запорозь-
ким «Про козацькі привілеї», діяла тільки до 1630 року. 
1630 р. – козацьке повстання під проводом гетьмана нереєст- 



 
379 

рових запорізьких козаків - Трясила 
1637-1638 р. – повстання під проводом Павла Павлюка, Якова  
Острянина та Дмитра Гуні 
1632 р. – утворення Києво-Могилянського колегіуму 
1635 р. – зруйнування запорожцями фортеці Кодак 
1648-1657 р. – гетьманування Богдана Хмельницького 
1648 р. (січень) – початок Національно-визвольної війни 
1648 р. – битви під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями 
1649 р. – битва під Зборовом та Зборівський договір 
1651 р. – Берестецька битва. Білоцерківський договір 
1652 р. – Батозька битва (Війська Запорозького і Кримського 
Ханства під проводом Б.Хмельницького) 
1652 р. (серпень) – укладання україно-молдовського союзу 
1654 р. – укладання договору із московським царем 
1656 р. – Віленське російсько-польське перемир’я 
1657-1659 р. – гетьманування Івана Виговського 
1658-1659 р. – московсько-українська війна 
1659 р. – фальсифікації договору (Березневі статті) 1654 р. 
1659-1663 р. – гетьманування Юрія Хмельницького 
1661 р. – видано Києво-Печерський патерик 
1665 р. – підписання І.Брюховецьким «Московських статей» 
1665-1676 р. – гетьманування Петра Дорошенка 
1667 р. – Андрусівський договір 
1669 р. – визнання П.Дорошенком протекторату Туреччини 
1677-1678 р.- оборона Чигирина та зруйнування Чигирина 
1681 р. – Бахчисарайський мирний договір між Туреччиною і 
Московією 
1686 р. – «Вічний мир» між Московією і Польщею 
1687 р. – перший Кримський похід московсько-українського 
війська 
1687-1709 р. – гетьманування Івана Мазепи 
1689-1700 р. – участь України-Гетьманщини у боротьбі за Пів-
нічне Причорномор’я 
1708-1709 р. – повстання гетьмана Івана Мазепи 
1709 р. – Полтавська битва 
1710 р. – ухвалення Конституції Пилипа Орлика. Договір геть-
мана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та 
козацтвом цього війська. Була прийнята на зборах козацтва 
біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер (нині це 
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територія Молдови). Тому її інколи називають «Бендерською 
конституцією». Складається з преамбули та 16 статей.   
1722-1727 р. – діяльність Першої Малоросійської колегії 
1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі; перший спа-
лах гайдамацького руху 
1735-1743 р. – час активних дій опришка О.Довбуша 

Враховуючи дати по рокам, автори книги 
зробили окрему вставку про «Нову Сер-
бію» (1752 р) та Єлисаветградську-Кіро-
воградську область до 1970 року. 

1752 р. - створення військового поселення «Нова Сербія» 
1754 (1752) р. - рік «народження» фортеці святої Єлисавети.  

 (Примітка: з 1785 р. фортеця перетворюється на міс-
то Єлисаветград. Згодом назвуть «місто п’яти назв». 
Історичні назви міста: від 1785 - Єлисаветград, в 1924 р 
Зінов’євськ, в 1934 р Кірово, від 1939 р Кіровоград, від 
2016 року – Кропивницький).  

1754 р. - створення Новослобідського козацького полку 
1759 р. - Новослобідські козачі поселення були приєднані до 
Нової Сербії 
1764 р. - ліквідовані Нова Сербія і Новослобідський козацький  
полк, їхні території під назвою Єлисаветинської провінції ввійш-
ли до складу утвореної Новоросійської губернії 
1796 р. - створено Єлисаветградський повіт Новоросійської 
губернії Російської імперії 
8 жовтня 1802 р. - 15 травня 1803 р. - Єлисаветградський повіт 
у складі Миколаївської губернії 
15 травня 1803 р. -6 січня 1921 р. - повіт у складі Херсонської 
губернії 
1869 р.- засноване місто Знам'янка, залізничний вузол України 
1918 р. (січень) - перше установлення радянської влади в 
Україні і в Єлисаветградському повіті 
1921 р. (січень) - Єлисаветградський повіт входить до Микола-
ївської губернії УСРР 
1922 р. (грудень) - УСРР входить до складу Радянського Союзу 
1923 р. (березень) - створено Єлисаветградський округ Мико-
лаївської губернії 
1924 р. (серпень) - Єлисаветград перейменовано на Зинов'є-
вськ, Єлисаветградський округ - на Зинов'євську округу 
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1925 р. (червень) - ліквідовано Миколаївську губернію 
1930 р. (вересень) - ліквідовано округи в Україні 
1932 р. (лютий) - створена Одеська область 
1934 р. - місто Зинов'євськ перейменоване на м. Кірове 
1937 р. (вересень) - створена Миколаївська область 
1939 р. (січень) - м. Кірове перейменоване на м. Кіровоград.  
(Додатково утворена Кіровоградська область, до якої увійшли 
30 районів: Аджамський, Бобринецький, Велико-Висківський, 
Витязівський, Добровеличківський, Долинський, Єлисаветград-
ківський, Златопільський, Знам'янський, Кам'янський, Кіровог-
радський сільський, Компаніївський, Мало-Висківський, Новго-
родківський, Ново-Архангельський, Ново-Георгіївський, Ново-
Миргородський, Ново-Празький, Ново-Український, Олександ-
рівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Під-
висоцький, Піщано-Брідський, Рівнянський, Тишківський, Усти-
нівський, Хмелівський, Чигиринський).  
1939 р. - місто Знам'янка віднесене до категорії міст обласного 
підпорядкування 
1941 (серпень) - 1944 (січень) німецька окупація м. Кіровограда 
1944 р. - утворено Червонокам'янський район 
1946 р. (листопад) - місто Олександрія віднесене до категорії 
міст обласного підпорядкування 
1954 р. (січень) - Златопільський, Кам'янський і Чигиринський 
райони ввійшли до Черкаської області 
1954 р. (лютий) - до складу Кіровоградської області включені 
Вільшанський, Гайворонський, Голованівський та Ульяновський 
райони Одеської області 
1957 р. (червень) - скасовано Тишківський район 
1958 р. (вересень) - скасовано Великовисківський район 
1959 р. (січень) - скасовано Червонокам'янський район 
1959 р. (липень) - скасовані Аджамський і Підвисоцький райони 
1959 р. (листопад) - скасовані Витязівський, Єлисаветградків-
ський і Піщанобрідський райони 
1961 р. - місто Кремгес віднесене до категорії міст обласного  
підпорядкування 
1962 р. - скасовано Новогеоргіївський район, утворено Кремге-
сівський район 
1962 р. (грудень) - скасовані Вільшанський, Гайворонський, 
Голованіський, Знам'янський, Кампанійський, Новгородків-
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ський, Ново-миргородський, Ново-празький, Онуфріївський, 
Рівненський, Устинівський і Хмелівський райони. А міста Гай-
ворон і Ново-Миргород віднесені до категорії міст обласного 
підпорядкування 
1965 р. (січень) - відновлені Гайворонський, Голованівський, 
Знам'янський, Компаніївський, Новгородківський, Новомирго-
родський райони. А міста Гайворон і Новомиргород віднесені 
до категорії міст районного підпорядкування 
1967 р. - утворені Вільшанський, Онуфріївський та Устинівський 
райони 
1969 р. – зміна назви р-ну: Кремгесівський на Світловодський. 
Вставку про Кіровоградську область закінчено 1970 роком. 

***** 
Українські землі ХVІIІ ст. – 1914 рік. 
1750 р. – другий спалах гайдамацького руху 
1750-1764 р. – гетьманування Кирила Розу-
мовського. 

1764 р. – остаточна ліквідація гетьманства; заснування Другої 
Малоросійської колегії 
1768 р. – Коліївщина; третій спалах гайдамацького руху 
1772 р. – перший поділ Польщі 
1775 р. – остаточна ліквідація царським урядом Запорізької січі  
(зруйнування російськими військами Підпільненської Січі) 
1783 р. – царський указ про остаточне закріпачення селян 
Лівобережної та Слобідської України 
1783 р. – перша анексія Кримського півострова Росією (у 1954 
році повернуто до України, а в 2014 р. Росія вдруге анексувала 
Крим і розпочалась російсько-українська війна на сході України)    
1789 р. – скасування Йосифом ІІ панщини в Західній Україні 
1792 р. – переселення Чорноморського війська на Кубанщину 
1793 р. – другий поділ Польщі 
1795 р. – третій поділ Польщі 
1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського 
1812 р. – російсько-французька війна (Наполеонівська війна) 
грудень 1825 - січень 1826 р. – повстання Чернігівського полку 
1830-1831 р. – Польське повстання 
1846-1847 р. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства 
1816 р. – створення освітнього товариства галицьких греко-
католицьких священників 
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1833-1837 р. – діяльність «Руської трійці» 
1848 р. – скасування кріпацтва на західноукраїнських землях 
(селянська реформа) 
1805 р. – відкриття університету в Харкові 
1834 р. – відкриття університету в Києві 
1863 р. – Валуєвський циркуляр (розпорядження міністра Мос-
ковії П. Валуєва про припинення випуску українських книжок). 
1863-1864 р. – польське національно-визвольне повстання 
1865 р. – відкриття Новоросійського університету 
1868 р. – створення у Львові товариства «Просвіта» 
1873 р. – створення у Львові літературного товариства імені 
Т.Г.Шевченка (від 1892 р. – наукове товариство)  
1876 р. – цар Олександр II підписав Емський указ, (заборона 
видавати\ввозити з-за кордону літературу українською мовою) 
1883 р. – приєднання Криму 
1885 p. - заснування Народної Ради у Львові. 
1887-1891 р. – участь Чорноморського козацтва та полків  
Лівобережжя в російсько-турецькій війні 
1890-1900 р. – створення партій: РУРП (Русько-українська 
радикальна партія); УСДП (Українська соціал-демократична 
партія) та РУП (Революційна українська партія) Наддніпрян-
ської України 
1903 р. - видання у Відні «Біблії» українською мовою 
1905-1907 р. – буржуазно-демократична революція в Російській 
імперії 
1905 р. (червень) - повстання на броненосці «Потьомкін». 
1905 р. (листопад) - повстання на крейсері «Очаків» на чолі з 
лейтенантом П.Шмідтом. 
1906 р. (квітень-липень) - діяльність І Державної думи та Укра-
їнської думської громади. 
1906 р. (листопад) - указ про вільний вихід селян з общини. 
1906-1911 р. – столипінська аграрна реформа 
1907 р. – заснування у Києві першого українського стаціонар-
ного театру на чолі з М.Садовським. 
1907 р. (лютий-червень) - діяльність II Державної думи та Укра-
їнської громади в ній. 
1908 р. - утворення Товариства українських поступовців. 
1914 p. (липень) - початок Першої світової війни. Створення 
Головної української ради (ГУР). 
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Україна в Першій світовій війні 1914-1916 р. 
1914 р. (серпень) – утворення Головної української ради; фор-
мування легіону Українських січових стрільців; створення Сою-
зу визволення України 
1914 р. – Галицька битва, взяття Львова 
1916 р. – Брусиловський прорив 
Українська революція і державотворчий процес 1917-1921.  
1917 р. – утворення Української Центральної Ради (УЦР) 
1917 р. (квітень) – Всеукраїнський Національний конгрес (ВНК) 
1917 р. (червень) – ухвалення І Універсалу УЦР (проголошення 
автономії України) 
1917 р.(липень)  – ухвалення ІІ Універсалу УЦР  
1917 р. (листопад) – ухвалення ІІІ Універсалу УЦР (проголо-
шення Української Народної Республіки (УНР) 
1918 р. (січень) – ухвалення ІV Універсалу УЦР (проголошення 
незалежності УНР) 
1918 р. (січень) – бій під Крутами 
1918 р. (лютий) – Брестський мир між УНР та країнами Чет-
верного союзу 
1918 р. (квітень) – державний переворот в УНР і приход до 
влади П.Скоропадського 
1918 р. (листопад) – утворення Директорії УНР (найвищий 
орган державної влади Української Народної Республіки) 
1918 р. (листопад)  – проголошення ЗУНР (Західноукраїнська 
Народна Республіка 1918-1919 р) 
1918 р. (листопад)  – відкриття Української академії наук 
1919 р. (січень) – проголошення Акта злуки (або Велика Злука)  
урочисте оголошення на Софійському майдані в Києві універ-
салу про об'єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну (День собо-
рності України). 
1919 р. (липень) – окупація польськими військами Східної 
Галичини 
1919 р. (грудень) - 1920 р. (квітень) – «Перший зимовий похід» 
військ УНР 
1920 р. (квітень) – Варшавська угода між УНР і Польщею 
1920 р. (квітень-жовтень) – радянсько-польська війна  
1920 р. (грудень) – союзний договір між СРФРР і УСРР (між 
Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Рес-
публікою і Українською Соціалістичною Радянською Респуб-
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лікою про взаємне визнання суверенітету і незалежності та 
встановлення військового і господарського союзів) 
1921 р. (березень) – Ризький мир між РСФРР і УСРР, з одного 
боку, та Польщі з другого, який формально закінчив польсько-
радянський збройний конфлікт 1919-1920 р. 

Українські землі 1921 – 1939 роках. 
1921-1923 р. – голод в Україні 
1921 р. (жовтень) – відновлення Української автокефальної 
православної церкви (УАПЦ) 
1922 р. – входження Української Соціалістичної Радянської 
Республіки (УСРР) до складу Союзу Радянських Соціаліс-
тичних Республік (СРСР) 
1923 р. – початок політики «українізації» 
1925 р. – завершення «відбудови промисловості», курс на 
індустріалізацію країни 
1928 р. – Шахтинська справа - як «фальш суд» над 53 особами 
1929 р. – справа «СВУ» (Спілка визволення України) 
1929 р. – рік «великого перелому», початок суцільної колекти-
візації в Україні 
1930 р. – «саморозпуск» Української автокефальної правос-
лавної церкви (УАПЦ) 
1932-1933 р. – Голодомор в Україні 
1934 р. – перенесення столиці України з Харкова - до Києва 
1929 р.– утворення Організації українських націоналістів (ОУН) 
1930 р. – проведення польською владою політики «пацифіка-
ції» до українців (утихомирення насильницькими методами) 
Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн 

(1939 – 1945 років) 
1939 р. (березень) – проголошення незалежної Карпатської 
України 
23 серпня 1939 р. (серпень) – радянсько-німецький пакт про 
ненапад (Пакт Молотова-Ріббентропа) 
1 вересня 1939 р. – початок Другої світової війни 
1939 р. – вступ Червоної армії на територію західної України 
1939 р. (листопад) – східну Галичину і Волинь включено до 
Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) 
1940 р. (серпень) – Південну і Північну Бессарабію та Північну 
Буковину включено до складу УРСР 
22 червня 1941 р. – початок Великої Вітчизняної війни на тери- 
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торії Радянського Союзу 
1941 р. (червень) – проголошення Акта відновлення української 
держави (України) 
1942 р. (грудень) – початок звільнення України (визволено пер-
ший населений пункт на території України с. Півнівка Вороши-
ловоградської області, сучасна Луганська область) 
1943 р. (листопад) – визволення Києва 
1944 р. (січень) – Корсунь-Шевченківська наступальна операція 
1944 р. (травень-червень) – депортація татар, греків та вірмен з 
Криму 
1944 р. (вересень-жовтень) – Карпатсько-Ужгородська наступа-
льна операція 
1944 р. (жовтень) – визволення всієї території України 
9 травня 1945 р. – завершення Великої Вітчизняної війни на 
території Радянського Союзу. Свято «День Перемоги».  
1944 р. (листопад) - В Мукачеві перший з’їзд делегатів народ-
них комітетів  Закарпатської України ухвалив маніфест про воз-
з’єднання Закарпатської України з УРСР. 

Україна 1945 рік – початок ХХІ ст. 
1945 р. (квітень) – Україна стає спів засновницею ООН 
1945 р. (червень) - Підписано договір та протокол до нього про 
вихід Закарпатської України зі складу Чехословаччини та про її 
возз'єднання з радянською Україною. 
1945 р (серпень). Між СРСР і Польською республікою укладено 
договір про радянсько-польський кордон. 
1946 p. (серпень) - Схвалення плану IV п'ятирічки, під назвою 
«п'ятирічка відбудови». 
1946-1947 р. – голод в Україні 
1946 р. (березень) – «саморозпуск» Української  Греко-католи-
цької церкви  (УГКЦ). 
1947 р. (лютий) - Підписано радянсько-румунський договір. Ру-
мунія визнала входження Північної Буковини, території. Колиш-
ніх Хотинського та Ізмаїльського повітів до складу УРСР. 
1947 р. Грошова реформа, скасування карткової системи, пері-
од за назвою «Ждановщина». 
1947 р. (квітень-липень) – операція «Вісла» (етнічна чистка) де-
портації 140 575 українців з їхніх етнічних територій: Лемків-
щини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини. 
1949 р. Ліквідація Мукачівської греко-католицької церкви. 
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1950 р. Загибель командуючого Української повстанської  армії 
(УПА)  Р.Шухевича. 

Україна в умовах десталінізації (1953–1964 р) 
5 березня 1953 р.  Смерть Й. Сталіна. Початок десталінізації. 
1954 р. Початок освоєння цілини. 
1954 р. Обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК КПУ. 
1954 р. (лютий) – входження Кримського півострова до складу 
Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) 
1956 р. Відбувся XX з'їзд Комуністичної партії Радянського сою-
зу (КПРС). 
1956 р. Вихідця з Житомирської області (українця) С.Корольова  
призначено генеральним конструктором космічних апаратів в 
державі СРСР. 
1959 р. – утворення Української робітничо-селянської спілки 
1961 р.  Грошова реформа в СРСР. 
1961 р. (квітень) - Перший політ людини (Ю.Гагарін) у космос. 
1962 р. (серпень). - Українець П.Попович здійснив космічний 
політ навколо Землі. 
1963 р. Обрання П.Шелеста першим секретарем ЦК КПУ. 

Україна в період загострення кризи радянської системи 
(середина 1960 – початок 1980–х p.) 

1965 р. (вересень). У кінотеатрі «Україна» в Києві під час перег-
ляду кінофільму «Тіні забутих предків» група інтелігенції, зокре-
ма І.Дзюба, В.Стус, В.Чорновіл та інші, провели акцію протесту 
проти арешту інакодумців. 
1965, 1972, 1982 роки.  Хвилі арештів дисидентів в Україні. 

Друга половина 1960–х років.  
Економічні реформи О. Косигіна. 

1964 р. – поява в Україні перших «само видавництв»  
1965 р. – перша хвиля арештів серед діячів дисидентського 
руху (які виступали за демократизацію суспільства, дотримання 
прав і свобод людини). 
1965 р. – реформи в сільському господарстві та промисловості 
під назвою «косигінська реформа» (розширення самостійності 
підприємств.) 

1965-1985 р. – період застою в державі СРСР 
1972 р. (січень). Радянські спецслужби провели масові політи-
чні арешти, ув’язнивши багато провідних діячів українських 
національно-культурного відродження. 
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1972 р. – Зміна політичного керівництва Українській Радянській 
Соціалістичній Республіки – УРСР. (Петра Шелеста на посаді 
першого секретаря ЦК Комуністичної партії України змінив 
Володимир Щербицький). 
1972-1973 р. – Друга хвиля арештів серед діячів українського 
дисидентського руху 
1976 р. Утворення Української Гельсінської групи (УГГ). 
1978 р. Прийняття нової Конституції УРСР. 
1982 р. Прийняття Продовольчої програми, початок створення  
агропромислових комплексів (АПК). 

Розпад Радянського Союзу й відродження незалежності 
України. Період перебудови і розпаду СРСР 1985–1991 р. 

1985 р. (квітень) – початок перебудови в Радянському Союзі 
1986 р. (квітень) – вибух на Чорнобильській АЕС (Україна) 
1986 р. – прийнятий Закон «Про індивідуальну трудову діяль-
ність», перші кооперативи. 

1989-1990 р. – загострення економічної кризи в УРСР. 
1989 р. (липень). Загальноукраїнський страйк шахтарів. 
1989 р. (вересень). Виникнення Народного руху України (НРУ). 
1989 р. (жовтень). Прийняття Верховною Радою України закону 
УРСР «Про мови в Українській РСР». 
1989 р. «Оксамитова революція» - повалення комуністичного 
режиму в Чехословаччині (тоді ЧССР). 
1990 р. (березень). Перші альтернативні вибори до Верховної 
Ради УРСР. 
1990 р. (17 березня). Референдум про долю СРСР. 
1990 р. – початок продажу товарів за картками та купонами в 
УРСР (Україна) 
1990 р. (травень) – відновлення діяльності  Української  Греко-
католицької церкви (УГКЦ) в Україні 
1990 р. (травень) – початок роботи Верховної Ради як постійно 
діючого парламенту України. 
1990 р. – утворили протестний «живий» ланцюг людей «Україн-
ська хвиля» від західного до східного кордону України 
1990 р. (червень) – перший собор «відновленої» Української 
автокефальної православної церкви (УАПЦ). 
1990 р. (липень) – ухвалення Верховною Радою «Декларації 
про державний суверенітет України». 
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1990 р. (серпень). Прийняття закону «Про економічну самостій-
ність УРСР». 
1990 р. (жовтень) – голодування студентів в Києві як «Револю-
ція на граніті» (боротьба за незалежність держави) 
1990 р. (жовтень) – скасування статті 6 Конституції УРСР (про 
керівну та спрямовуючу роль Комуністичної партії України в 
суспільстві) 

Формування багатопартійної системи в Україні. 
1991 р. (березень) – всесоюзний референдум, щодо нового 
союзного договору про збереження Радянського Союзу 
1991 р. (серпень) – державний переворот в Радянському Союзі 
(Москва) під назвою «Серпневий путч» за участю  Державного 
комітету з надзвичайного стану (ДКНС). 
1991 р. (24 серпня). Прийняття Верховною Радою УРСР «Акта 
проголошення незалежності України». 
1991 р. (жовтень). Прийняття Верховної Радою України Закону 
«Про громадянство України». 
1991 р. (грудень) - юридичне оформлення розпаду СРСР. Про-
голошення Спiвдружностi Незалежних Держав (СНД). 
1991 р. (грудень) – всеукраїнський референдум на підтверд-
ження «Акта проголошення незалежності України».   
1991 р. (грудень). Вибори першого Президента України Леоніда 
Кравчука.  
1991 р. (грудень). Створення Збройних сил України.  
1992 р. (лютий) - затвердження Верховною Радою України три-
зуба «малим гербом» України. 
1992 р. Створення Української православної церкви Київського  
патріархату (УПЦ-КП). 
1992 р. Україна стає членом НБСЄ (із 1994 р. – ОБСЄ). 
1993 р. (липень) - схвалення Верховною Радою України «Осно-
вних напрямків зовнішньої політики України». 
1993–1994 р.  Період гіперінфляції, занепад економіки України. 
Березень 1994 р. (березень). Парламентські вибори. 
1994 р. (липень) – обрання Л. Кучми - Президентом України 
1995 р. – Україна стає членом Ради Європи 
1995 р. (червень) - підписання Президентом України Л. Кучмою 
та головою ВРУ - О. Морозом Конституційного договору.  
1996 р. (червень) – ухвалення Конституції України. 
1996 р (вересень). Запровадження національної валюти гривні 
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1997 р. (травень) — підписання Договору про дружбу, спiвро-
бiтництво i партнерство між Росією та Україною. 
1997 р. (липень) - підписання Хартії про особливе партнерство 
між Україною i НАТО. 
1998 р. (березень) - вибори до Верховної Ради України. 
1999 р. (жовтень-листопад) - вибори Президента України, вдру-
ге  Президентом обрано Л. Кучму. 

Україна 2000-2020 роки. 
2000 р. (квітень) - проведення всеукраїнського референдуму з 
питань державного будівництва. 
2000 р. (15 грудня). Закриття ЧАЕС (Чорнобиль). 
2000-2001 р. - масові акції протесту (Україна без Кучми), спри-
чинені вбивством журналіста Г. Гонгадзе, «касетний скандал». 
2001 р. Державною кризою обернувся великий скандал, викли-
каний обвинуваченнями українського президента Л. Кучми в  
усуненні опозиційного журналіста Г. Гонгадзе. 
2001 р. (січень) - зміна керівництва Верховної Ради України.  
2004 р. (листопад-грудень) – «Помаранчева революція». 
2004 р. (8 грудня). Унесення змін до Конституції України. 
2005 р. Приєднання України до Болонського процесу (рефор-
мування вищої освіти).  
2005 р. Україна отримала статус країни з ринковою економікою. 
2006 р. Прийняття Верховною Радою Закону «Про Голодомор  
1932–1933 років в Україні». 
2004 р. (жовтень) - відбувся 1-й тур виборів Президента Укра-
їни В.Ющенко проти В.Януковича.  
2004 р. (листопад) – відбувся 2-й тур тих же виборів (сумнівна 
перемога В.Януковича. Почались народні протести в Україні.  
2004 р. (грудень) – назначено перевибори Президента України, 
з мінімальною перевагою переміг Віктор Ющенко. 
2006 р. (березень) - вибори до Верховної Ради України 
2007 р. - Президент Ющенко розпустив Верховну Раду України 
2008 р.  Вступ України до Світової організації торгівлі (COT). 
2010 р. (січень). Вибори чергового Президента України, ним 
став В. Янукович.  
2010 р. - призначення М. Азарова прем'єр-міністром України.  
2010 р. (квітень). Харківські угоди про базування Чорномор-  
ського флоту Росії в Севастополі до 2042 р. (Примітка: Угоди 
було скасовано у 2014 р. після захоплення Криму). 
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2010 р. (жовтень). Конституційний Суд України скасував Конс-
титуційну реформу 2004 року як прийняту з порушенням про-
цедури, поновив чинність Конституції 1996 р. та звернувся до 
органів державної влади з вимогою невідкладно привести 
українське законодавство у відповідність до Основного Закону. 
2012 р. (червень-липень). Польща і Україна прийняли Чемпі-
онат Європи з футболу. 
2013 р. (листопад). Уряд України під керівництвом  Януковича, 
відмовився підписувати Угоди про асоціацію з Євросоюзом 
(ЄС) на саміті у Вільнюсі.  
2013 р. (листопад). Всеукраїнська акція непокори владі Януко-
вича та вимога підписання угоди про асоціацію з ЄС. Відставка  
уряду Азарова. Початок протестних майданів по всій Україні.  
2013 р. (листопад). Нічний силовий розгін Євромайдану в Києві. 
Початок  «Революції гідності». 
2013 (листопад), 2014 (лютий). Пройшла «Революція гідності». 
Повалення режиму влади В.Януковича. 
2014 р. (лютий). Кримська криза, початок відкритої фази моско-
вської агресії проти України. 
2014 р. (березень). Генеральна асамблея ООН підтримала 
Україну та не визнала псевдо «референдум» в Криму.  
2014 р. (червень). Обрання П.Порошенка Президентом України 
2014 р. (вересень) Підписання Україною Угоди про асоціацію з  
Європейським Союзом (ЄС) 
2014 р.( жовтень). Позачергові парламентські вибори в Україні 
2015 р. (грудень). Заборона діяльності Компартії України 
2016 р. (січень). Набирає чинності зона вільної торгівлі між 
Україною та  ЄС. 
2016 р. В Гройсман обраний новим прем'єр-міністром України.  
2017 р. (квітень). Європейський парламент проголосував за 
надання громадянам України безвізового режиму  
2018 р. (квітень). Президент Петро Порошенко оголосив про 
завершення «старої» антитерористичної операції в Донбасі і  
старті «нової» операції Об'єднаних Сил (ООС). 
2018 р. (грудень). У Соборі св. Софії у Києві відбувся Об'єднав- 
чий собор українських православних церков, на якому проголо- 
сили про єдину помісну Православну церкву України. 
2019 р. (січень). Вселенський патріарх Варфоломій I видав 
«Томос» про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). 
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2019 р. (січень). Колегія Оболонського райсуду Києва заочно 
визнала екс-президента В. Януковича винним у державній 
зраді та визначила покарання у виді 13 р. позбавлення волі. 
2019 р. (лютий) - в Софії Київській відбулося перше засідання 
Священного Синоду ПЦУ та церемонія інтронізації предстоя-
теля автокефальної помісної православної церкви в Україні 
митрополита Київського і всієї України – Епіфанія). 
2019 р. (лютий). Верховна Рада закріпила в Конституції курс 
України на ЄС і НАТО.  
2019 р. (березень). Президент України Петро Порошенко ввів в 
дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про 
санкції проти Росії. 
2019 р. (березень), чергові вибори Президента України (1 тур). 
2019 р. (квітень). Окружний адміністративний суд Києва за 
позовом Ігоря Коломойського визнав незаконною націоналі-
зацію «ПриватБанку». 
2019 р. (квітень). В Україні пройшов 2 тур чергових президент-
ських виборів, на яких Володимир Зеленський набрав 73,22% 
голосів виборців, а його суперник Петро Порошенко – 24,45%. 
2019 р. (квітень). Верховна Рада України прийняла закон про 
забезпечення функціонування української мови як державної. 
2019 р. (травень). У Верховній Раді відбулась інавгурація 6-го 
Президента України - Володимира Зеленського. Оголошено 
про дострокові вибори до парламенту. 
2019 р. (липень). Пройшли позачергові вибори до Верховної 
Ради України. 
2019 р. (серпень). Головою ВР України обрали Дмитра Разум-
кова, а прем'єр-міністром призначили Олексія Гончарука.  
2019 р. (вересень), депутати ВРУ у 2-му читанні проголосували 
за законопроект щодо «Зняття депутатської недоторканості» у 
разі вчинення кримінального злочину. 
2019 р. (вересень). Дострокове припинення повноважень всіх 
членів української Центральної виборчої комісії. 
2019 р. (жовтень). Верховна рада призначила новий склад  
Центральної виборчої комісії з 17 осіб, голова Олег Діденко. 
2019 р. (жовтень). Президент України Володимир Зеленський 
провів найтривалішу у світовій історії прес-конференцію, що 
тривала понад 14 годин, та відповів на понад 500 запитань від 
майже 300 журналістів світу. 
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ЗРОСІЙЩЕННЯ  УКРАЇНИ 
Русифікація,  або зросійщення, змосков-
щення - сукупність дій та умов, спрямо-
ваних на зміцнення російської переваги в 
Україні та серед українців, за допомогою 
переходу чи переводу осіб неросійської 
національності на російську мову й росій-
ську культуру. Зросійщення здійснюється 
за  допомогою  різноманітної системи  за- 

ходів, переважно таких, як навчання в російськомовних школах, 
мішані подружжя, ідейна російська «зверхність», політична 
спрямованість, перебування в російськомовному середовищі 
(армія, російськомовні установи, підприємства, тощо), перемі-
щування населення, відривання людей від національної групи 
чи середовища і від національної мови й культури, позбавлен-
ня етнічної та національної свідомості, нав’язування російської 
мови для зв'язку й порозуміння та обов’язкове введення «дру-
гої мови неросійських народів». 

Поступове зросійщення України почалося після Переяс-
лавської угоди, зокрема в процесі обмеження й ліквідації украї-
нської автономії, особливо після 1709 року. Через 11 років 
(1720) було заборонено друкувати книжки українською мовою, 
а українські видання церковнослов'янською мовою наказано 
порівнювати з російськими виданнями, «щоб не було ніякої 
різниці». Створеному 1734 року так званому «Правлінню геть-
манського уряду», його очолював князь Шаховський, наказано 
було в таємній інструкції провадити політику злиття українців з 
росіянами, пропагандувати змішані шлюби тощо.  

Зросійщення України було посилено за Катерини II, після 
скасування гетьманства й зруйнування Запорізької Січі (1775). 
«Другій Малоросійській Колегії» під проводом П. Рум'янцева-
Задунайського було доручено здійснити широку програму зро-
сійщення України, встановлюючи російську мову як обов'язкову 
в школах, як єдину в друкованих книжках тощо. На російську 
мову викладання перейшла «Києво-Могилянська Академія». В 
другій половині 18 століття було впроваджено російську мову в 
діловодство українських консисторій та зобов'язано священиків 
виголошувати проповіді церковно-слов'янською мовою з росій-
ською вимовою. Всі на захист російськомовного населення. 
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В Кримській області в 1960-х роках проживало бли-
зько 600 тисяч українців, українську мову вивчали 
лише 24 тис. учнів. Згодом частку україномовного 
населення Криму за велінням партії більшовиків зве-
ли до нуля. У 1966 р. там діяли лише три українські 
школи, в 1970 р. одна (у Сімферополі), а наступного 
1971 року й у ній уже не було набору до першого кла-
су. Україномовній  молоді ставало  дедалі  складніше  

здобути вищу освіту. В 1960-1970 роках ВНЗ України (крім 
факультетів української філології), всі перейшли на російську 
мову викладання. 

***** 
Політика зросійщення України поступово охоплювала всі 

ділянки суспільного життя, спершу на Лівобережній Україні, в 
Києві й на Слобожанщині, а після придушення польського пов-
стання 1830–1831 р, також на Правобережній Україні. Зросій-
щення України посилилася в другій половині 19 ст.: «Валуєв-
ський циркуляр» 1863 р.; «Емський указ» 1876 р. загальмували 
до революційних процесів 1905 р. розвиток української літера-
тури. Після 1905 р. залишилися обмеження української мови й 
літератури, а під час Першої світової війни (1914) український 
друк в Україні було практично повністю заборонено. Низку 
видань заборонила військова цензура, що особливо суворою 
була в окупованій більшовиками Україні. Одночасно російська 
культура й література, що досягла великого розквіту у 19-20 
століттях, почали впливали на духовність українських й інших 
народів, що перебували під політичним впливами Москви. 

Як приклад, під час окупації Західної України в період 
Першої світової війни (1914). Зі вступом російських військ до 
Галичини головнокомандувач московської армії великий князь 
Микола Миколайович оголосив маніфест, в якому, зокрема, 
говорилося: «Хай не буде більше під'яремної Русі! Володіння 
Володимира Святого, земель Ярослава Осмомисла і князів 
Данила та Романа, скинувши це ярмо, народи піднімуть 
прапор єдиної, нероздільної і великої Росії. Хай здійсниться 
Промисел Божий, що благословив справу великих збирачів 
землі російської. Хай допоможе Господь царюючому своєму 
помазанику, імператору Миколі Олександровичу всія Русі, 
завершити справу великого князя Івана Калити». 
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Із цього маніфесту випливало, що московські урядовці 
розглядали всю Україну як «исконно русскую (читай москов-
ську) землю». Ця думка була чітко озвучена новопризначеним 
російським генерал-губернатором графом Галичини Олексієм 
Бобринським. Виступаючи перед представниками громадсь-
кості Львова, він заявив, що Східна Галичина й Лемківщина є 
частинами єдиної «Великої Русі», і в цих землях корінне насе-
лення завжди було російським(?). Тому тут устрій має ґрунту-
ватися на російських засадах. Відповідно, передбачалося зап-
ровадження російської мови та права. Про серйозність планів 
Петрограда щодо Західної України засвідчив візит самого мос-
коського царя Миколи ІІ до Львова навесні 1915 р. Зросійщення 
краю набуло брутальних форм. Насильницькими методами 
впроваджувалася російська мова в діловодство й сферу освіти. 
Для виконання цього завдання з Москви направлялися відпові-
дні кадри - чиновники, вчителі тощо. Навіть планувалося пере-
вести до Львова «Варшавський російський університет». 

Зразу після проголошення незалежності України в 1991 р. 
колоніальна комуністична номенклатура від влади не була від-
сторонена, тому продовжувала керувати Україною майже непо-
дільно, і не дивлячись на буцімто українізацію новоствореної 
держави, станом на кінець 2019 року зросійщення продовжує-
ться ще енергійніше, особливо в Східних частинах України та 
Кримському півострові.  

Хронологія етапів утиску української мови: 
1690. Анафема РПЦ на церковні книжки дру-
ковані українською літературною мовою. 
1720. Указ Петра І про заборону друкування 
книжок українською мовою в Києво-Печерській 
та Чернігівській друкарнях. 

1764. Інструкція Катерини ІІ про зросійщення України, Смолен-
щини, Прибалтики та Фінляндії. 
1769. Указ синоду РПЦ про конфіскацію у населення українсь-
ких букварів та українських церковних книг. 
1784. Повна заборона початкової освіти українською мовою. 
1786. Заборона вживання української мови у церковних служ-
бах та викладання укр. мовою у Києво-Могилянській академії. 
1831. Скасування у містах Магдебурзького права, що унемож-
ливлювало ведення судочинства українською мовою. 
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1862. Закрито українські недільні школи. Припинилось видання 
українського літературного та науково-політичного журналу 
«Основа». 
1863. Валуєвський циркуляр: «Української мови не було, немає 
і бути не може, а хто цього не розуміє - ворог Росії». 
1864. Тисячі пудів архівних матеріалів вивезли до Москви після 
«судової реформи». Згідно з обіжником Міністерства юстиції 
від 1866, туди потрапило багато документів ліквідованих уста-
нов із Волинської, Київської, Катеринославської, Подільської, 
Херсонської та Чернігівської губерній. (Примітка. Судова ре-
форма царя Олександра ІІ 1864 року докорінно змінила судо-
устрій московської  імперії. На зміну суддям, як правило коли-
шнім військовим, які не знали законів та не цікавилися право-
суддям, мав прийти професійний юрист. Судова мережа не 
збігалася з адміністративною, і розмежування адміністра-
тивно-територіального та судово-територіального поділу 
було однією з гарантій незалежності судової влади від вико-
навчої гілки). 
1869. За московським законом чиновникам усіх відомств приз-
началась значна доплата за зросійщення українців. 
1876. «Емський указ». Заборона ввозити українські книги з-за 
кордону, заборона підписувати українські тексти під нотами, 
заборона українських вистав. Хор М.Лисенка змусили співати у 
концерті українську народну пісню «Дощик» французькою 
мовою. 
1881. Закон про дозвіл на друкування словників українською 
мовою, але за російським правописом. Постановка українських 
вистав (укр. мовою) залежала від місцевого начальства. 
1887. Рукописи граматики української мови цензори повертали 
не читаючи, відписавши авторам, що нема потреби дозволяти 
до друку граматику тієї мови, «якої немає на світі». 
1888. Указ Олександра III «Про заборону вживання в офіційних 
установах української мови та хрещення дітей українськими 
іменами». 
1889. У Києві, на археологічному з'їзді, дозволено читати рефе-
рати всіма мовами, крім української. 
1892. Російський уряд наказує цензорам суворо стежити за 
тим, щоб не допустити українських літературних перекладів з 
російської мови на українську мову. 
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1894. Заборона ввезення українських книг з-за кордону. 
1895. Заборона української читанки та українських книг для 
дітей. 
1903. На відкритті пам'ятника Івану Котляревському у Полтаві 
не дозволили промови українською мовою. 
1905. Кабінет Міністрів Росії відкинув клопотання Київського та 
Харківського університетів про скасування заборони українсь-
кої мови, визначаючи це несвоєчасним. 
1906 і 1907. Закриття «Просвіти» в Одесі та Миколаєві. 
1908. Указ російського Сенату про те, що освітня робота в 
Україні шкідлива й небезпечна для Росії. 
1910. Указ Столипіна про зарахування українців до розряду 
інородців і про заборону будь-яких українських організацій. 
1914. Указ Миколи ІІ про заборону української преси. 
1922. Ліквідація «Просвіт» на Кубані, в Зеленому Клину та в 
інших місцях проживання українців. 
1933. Телеграма Й.Сталіна про припинення українізації і зни-
щення більшості українських письменників. 
1938. Постанова ЦК КП(б) про обов'язкове вивчення в школах 
«Російської республіки» - російської мови. 
1939. Після «визволення» Західної України - закриття частини 
українських і відкриття нових російських шкіл. 
1958. Постанова Пленуму ЦК КПРС про перехід українських 
шкіл на російську мову викладання. 17 вересня 1959 Верховна 
Рада УРСР прийняла відповідну Постанову на вимогу Москві. 
1961. XXII з'їзд КПРС - нова програма партії про «злиття націй» 
в єдиний радянський народ. 
1970. Наказ Міністерства освіти СРСР про написання і захист 
усіх наукових дисертацій лише російською мовою із затверд-
женням в Москві. 
1978. Колегія Міносвіти УРСР. Директива «Про вдосконалення 
вивчення російської мови в українських школах». 
1979. Ташкентська конференція. «Російська мова - мова друж-
би народів». 
1983. Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів Радянського Союзу 
«Про поліпшення вивчення російської мови у школах респуб-
лік». Доплата 15 % за викладання російською мовою.  
2012. Верховна Рада України прийняла Закон «Про мови Коле-
сніченка-Ківалова» - використання регіональних мов.  
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ТОМОС  ДЛЯ  УКРАЇНИ 
Коротка хронологія подій надання автокефалії 
Православній  церкві  України 2018 - 2019 років.  
Об'єднавчий собор українських православних 
церков відбувся 15 грудня 2018 року в соборі  
Святої Софії  в  Києві. А  6 січня 2019 р. Вселен- 
ський патріархат визначив та проголосив, що 
вся Православна церква в межах України існує 
канонічно  автокефально, незалежно  та  самов- 
рядно  на чолі  з  предстоятелем  Блаженнішим  

Митрополитом Київським і Всієї України та надав Томос. Доку-
мент Константинопольської православної церкви, як керівного 
центру церкви, територіально розміщеного у Стамбулі. Так тра-
диційно склалося, що вона сьогодні є першою серед рівних і, 
відповідно до рішень «Вселенських соборів», за цією церквою 
закріплена функція своєрідного арбітра у між православних 
відносинах.  

У православ’ї від 2019 р. існує 15 самостійних церков – 
без Української їх було 14. Деякі з них сформувалися в давни-
ну, частина церков стали незалежними відносно недавно, відо-
кремившись від давніх церков. Однак Томоси мають тільки 
вісім із тих церков, які відокремилися. 

Автокефалія – це незалежний стан церкви. Статус цієї 
незалежності якраз прописаний у Томосі з правом самоупра-
вління. На неї не можуть впливати інші церкви, за винятком 
«права апеляції», Константинополь може розглядати апеляці-
йні скарги священиків цієї церкви. Автокефалію дають право-
славним вірянам окремих народів. Православна церква в 
Україні за всі роки не мала канонічного статусу автокефалії, і 
те, що зараз є автокефалія, можна порівняти з ухваленням 
«Акта про незалежність на церковному рівні».  

Автокефалія також фіксує юрисдикцію Православної цер-
кви України, яка власне обмежується територією держави, тому 
ПЦУ не може ставити єпископів, або засновувати парафії за 
межами України. А вже існуючі парафії відтепер підкоряються 
Вселенському патріархату. Помісна церква - це об'єднання всіх 
православних вірян, яке створюється за територіальним прин-
ципом. Пам’ятайте, об’єднуються не церкви, а єпископи та свя-
щеники, (простих людей може об’єднати тільки віра).  



 
399 

Примітка: До якого віросповідання відносять 
себе українці? Дослідження проведене соціоло-
гічною службою «Центру Разумкова» на замов-
лення Інтернет-ресурсу «Обозреватель»  з 17 
по 21 січня 2020 року показало. На території 
України проживає 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 
17 мільйонів 280 тисяч чоловіків. До православ- 
ного  віросповідання  ПЦУ  відноситься  38,6%  

українців. Найменше в Україні людей, які сповідують іслам. 
За даними статистики, найбільше на території України 

проживає людей, які сповідують православне християнство: 
► ПЦУ (на чолі митрополита Епіфанія) – 38,6%; 
► УПЦ МП (на чолі з митрополитом Онуфрієм) – 20,7%; 
► Православні без визначення конфесії – 4,5%; 
► Греко-католиків в Україні – 9,8%;  
► Католиків у 7 разів менше – 1,4%. 
Серед інших релігій в Україні є представники: 
► Протестантизму – 0,9%; 
► Іудаїзму – 0,1; 
► Ісламу – 0,001 %. 
До інших релігій, які не розповсюджені в Україні віднося-

ться 1,5% громадян. До жодного віросповідання не віднося-
ться 22,5% населення. Статистика стосовно прихильників 
релігії або переконань ніколи не може бути досить точною.  

Мільйони людей по всьому світу вірять, що життя 
закінчується зі смертю і що Бога, «вічного життя» або «Бо-
жого промислу» не існує. Ці переконання, незважаючи на весь 
свій песимізм, набувають дедалі більшого поширення. А в 
деяких країнах відкрито визнавати себе невіруючим стало 
навіть модно. 

Віра - це стан розуму, коли ми вважаємо щось справж-
нім, хоча ми не впевнені на 100%, кожен має своє уявлення про 
життя і світ, в якому він живе. Взаємодоповнюючі переконан-
ня можуть утворювати системи вірувань, які можуть бути 
релігійними, філософськими чи ідеологічними. 

Релігії - це системи вірувань, які спрямовують людство 
до духовності. А ще це набір культурних систем, цінностей і 
світоглядів, які встановлюють відношення людства до духо-
вності, а іноді й до моральних цінностей. 
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Тож створення єдиної помісної церкви не означає, що 
завтра всі мають бути в ній. Це відбуватиметься поступово, 
згідно з рішеннями громад та оформленням документів. 

Перебіг подій: 17 квітня 2018 р. на зустрічі з лідерами 
парламентських фракцій Президент П.Порошенко повідомив, 
ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Все-
ленського Патріарха з проханням надати автокефалію Україн-
ській Православній церкві і попросив український парламент 
підтримати це звернення.  

19 квітня 2018 р. Верховна Рада проголосувала за Пос-
танову щодо звернення Президента до Вселенського Патрі-
арха. У своїй промові в парламенті, що передувала голосу-
ванню, П.Порошенко сказав: «Константинопольська церква для 
нас була, є й буде Церквою-Матір’ю, до якої ми звертаємося по 
допомогу в подоланні розділення». 

22 квітня 2018 р. П. Порошенко заявив, що у відповідь на 
звернення Президента і Верховної Ради, представників УПЦ 
КП, УАПЦ та УПЦ МП, обласних і районних держадміністрацій 
та тисяч українських вірян, Вселенський Патріарх розпочав 
процедури, необхідні для надання автокефалії. 

11 жовтня 2018 р. Священний Синод Вселенського Патрі-
архату анулював лист 1686 року, за яким Київська митрополія 
передавалася у тимчасове адміністрування Московському 
Патріархату. Київська митрополія відновлюється як канонічна 
територія Вселенського Патріархату. Вселенська Патріархія 
також оприлюднила історичні докази анексії Москвою Київської 
митрополії. А турецькі архіви, церковні та світські документи 
Османської імперії, довели, що передачі Київської митрополії 
до Москві, зовсім не було.  

Дивина в тому, що самі грамоти, які за твердження Мос-
кви, Синод Константинопольської церкви видав їм (Москві) у 
1686 році, загадково зникли як і «Березневі статті» Богдана 
Хмельницького. Оригінал тексту угоди між московським урядом 
і українською козацькою старшиною після Переяславської ради 
1654 року, який був залишений Москвою у себе на зберігання – 
кудись таємно зник. Століттями від 1654 року ніхто не бачив 
того оригіналу. 

19 листопада 2018 року під час свого візиту до Турецької 
Республіки,  Голова  Верховної  Ради - Андрій  Парубій  провів 
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зустріч з Архієпископом Константинополя «Нового Риму» Все-
ленським Патріархом Варфоломієм I, під час якої було обгово-
рено питання автокефалії і надання Томосу. Під час спільного 
брифінгу Вселенський Патріарх заявив: «Ми захоплюємося 
українським народом. Ми Вас любимо і благословляємо Вас як 
Церква-Мати. Я вже кілька разів був в Україні і сподіваюся, що 
невдовзі знову її відвідаю». 

29 листопада 2018 р. Синод Вселенського Патріархату 
затвердив текст Томосу і проект статуту Української церкви. 

5 грудня 2018 р. у святій Софії Київській відбувся Об’єд-
навчий Собор УПЦ, на якому предстоятелем нової Правосла-
вної церкви України, було обрано митрополита Епіфанія. 

5 січня 2019 р. у Стамбул для отримання Томосу про 
автокефалію (незалежність) Православної церкви України при-
були Президент П.Порошенко і численна українська делегація.  

5 січня 2019 р. о 12 год. 41 хв. Вселенський Патріарх Вар-
фоломій I під час богослужіння, яке велося двома мовами (гре-
цькою та українською), у патріаршому храмі святого «Георгія 
Побідоносця» підписав Томос, написаний на пергаменті афон-
ським художником з монастиря Ксенофонтом Лукасом. 

6 січня 2019 р. у храмі святого Георгія Побідоносця під 
час Божественної літургії, яку співслужили Вселенський Патрі-
арх Варфоломій, ієрархи Константинопольської церкви з Мит-
рополитом Київським Епіфанієм й ієрархами Української церк-
ви, відбулося вручення Томосу  предстоятелю ПЦУ «офіційно і 
навічно». Весь чин і порядок співслужіння підкреслював, що це 
є служіння двох глав Автокефальних Помісних церков. 

7 січня 2019 р. митрополит Київський і всієї України Епі-
фаній та Президент України П.Порошенко представили сувій 
Томосу на Різдвяній літургії в Софійському соборі в Києві. 

8 січня 2019 р. Томос повернувся в Стамбул для підпи-
сання документа членами Синоду Вселенського Патріархату, 
які збираються на засідання 9 числа кожного місяця. 

9 січня 2019 р. Томос про автокефалію Православної 
церкви України в Стамбулі, на Фанарі, підписали всі 12 членів 
Синоду Вселенського Патріархату. 

10 січня 2019 р. підписаний Томос повернули до України і 
виставили для загального огляду під час молебню у Рівному. 
Надалі документ зберігається в храмі «Софії Київської». 
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Про що йде мова у Томосі? Томос умовно ділять на три 
частини: у першій описують сучасний стан церкви країни, яка 
звернулася з проханням про надання Томосу, і вказують її зв’я-
зок із Константинополем. У наступній частині подають каноніч-
но-правові обґрунтування - перелік церковних документів, які 
дозволяють надати/визнати автокефалію. В останній вислов-
люють побажання, щоб церква підтримувала віровчення, керу-
валася канонами, її права та застереження. 

Заглянемо в історію кінця ХVІІ ст., згідно з актом 1686 р. 
Константинополь передав Москві право поставляти на кафедру 
Київських митрополитів, але не передав при цьому саму Київ-
ську митрополію. З самого початку вона була однією з єпархій 
(округів) «Вселенського патріархату», але через політичні 
обставини неодноразово ділилася на дві або три митрополії.  

***** 
Ми раніше зазначали: - До початку XII ст. 
«Велике Київське князівство» на сході й 
північному сході слов'янської землі закінчу-
валося  «Чернігівською   землею».  На  той  

час рід київських князів Рюриковичів неймовірно розрісся, лише 
Володимир Мономах після своєї смерті в 1125 р. залишив 8-х 
синів, не враховуючи дядьків, братів, онуків. Але були ще Яро-
славичі, Ізяславичі, Всеволодовичі, Святославичі, Мстислави-
чі та інші про яких ми детально розповідали. Княжих престо-
лів на всіх не хватало, часто поглядали на сусідів «щоб там 
прибрати до своїх рук». Юрій Довгорукий - один із молодших 
синів Мономаха - залишив без князівського престолу і, згідно 
тодішних законів, змушений був іти у служіння до старших 
братів і дядьків або, зібравши дружину вирушити на пошуки й 
завоювання власного «престолу» і він вирушив в «Залешан-
ські землі», або ще їх називали «Ростовсько-суздальська зем-
ля» за чернігівськими володіннями. «Прийшовши в Залешан-
ську землю та знайшовши престол», Юрій Довгорукий на  
певний час осів у тих землях, знайшов жінку серед місцевого 
угро-фінського племені і почали народжувати своїх дітей. Са-
ме у них народився син Андрій, якого «великороси» прозвали 
«Боголюбським». Це був справжній північний князь, який без-
карно грабував місцеві фінські племена. Середовище давалося 
взнаки, а ще «заклик предків» по материнській крові. Тож має-
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мо найбільший парадокс у мисленні великороса: усе, що роби-
ться для звеличування Московії, - будь-яка мерзота, будь-яка 
підлість стосовно слов'янських сусідів і супротивників – вих-
валяється. Усе, що зроблене на шкоду Московії, - піддається 
анафемі. Як приклад, Київ спалили - добре, пограбували Нов-
город – чудово, але коли програли ту, чи іншу битву, то га-
ньба «московській честі». «Золота орда» прижилася в Моско-
вії саме тому, що вони по внутрішньому змісту – однакові.  

Князь Данило (Московський), народився 1261 року, став 
першим удільним Московським князем орієнтовно в 1277 році. 
Точна дата невідома досі, у 1303 році він помер. Московське 
князівство було настільки маленьким, що Данило, зважаючи 
на все, не став ділити уділи між своїми 5-ма синами. Та й пра-
ва такого не мав, бо у всьому був залежний від ординського 
хана. У 1319 році Іван, четвертий син Данила, прозваний зго-
дом «Калитою», став новим Московським князем. Відтоді 
почала «рости вшир» Московія і з'явилося назва «Московське 
князівство». (Як улус «Золотої Орди» згадується в 1277 р). 

Читач повинен знати правду про реальну історію «Рос-
товсько-суздальську землю» від якої пішла експансіоністська 
Московська держава з 1302 року, і аж до епохи царя Петра І. 
За мінімальними підрахунками, Московія приростила свою 
територію більше ніж у 300 разів, використовуючи при цьому 
всі засоби: змови з ворогом (аби його потім обдурити), пряму 
агресію, економічну блокаду, шантаж і грабіж, отруєння сусі-
дів-конкурентів, геноцид, вбивство суперників тощо. Історія 
Московії завжди була в тумані, покрите «одвічним мороком 
імперської облуди». 

***** 
Після завоювання України, Московська держава робить 

зусилля, щоб підпорядкувати Московському патріарху – Київ-
ську митрополію, яка підкорялась Константинополю. В односто-
ронньому порядку, Москва приєднала Київську митрополію без 
узгодження з Константинопольською Церквою, в антиканоніч-
ний спосіб. В травні 1686 року патріарх Константинопольский -  
Діонісій написав листи до патріарха Московського - Йоакима, 
до гетьмана Самойловича і до московського самодержавця 
Олексія Михайловича, де погодився передати право постав-
ляти митрополитів на Київську кафедру, за кілька вимог: 
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► Обирати митрополита могли єпископи, клірики і знать з 
дозволу та за наказом гетьмана; 

► Київський митрополит мусив молитись і поминати як 
Вселенського патріарха, так і Московського (першого через 
юрисдикцію над митрополією Київською і всієї Русі, а другого в 
зв’язку з тим, що патріарх Московський отримав право постав-
ляти митрополита Київського); 

► Всі привілеї митрополита Київського мали зберегтися. 
Але від 1686 року митрополити УПЦ МП (московського 

патріархату) й досі не поминають Константинопольського пат-
ріарха під час богослужінь, тому він має право відкликати лист-
згоду і фактично повернути собі Київську митрополію. 

Патріарх Варфоломей заявив, що право хіротонії (постав-
лення в священнослужителі) було надано Москві «з фінансових 
причин і носило тимчасовий характер». Це пишеться в архівних 
документу, опублікованих на основі діалогу між патріархами 
Константинопольської та Московсько-російських церков.  

***** 
У 1924 році патріарх Константинопольський Гри-
горій VII у Томосі про дарування автокефалії По-
льській православній церкві написав: - Перше відо-
кремлення від нашого Престолу Київської митро-
полії і Православних митрополій Литви та Поль-
щі, залежних від неї, а також приєднання їх до свя-  

тої Московської Церкви відбулося не за приписами канонічних 
правил, та не були дотримані канони стосовно повної церко-
вної автономії Київського митрополита, маючи титул Екза-
рха Вселенського Престолу. 

***** 
Проте чому й за яких обставин більше 330 років тому таке 

рішення було прийняте, якось не дуже зрозуміло. Принаймні 
тим, хто задовольняється лише інформацією ЗМІ. Спробуймо в 
цьому розібратися докладніше, намагаючись усе-таки не надто 
заглиблюватися в хитросплетіння церковних догматів та полі-
тичних інтриг - минулих і нинішніх. Давайте разом розглянемо, 
чим жила Україна у 1654-1686 роках, опираючись на церковні 
контексти. 18 січня 1654 р. коли генеральна старшина та 12-ти 
козацьких полковників (більшість яких - родичі, свояки та куми), 
а також нечисленні містяни й прості козаки, зібравшись у Пере-
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яславі, присягнули на вірність «єдиновірному благочестивому 
царю східному» Олексію Михайловичу (1645-1676). 

Звіт царського посла Бутурліна стверджував, що на Коза-
цьку раду «зібралася сила-силенна усяких чинів людей», цим 
створив легенду про масову участь населення у прийнятті 
доленосного рішення. Насправді ж на Майдані в Переяславі 
були присутні лише 284 особи. Це вже згодом із Москви у 117 
різних міст і містечок були послані царські чиновники, які взяли 
особисту присягу у 127 тис. українських глав родин «на вірність 
московському царю».  Порахуємо, нехай 127 тис. українських 
родин мають батька і матір та умовних троє дорослих дітей, ці 
5-ть душ множимо на 127 тис. родин і маємо 635 тис. осіб із 
усього населення України-Русі. 

У розумінні козацької старшини, котра присягала в Перея-
славі, йшлося про певного роду військово-політичний союз, про 
допомогу проти утисків від поляків та кримчаків, які загрожува-
ли їхньому статусу й «маєтностям». Однак справа відразу ж 
повернула на інше, і замість двостороннього договору, проект 
якого мав 23 статі в березні у Москві, посли Хмельницького, 
отримали від царя зовсім іншу «Жалувану грамоту», адресо-
вану своїм новим «підданим» із Малоросії. Українці жорстку 
руку Москви вони відчули одразу. Саму «Жалувану грамоту» 
було скріплено новою державною печаттю із зображення дво-
голового орла з трьома коронами та Святим Георгієм (їздцем)  
на грудях, що існувало на ній із 1645 р, було доповнене зна-
ками держави та скіпетра.  А ще цар прийняв новий титул, до 
якого вперше увійшла формула «Цар, Государ, Великий Князь і 
всія  Великої і Малої і Білої Росії Самодержець». Не протектор і 
покровитель, а самодержець! 

1654 року було проведено грошову реформу, на всій те-
риторії Московії ввели новий срібний рубль (на мал.), який вже  

наступного року виготовляли 
шляхом карбування на євро-
пейських талярах контрмарки (в 
народі «єфімки з признаком») з 
чималим зиском для скарбниці. 
На рублі 1654 р. зображували 
царя, що скаче на коні зі скіпет- 
ром у руках, із написом по колу 
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 «Божою милістю великий государ, цар і великий князь усієї 
Великої і Малої Русі». Амбітний московський патріарх Никон, 
який користувався симпатією і заступництвом царя, вирішив не 
відставати й самовільно ввів до свого титулування майже таку 
саму формулу зі згадуванням «малої Росії». 

Проте у справах церковних усе пішло не так. Вище украї-
нське духовенство присяги не захотіло. Хоча московським пре-
дставникам влади виявляли належну повагу, київський митро-
полит Сильвестр Косов та його колеги аж ніяк не бажали втра-
чати свою автономію, що спиралася на європейські культурні 
традиції. Митрополит, який мав титул «Константинопольського 
екзарха», гордо відкинув зазіхання московської влади на свої 
прерогативи: «Хоча гетьман із усім Військом Запорізьким і 
піддався государю, але він, митрополит, із усім собором про 
те бити чолом до государя не посилав, і живе він із духовними 
людьми сам по собі, ні під чиєю владою не буде». 

Коли патріарх Никон 1649 р. затіяв давно назрілу «модер-
нізацію» своєї церкви, цар Олексій особисто поросив Косова, 
щоб з України надіслати потрібних церковних фахівців до Мос-
кви і туди вирушили три авторитетних знавці «латинського і 
грецького письма» на чолі з ієромонахом Києво-Печерського 
монастиря, видатним богословом, філософом і лінгвістом Єпи-
фанієм Славинецьким. Тільки завдяки йому відбулася «Нико-
нівська реформа» церковного богослужіння, оформлена рішен-
нями Московського собору 1654 року. Додатково з українських 
монастирів було запрошено близько трьох десятків учених чен-
ців для навчання московських людей «слов'янської й грецької 
граматики, риторики та філософії», вони ж займалися перек-
ладами церковних текстів. Із ними (1654) до Москви потрапив і 
«Малий катехізис» Лютера. Це київське «вчене братство» чен-
ців започаткувало створення першого Московського ВНЗ за 
назвою «Слов'яно-греко-латинська академія». 

Москва, само проголосила (1448) автокефальну  помісну 
православну церкву (як Руська православна церква Московсь-
кого патріархату РПЦ МП), власну патріархію отримала за до-
сить суперечливих обставин (там фігурував багатомісячний 
«домашній арешт» у Москві Константинопольського патріарха, 
підроблені підписи, прямий підкуп, взятки та інше). І саме Пере-
яславський акт дав їй для цього зручний привід. Уже в пере-
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дану Хмельницькому «Жалувану грамоту» було вписано поло-
ження про те, що «митрополиту Київському, також й іншим 
духовним Малої Росії, бути під благословенням святішого 
патріарха Московського і всієї Великої, і Малої, і Білої Росії, а в 
права духовні святіший патріарх не вступатиме». 

Але митрополита Київського, Галицького та всієї Руси 
Стефана Адамовича Косова, чернече ім'я Сильвестр (1600-
1657) який разом із Петром Могилою брав участь у створенні 
Києво-Могилянського колегіуму, заявив: - Нас це не влаштовує  
і він звернувся до царя Олексія Михайловича із зустрічною 
«програмою співпраці», в якій центральним пунктом була вимо-
га, «щоб духовенство не було віддалене від послуху святішому 
патріарху Константинопольському, якому підлягає воно за пра-
вами Божими і за правилами святих отців» і «щоб московських 
духовних на ревізію й на всякі начальства в Малоросію государ 
не присилав». 

Цар Олексій не відповів на ці вимоги, пославшись на зай-
нятість військовими справами. Невдовзі ж після Переяслава 
розпочалася війна з «Річчю Посполитою», оголошена як «Виз-
вольний похід» проти «гонінь на православну віру». Москов-
ським військам вдалося відбити Смоленськ і захопити чималу 
частину «Великого князівства Литовського». І всюди першим 
кроком нової влади було прийняття присяги від місцевих жите-
лів на підпорядкування Московській патріархії. Тим самим гру-
бо ігнорувалася попередня належність «звільнених» єпархій до 
Київської митрополії, що перебувала в юрисдикції Константино-
польського патріарха. Митрополита Сильвестра Косова, який 
сам походив із цих місць, про це навіть не повідомляли. 

У березні 1657 р. Б.Хмельницький зробив останню спробу 
захистити споконвічні права українського духовенства. У листі 
патріархові Никону від імені «всього Війська Запорозького» він 
зажадав «утвердити государевими грамотами їхні права, приві-
леї, свободи й добра за чином і звичаєм давнім вовіки». Але ні 
він, ні митрополит С. Косов відповіді не дочекалися. Обидва 
невдовзі померли, С. Косов у квітні, а Б.Хмельницький у серпні 
1657 р. Після їхньої смерті гетьманська і церковна гілки україн-
ського самоврядування різко ослабли. Наступний період, спра- 
ведливо названий «Великою руїною» (другої половини XVII ст),   
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відзначився розпадом української державності, загальним за-
непадом та кровопролитними війнами на території України. 
Частіше за все під «Руїною» розуміють період від смерті геть-
мана Б.Хмельницького (1657) до початку гетьманства Івана 
Мазепи (1687). На думку Валентина Карпова та Сергія Чебо-
тарьова, в  період «Великої руїни» негативним  чинником  була    
відсутність єдиного загальнонаціонального лідера, що призве-
ли до ослаблення та розпаду України, а згодом і до її зникнен-
ня на довгі століття з політичної мапи Європи. 

За кожного «нового» гетьмана України, складалися черго-
ві нової угоди, (гетьманські статі), із Московським царством, які 
незмінно звужували поле української самостійності у царині 
зовнішніх зносин. «Переяславські статті» Юрія Хмельницького 
1659 р.; «Батуринські» 1663 р.; «Московські» 1665 р. статті Іва-
на Брюховецького; «Глухівські» 1669 р. статті Дем'яна Много-
грішного»; «Конотопські» 1672 р.; «Переяславські» 1674 року 
статті Івана Самойловича та інші. Для прикладу, Брюховецький 
підписав угоду з царем не як «вірний слуга і підданий», а як 
«царської пресвітлої величності холоп». 

Простежмо їхні долі в часі і просторі. Юрія Хмельницького 
- батькову надію на утвердження династичної спадкоємності 
«гетьманської влади» задушили турки. Його суперника в боро-
тьбі за булаву Якима Сомка звинуватили у зраді Москви й стра-
тили. Івана Виговського звинуватили у зраді Польщі й розстрі-
ляли поляки. Павло Тетеря з награбованими цінностями втік до 
Польщі, де й помер у невідомості (за іншими версіями, був зму-
шений тікати до турків в Адріанополь і там був страчений за 
вироком Сейму). Івана Брюховецького розтерзали самі козаки. 
Степана Опару стратили поляки. Дем'ян Многогрішний став 
першим українським гетьманом, чия політична кар'єра завер-
шилася засланням у Сибір. Іван Самойлович служив цареві 
вірою і правдою аж 15 років, але теж потрапив у сибірське зас-
лання разом із сім'єю і так далі. 

Українські церковні справи у це лихоліття йшли більш-
менш благополучно. Значною мірою завдяки тому, що місце-
блюстителем Київської митрополичої кафедри залишався 
Чернігівський архієпископ Лазар Баранович (1620-1693). На той 
час він вбачав Москву «захисником України від ворожих планів 
Польщі та Туреччини», проте виступав проти російської прису-
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тності на її території. До царя Олексія надсилали доноси Лаза-
ря Барановича, але цар вичікував момент. В 1674 р. Баранович 
зробив друкарню при Спасо-Преображенському монастирі у 
Новгороді-Сіверському, у 1679-му переніс її до Чернігова. За 
його життя було надруковано понад 50 книг. Помер 1693 року. 

У 1667 р. російсько-польська війна завершилася пере-
мир'ям, підписаним у селі Андрусове під Смоленськом. А зараз 
увага, без участі України, її історичні території вперше розділи-
ли між собою дві держави. Лівобережна Україна відійшла до 
Москви. До історичного регіону Лівобережної України входили 
території Чернігівської, Полтавської, частини Київської й Черка-
ської областей, Київ з невеликим районом довкола нього на 
Правобережжі, а також північна частина Дніпропетровської 
області. Ці території мали додаткову назву «Гетьманщина». 

За 200 тисяч рублів, виплачених Польщі як компенсація, 
Київ був залишений Москві лише на два роки «для виведення її 
військ». Зважаючи на обурену реакцію України на умови «Анд-
русового миру», на Лівобережній Україні існувала автономна 
влада, засади якої склалися під час «Визвольної війни» (1648–
1654) під проводом Богдана Хмельницького. Професійні істо-
рики з дивною одностайністю, чомусь не помічають тієї обста-
вини, що Лівобережна Україна, поступово стала «Лівобереж-
ною Гетьманщиною», правителями якої були послідовно Іван 
Брюховецький, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Іван Скоропад-
ський, Данило Апостол та Кирило Розумовський. Можливо від 
самого початку свого існування, вона була не більше ніж проек-
том московського уряду, спрямованим на розчленування та 
знищення Української держави, відновленої Б.Хмельницьким 
1648 року. 

Правобережна Україна займала територію сучасних Він-
ницької, Житомирської, Кіровоградської, Київської та частково 
Черкаської областей відійшла до «Речі Посполитої». Унаслідок 
Бучацької мирної угоди 1672 р. землі Правобережжя було поді-
лено на три частини: Поділля зайняла Османська імперія, 
Брацлавщина і Південна Київщина перебували під владою пра-
вобережного гетьмана Петра Дорошенка (васала Османської 
імперії), решта території Правобережної України належала 
«Речі Посполитій». У 1685 р. сейм «Речі Посполитої» прийняв 
ухвалу про поновлення на території колишніх правобережних 
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українських полків козацтва з усіма правами та вольностями. В 
подальшому у Правобережній Україні відбувались повстання 
проти панування Речі Посполитої: «Гайдамацькі повстання» 
1734, 1750 років та «Коліївщина» (1768–1769 років). Унаслідок 
другого поділу «Речі Посполитої» (1793) Правобережна Украї-
на увійшла до складу Російської (московської) імперії. 

І коли через півтора десятка літ «Андрусівські домовлено-
сті» були закріплені «Вічним миром», одним із його пунктів ста-
ло отримане від поляків зобов'язання забезпечувати населен-
ню територій, які відходили до Польщі, «використання благо-
честивої греко-російської віри». Тим самим Москва як гарант 
угоди привласнила собі виключне право захисту інтересів «усіх 
православних» і відповідно, втручання у справи Польщі на цій 
підставі. (Сьогоднішня Кремлівська концепція «захисту всіх 
російськомовних людей» має, дуже давнє походження). 

У грудні 1684 року Москва звернулася до Константинопо-
льського патріарха з проханням (підкріпивши хабарем у 200 
рублів) «віддати» їй Київську митрополію. Патріарх відповів від-
мовою, як і на прохання дозволити проведення в Києві собору 
для обрання нового митрополита. Але незважаючи на заборо-
ну Константинополя, в липні 1685 р. у Києві було скликано 
помісний собор, на якому за відсутності більшості українських 
ієрархів гетьман І.Самойловичем, який шукав кандидата на 
кафедру Київського митрополита, шахрайським способом «про-
давив» обрання Гедеона Четвертинського на цю посаду. (До 
речі, одним із п'яти представників гетьмана з правом голосу на 
помісному соборі був І. Мазепа).  

Натомість Геодон отримав від царя Олексія обіцянку 
залишити недоторканними давні привілеї Київської митрополії; 
зберігалися її автономія та непідсудність московській церковній 
владі, виборність митрополита, права на видання книжок, від-
криття духовних шкіл тощо. 27 січня 1688 року митрополиту 
Гедеону прийшов наказ з Москви не вживати давнього істори-
чного титулу Митрополит Київський, Галицький та всієї Русі, а 
казати «Митрополит Київський, Галицький та Малої Росії». 

Із собою до Москви новообраний митрополит Геодон при-
віз прохання собору, підтримане гетьманом І.Самойловичем, 
щоб його (незаконно обраного), і в подальшому буде затверд-
жено митрополитом в Москві, й далі в Константинополі. Було 
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ще два прохання: зберегти за Київським митрополитом титул 
Константинопольського екзарха й дозволити, як і раніше, під 
час служби згадувати першим не Московського, а Константи-
нопольського патріарха. Обидва прохання Москва проігнору-
вали. Але посольство до Константинополя направили.  

***** 
Митрополит Гедеон (Григорій Святополк-Четверти-
нський; помер1690, Київ, Гетьманщина), князь із ста-
родавнього українсько-білоруського княжого роду Свя-
тополк-Четвертинських. Єпископ Луцький і Острозь-
кий Константинопольського патріархату. У 1685 р. - 
з порушенням церковних канонів обраний єпископом 
Московської православної церкви, а потім патріархом 
Іоакимом Московським затверджений митрополитом 

Київським, Галицьким і всієї Русі. Зразу Гедеон визнав верхо-
венство Московського Патріарха. Цим актом було порушено 
єдність Української православної церкви з Вселенським Конс-
тантинопольським Патріархом і підпорядковано Київську 
православну митрополію - юрисдикції Московської патріархії. 
Таким чином, 700-річний церковний устрій Київської митро-
полії, який діяв з 988 року, був змінений шляхом церковного 
перевороту. Перші митрополити після Гедеона Четвертин-
ського - Варлаам Ясинський (1690-1707) та Йоасаф Кроков-
ський (1708-1718) були обрані на Елекційних Соборах у Києві, 
але затверджені та висвячені у Москві. На долі митрополита 
Йоасафа Кроковського позначилася страшна та трагічна 
практика перебування під московським урядом. 

***** 
Звертаємо увагу, що до гетьманського (І.Самойловича) 

посланця полковника Івана Лисиці був приставлений за таєм-
ний наглядом московський дяк Микита Алексєєв, який всю 
дорогу «не спускав очей з І.Лисиці. На перше звернення моско-
вського посольства до Константинопольського патріарха Діоні-
сія, було підкріплене «трьома сороками» (120) соболиних шку-
рок, відгуку не надійшло. Тоді московіти вирішили діяти через 
досить шанованого патріарха Єрусалимського Досифея, друго-
го у православній ієрархії, але той їх теж не підтримав. Однак 
відправив до великого візира, якому Константинопольський 
ієрарх прямо підпорядковувався як глава всіх православних 
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підданих імперії, що мав адміністративну й судову владу над 
ними. Візир хабарів від посланців Московії не брав (принаймні 
про це не відомо), проте йому (візиру) пообіцяли, що Москва на 
знак вдячності утримається від участі в антитурецькій коаліції, 
яка саме формувалася. 

Отримавши відповідну вказівку від візира, патріарх Діоні-
сій, підкріплений ще 200 золотих рублів, скликав синод, який і 
прийняв бажане рішення для Московії. Повідомляючи про Кон-
стантинопольське «рішення» в Москву, патріарх Діонісій зазна-
чив, що воно продиктоване міркуваннями «ікономії», тобто вчи-
нене як поступка, «з ласки» та з огляду на обставини: - Внаслі-
док великої відстані між Москвою і Києвом не можливо засту-
питися за українських православних і подати їм «Бого насичу-
вальний харч», оскільки дальня відстань дороги та жорстокі 
народи, які розташувались на тих землях. У переданих до Мос-
кви  документах цю аргументацію в загальних рисах відтвори-
ли. Трохи згодом другий Константинопольський патріарх Доси-
фей вирішив викласти свою позицію, що виглядає як спроба 
морально очиститися від вчиненої несправедливості.  

У грамоті, адресованій московським царям, він схвалює 
сам факт поставлення Київського митрополита Московським 
патріархом, але рішуче засуджує, що той включає Київську мит-
рополію до свого патріархату. На його думку, не лише таке під-
порядкування суперечить церковним правилам, а й сам спосіб 
його досягнення неправильний, вартий осуду і небезпечний. 
«Відпускання» Київської митрополії до Москви належало «про-
сити не через гроші, а просто заради віри та користі вірних, не 
так, як нині, коли чесніший ваш посланник сповіщав нам: що 
якщо дамо грамоту, дасть і милостиню (пожертвування), а як-
що не дамо - не дасть грошей. І чи личить цій Апостольській 
Церкві великої Москви просити в матері своєї, Східної Церкви, 
духовних дарів за гроші? І чи достойна така грамота»? Однак 
належні йому (Досифею) 200 золотих рублів узяв. 

Отримав своє і гетьман Іван Самойлович: московіти його 
«преміювали» шістьма кіньми з каретою та цінними клейнода-
ми. Мріяв створити «Українське (Руське) князівство» і зробити 
гетьманську владу спадковою. Але 1687 р. московіти розпоча-
ли московсько-українську війну з «Османською імперією». Ось 
тільки цей спільний похід у причорноморські степи завершився 
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фіаско: московсько-українське військо через спеку та брак хар-
чів вимушені були повернути назад. Фаворит московської пра-
вительки Софії - Василь Голіцин своє військове невміння прик-
рив «вигаданою зрадою» гетьмана І. Самойловича, що нібито 
підпалив степ «із дружби до татар». До речі, допоміг і донос на 
І.Самойловича, підписаний, серед десятка інших, «нерозлуч-
ною» історичною парою - Іваном Мазепою та Василем Кочу-
беєм. Івана Самойловича скинули з гетьманства, звинуватили 
у «зраді Москві», заарештували, позбавили всіх його «маєтнос-
тей» і відправили на поселення в Тобольськ. Гетьман закінчив 
своє життя у засланні (1690 р). Маври зробили свою справу. 

***** 
1710 року у Київській митрополії вводиться 
церковна цензура. З українських церковних 
книжок вилучаються слова, які «не відповідні 
московському православ'ю». 1720 р. впровад-
жується указ, за яким українське друкарство 

переводиться на московський взірець. 1770 року московським 
Синодом було заборонено використовувати титул «Митро-
полит Київський, Галицький і Малої Росії». 1786 року  імперат-
риця Катерина ІІ видала указ про конфіскацію монастирських 
та церковних земель України, закрито 46 монастирів. 1810 р. 
закривають Києво-Могилянську академію. Є цікаві новини: 
Руська православна церква московського патріархату ніколи 
немала Томосу; патріарх Варфоломій зазначив, що «Святіша 
Церква України» не може ставити єпископів чи засновувати 
парафiї за межами держави; а вже існуючі парафії Діаспори 
відтепер підкоряються Вселенському Престолу; Україна му-
сить віддати Константинополю потужні єпархії у США, Ка-
наді, Європі та на інших континентах. Як приклад, Європей- 
ський екзархат має 44 парафії: у Нідерландах – 2, Угорщині – 
1, Італії – 8, Франції – 6, Швеції – 5, Німеччині – 6, Іспанії – 3, 
Португалії – 5, Чехії – 1, Великобританії – 1, Литві – 1, Фін-
ляндії – 1, Австрії – 1, Словенії – 1, Греції – 1, Швейцарії – 1. В 
Києві українська влада передала Константинополю Андріїв-
ську церкву. Усі закордоні українські храми разом із церков-
ними приміщеннями, майном, землею та пожертвами пара-
фіян тепер будуть належати Константинополю. Від часів 
Візантії жодна держава не робила таких дорогих подарунків. 
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ЯК  «УВІЙТИ»  В  ІСТОРІЮ? 
Безжалісний хід часу не пощадив й багатьох 
відомих особистостей які досягли запамороч-
ливих вершин слави за свого життя, але піс-
ля смерті канули в забуття. Чому одні видатні 
фігури майже одразу стають безвісними, тоді 
як пам'ять про інших передається від поколін-
ня в покоління. Ми вивчаємо їхній внесок в 
культуру, аналізуємо їхній геній, пишемо про 
них книжки та знімаємо фільми протягом 
тисячоліть  після  їхньої  смерті?  Наприклад, 

всі  греки мріяли про славу. Говорити про те, як ти збираєшся 
досягти безсмертя, було цілком у порядку речей і не вважалося 
неввічливим. Чималий внесок в її популярність зробив Гомер, 
який оспівував у своїй поезії (що також пережила тисячі років) 
славу, зароблену героїчними подвигами в боях. Іншим прикла-
дом може слугувати легендарний Ахілл, або Юлій Цезар, або 
Олександр Македонський тощо. 

Деякі люди навіть війни розв'язували переважно з метою, 
здобуття слави. Юлій Цезар був майстром самореклами, а без-
перервну роботу його пропагандистської машини забезпечу-
вала група істориків, які супроводжували його в усіх воєнних 
походах і ретельно описували всі події. Олександр Македонсь-
кий дозволив створювати свої офіційні портрети лише одному 
скульпторові і сам уважно стежив за тим, щоби його зображен-
ня, зокрема і на монетах, були максимально точними. Утім,  
шанс на безсмертя мають не лише ті, кому пощастило успад-
кувати владу. Ідеї, здатні змінити світ, помітно підвищують 
шанси увійти в історію людства. 

За приклад візьмемо філософів. У стародавні часи вони 
зазвичай були не дуже відомі широкому загалу. Вони не мали 
багатьох конкурентів - більшість їхніх сучасників були неписем-
ними, але вони були в чомусь першопроходьцями. Якщо згада-
ти Леонардо да Вінчі, Галілея, Ісака Ньютона, Ейнштейна та 
Дарвіна, єдиний шлях до слави - це наукова  лабораторія. Але, 
на жаль, у наші дні навіть Нобелівські лауреати не мають тако-
го шансу. Сьогодні широкому загалу дуже важко осягнути розу-
мом, чим вони займаються і що означають їхні відкриття.  

На  перший  погляд,  «королівська   кров»  повинна  бути 
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гарантією «безсмертя». Ми маємо сумнів, що московську цари-
цю Єлизавету або принцесу Діану пам'ятатимуть через тисячу 
років без прив’язки до певних подій. Не варто шукати вічної 
слави й в таких професіях, як спорт або театр. Не гарантує 
увічнити ваше ім'я й композиторська справа - з однієї простої 
причини, що музика має тенденцію застарівати. Зізнайтеся, хто 
з вас чув мелодії святого Годрика Финхальського, відомого 
англійського відлюдника та середньовічного святого, який жив 
на початку XII ст. Складені ним гімни є найдавнішими збере-
женими піснями англійською мовою. 

Чуємо підказку, найкращою професією для безсмертя, є 
політика. Мабуть ні. Ви зможете для прикладу назвати перших  
українських прем’єр-міністрів за 10 років (1991-2001 р) незале-
жної України? Робимо підказку: Вітольд Фокін (1991), Валентин 
Симоненко (1992), Леонід Кучма (1992), Юхим Звягільський 
(1993), Віталій Масол (1994), Євген Марчук (1995), Павло Лаза-
ренко (1996), Василь Дурдинець (1997), Валерій Пустовойтенко 
(1997), Віктор Ющенко (1999) та Анатолій Кінах (2001). 

Сьогодні важливішими здаються не військові перемоги та 
політичні успіхи, а речі, що здатні покращити життя людей. Гар-
ним зразком для наслідування стануть Нельсон Мандела, Ган-
ді, Авраам Лінкольн та інші. Безпрограшним варіантом може 
стати література. Як й геніальні ідеї, великі сюжети ніколи не 
вмирають. Щоправда, за умови, що ваші тексти зможуть збе-
регти і прочитати. У старі часи це було не так просто. Твори 
багатьох античних письменників збереглися завдяки випадку. 

Інший приклад, єгипетські фараони, наприклад, Тутанха- 
мон, на нашу думку, можливо, заразившись малярією, помер у 
Фівах 1323 року до н.е., йому було лише 18 років. Нічого вида-
тного зробити він не встиг, але навічно увійшов в історію. Без-
смертя Тутанхамону забезпечила величезна кількість арте-
фактів, виявлених у гробниці. Тільки одну його мумію науковці 
й досі активно вивчають, намагаючись з'ясувати, чому він так 
рано помер. Його слава збільшується з кожним заголовком та 
науковим фільмом. Його ім'я стало синонімом Давнього Єгипту, 
і нікого не цікавить той факт, що все це - лише історія. 

Цікавий приклад, коли певна людина залишає після себе   
мільйони нащадків (ординнський воїн ХІІ ст. Чингісхан), гени 
якого виявляються сьогодні в одного з кожних 200 осіб плане-
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ти. Або як китайський імператор Цинь Шихуанді, який забез-
печив собі «безсмертя», створивши «Велику китайську стіну» 
та «Теракотову армію» (величезне поховання понад 8 тисяч 
теракотових статуй у натуральний зріст). 

Наступний шлях до безсмертя ми не рекомендуєм, але 
факт залишається фактом - погана слава є не менш потужним 
способом залишитися в історії. Джек-Різник, капітан Чорна Бо-
рода, Гітлер та Іван Грозний навряд чи швидко зникнуть з 
пам'яті людства. Коли Марку Девіду Чепмену, який застрелив 
Джона Леннона, винесли вирок, він заявив: «Щоб стати най-
відомішою людиною в світі, я повинен був убити найвідомішу 
людину світу». Втім, хоча в деяких випадках це спрацьовує, 
людство зазвичай намагалося стерти злочинців з пам'яті. Їх 
імена видаляли з публічних записів та знищували все, що вони 
побудували, але їх згадували: «як не треба робити». 

Сучасній молоді, наші автори пропонують «створити нову 
релігію», прикладом може слугувати  письменник Л. Рон Хаб-
бард, який у 1950-ті роки винайшов «Церкву саєнтології». Його  
релігія сформувала західну цивілізацію і сьогодні вчення Хаб-
барда вважають одним з найвпливовіших, він є найбільш 
опублікованим та перекладеним автором в світі. 

Придивіться  до  винахідника  комп'ютера Алана Тюрінга. 
В останні роки про нього почали згадувати багато хорошого. 
Ми беремо під сумнів, що громадських діячів або інтелектуалів 
сучасності - пам'ятатимуть через тисячу років. Думаємо, що в 
історичній пам'яті залишаються люди, які втілили дух свого 
часу, які стали обличчям свого покоління. Іноді, щоби зрозуміти 
цілу епоху, варто лише подивитися на постать, яка стала її 
символом. Наприклад, Богдан Хмельницький і його «Гетьман-
щина». Ми вже майже не згадуємо Ісуса Христа, Сиддхартха 
Гаутаму (Будда) та багато інших релігійних лідерів, які були 
справжніми людьми, хоча вони й померли тисячоліття тому. 

Якщо ви відноситесь до жіночої половини людства, ста-
ньте «фатальною жінкою», яка змушує страждати тих, хто її 
любить, змінює долі людей і впливає на хід історії. Бо не всі 
богині – красуні, і вже абсолютно точно далеко не всі красуні – 
богині. Фатальна жінка – красуня і маніпулятор. Використову-
ючи красу, розум і сексуальність, вона перетворює чоловіка на 
засіб для  досягнення  своєї мети. Є  вираз «фатальна  доля». 
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Пригадайте дружину легендарного короля Артура (1485) 
Гвіневру. Образ Ґвіневри вважається першим образом «Прек-
расної Дами» в літературі середньовіччя. Її краса підкорила не 
тільки короля Артура. Ланселот, один з лицарів Артура був 
шалено закоханий у Гвіневру. Про це красномовно говорить 
його вчинок, він єдиний заступився за королеву, коли її звину-
вачували в отруєнні сера Патріса. 

Цікаву історію Олени Троянської розповів Гомер в поемі 
«Іліада». Відома як «дівчина 1000 кораблів», Олена Троянська 
вважали однією з найкрасивіших жіночих образів у літературі. 
Паріс, син царя Трої - Пріам, закохався в Олену і викрав її. 
Ображені греки зібрали велике військо на чолі з братом Мене-
лая, Агамемноном, щоб повернути Олену. Армада 1000 грець-
ких кораблів перетнула Егейське море і прибула до Трої. Цілих 
9 років місто залишалось неприступним, поки греки не пішли на 
хитрість. Вони побудували великого дерев'яного коня, всере-
дині якого знаходилися грецькі воїни. Незважаючи на поперед-
ження «Остерігайтеся данайців, що дари приносять», троянці 
взяли коня в якості подарунка. Дочекавшись ночі, греки вийшли 
з коня і відкрили ворота Трої, щоб впустити армію Менелая. 
Троя була зруйнована. Олену повернули в Спарту і від тоді 
вона отримала прізвисько «Троянська», ставши фатальним 
символом руйнування еллінської епохи. 

Цариця Клеопатра була розумною, владної, сильної, чарі-
вною і фатальною жінкою. Блискучий політик і стратег, вона 
вміло використовувала жіночі чари при досягненні цілей. Нап-
риклад, щоб сподобатися досвідченому Юлію Цезарю, вона 
наказала обмотати себе ганчірками і кинути до його ніг. Цезар 
був приголомшений таким вчинком, він наблизив жінку до себе 
і цим підписав собі смертний вирок. 

Фатальна німецька принцеса на московському троні (1762 
–1796 р) справжнє ім'я імператриці Катерини II - Софія Августа 
Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбург. Дочка принца Християна 
Августа із роду Асканіїв і Іоанни-Єлизавети із роду Гольштайн-
Готторп. Фрідріх Великий запропонував принцесу Софію в дру-
жини московському престолонасліднику Петру. За 34 роки сво-
го правління, вона залишила негативний слід в історії України. 
Це була доба тотального закріпачення селянства, знищення 
козацтва та зросійщення України - як Малоросії. 
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А можливо ви черговий Ілон Рів Маск - інженер, підприє-
мець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній 
«SpaceX», «PayPal», «Neuralink» і «The Boring Company», про-
тотип царя Креза із стародавньої Лідії 2,5 тисячі років тому, 
недарма в старину казали: «багатий, мов Крез». Це він почав 
першим виготовляти монети з чистого золота та срібла.  

23 серпня 2017 р. статки Ілона Маска сягнули $20,7 млрд. 
Він посів 12-ту сходинку в топ-100 найбагатших IT-підприємців 
за версією «Forbes». Приклад його підприємств: «Space Explo-
ration Technologies Corporation» (SpaceX), американське при-
ватне підприємство, яке працює в галузі будівництва косміч-
ного транспорту, виробник ракет-носіїв сімейства «Falcon» та 
космічних кораблів «Dragon». 6 лютого 2018 року під час тесто-
вого польоту ракети «Falcon Heavy» було запущено в Косміч-
ний простір його власний автомобіль «Tesla Roadster»  

Компанія «Neuralink» (Нейролінк) - американський «стар-
тап», що спеціалізується на нанобіотехнологіях. Основною 
метою компанії «Neuralink» є розробка інтерфейсів для над-
швидкої взаємодії між машиною і людським мозком. Компанія 
створена 2016 року за участю Ілона Маска, проте про її діяль-
ність стало відомо лише в березні 2017 року. Ще є фабрика 
«Tesla» як завод із виробництва електромобілів компанії «Tesla 
Inc». Знаходиться у місті Фрімонт, Каліфорнія. Додаткової ком-
панії «SolarCity» з виготовлення та установки сонячних бата-
рей, автономних систем та будівництва електрозаправних 
станцій «Supercharger» для електромобілів.  

Ілона Маска називають да Вінчі нашої епохи і новим Сті-
вом Джобсом. І називають заслужено, бо він не припиняє диву-
вати світ. Маск виглядає ексцентричним мрійником, який спра-
вді хоче змінити світ. Його історія успіху варта нашої уваги. 

Погляньте у світ українських диво-людей! Людство вивчає 
космос завдяки  українцю Сергію Корольову. Літає гвинтокри-
лами, які розробив український авіаконструктор Ігор Сікорський. 
Український мовознавець, історик та перекладач Агатангел 
Кримський знав 60 мов. Він залишив нам підручники з перської 
та турецької мов, численні праці з арабістики, філології та істо-
рії Близького Сходу. Пам’ятаємо рентген установку українця 
Івана Пулюя, компакт-диски В'ячеслава Петрова, а ще Володи-
мира Вернадського, Миколу Пирогова та інших. 
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