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В. СІЧИНСЬКИЙ

РОКСОЛЯНА
(3)

Руґія. Найстарші відомості про Руґію зустрічаємо в римсько
го історика Етікуса (Eticus) в 500 році по Хр. Він писав, що на 
острові Руґія, або Рака, жили слов’яни: »Вони носять короткі 
мечі та круглі щити, якими під час бою заслоняються, а керу
ють ними (народом) королі«.

Цікаво, що на т. зв. Ебсторфській мапі світу XIII стол., на 
українській території є напис »Rucia regio« з містом »Kiwen с.«. 
Треба зазначити, що назва »Рукія« тут — не якась помилка 
в правописі чи літерах, бо зустрічається також в інших дже
релах. Історик половини VI стол., як було зазначено вище, пи
сав »Roxani, genus Rugorum«.

Руґія, що згадується в козацьких літописах, безсумнівно, су
часний острів на крайній півночі балтійського Помор’я, що су
часною німецькою мовою називається »Rügen«. В XII стол. Ру
ґія і ціле Помор’я ще не входили в склад німецьких держав. 
В XIII стол. в Руґії панували слов’янські князі, а ще в XVII 
стол. вона мала офіційну назву »Slavinen«.

Герберштайн у своєму творі »Rerum Moscoviticarum« поло
вини XVI стол. каже, що різні слов’янські племена розсіяні по 
Ґерманії на півночі за Ельбою, яких німці називають вандала
ми, вендами, виндами і виндишами__В області вандалів було
славне місто Wagria, по сусідству з LubecK-ом і герцоґством 
Holstein. Тому і Балтійське море мало назву моря Ваґрія чи 
Варязьке море (Vuaretzkoie шогіе). Вандали, себто Wagria, бу
ли »могутні, вживали мови, звичаїв і релігії рутенів«. Кінчає 
цей уступ Герберштайн так: »На підставі всього того, мені зда
сться, що руси скоріше покликали до себе князів з ваґрів або 
варягів, ніж передали владу чужоземцям, які були чужі їх  
релігії, звичаям і мові«45).

Це останнє припущення заслуговує на увагу, як перша дум
ка про походження »варягів« зі слов’янського Помор’я. Як ві
домо, погляд про прихід варягів з заходу обстоювали деякі но
віші історики. Ломоносов вказував на слов’янську Прусію, інші 
історики — на балтійських і полабських слов’ян (Венелін, Мо- 
рошнін, Савельев, Максимович, Гедеонов), але в дуже загальній, 
ближче не означеній формі.

В кожнім разі є деякі основи припускати, що варяги прий
шли саме з Руґії чи з Укранії на балтійському Помор’ї, розмов
ляли староукраїнською чи рутенською мовою або, в кожнім ви

45) S. F. Herberstein, Rerum Moscoviticarum Commentari’i, Vienne 1549.
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падку, були ближче споріднені із староукраїнським елементом 
Київського осередку через роксолян.

Данський хроніст Саксон Граматик (1140-1206) у своїй »Histo- 
ria Dania« (кн. XIV, ст. 158) подає, що на крайній півночі остро
ва Рюґен був храм помор’янських слов’ян Світовид, що його 
данський король Вольдемар І спалив разом з постаттю Світо- 
вида. Пише також, що в тому слов’янському храмі був список 
300 вояків, себто виходить, що руґи мали своє письмо!

Руґія згадується виразно також у козацьких літописах. У лі
тописі Величка подано зміст універсалу Б. Хмельницького, про
голошеного в червні 1648 р. під Білою Церквою. Гетьман, нав’я
зуючи до хоробросте давніших наших предків, каже дослівно 
про »русов з Руґії от Поморря Балтицкого — албо Німецкого 
собранієм, за предводительством князя їх Одонацера, року по 
Рождестві Господнем 470«, що не побоялися і самої римської 
сили, і »ветхій Рим« тими хоробрими мужами »бил взятий і 
чотирнадцять літ обладаємий«.

Деталь Ебсторфської мали світу XIII стол. На українській території 
напне: »Rucia regio«, з  містом Kiwen.

Самійло Зорка, старий генеральний писар, промовляючи над 
труною гетьмана Хмельницького, звертався до Хмельницького 
словами: »Милий вождю — древній Руський Одонацере!« Про 
Одонацера С. Величко в іншому місці каже, що славні козацькі 
предки-руси »в п’ятому столітті під проводом свого короля Одо
нацера не тільки що перемогли багато численнішу римську
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армію, але й самий Рим здобули та 14 років панували в тій 
столиці світу«.

В »Історії Русов«, що постала в кінці XVIII стол., автор, по- 
кликаючись на античні джерела, пише, що слов’яни »зайшли 
і переселили колонії свої за ріку Дунай до моря Адріятицько- 
го в Ілірії і від гір Карпатських до ріки Одри«46). Як відомо, 
в Зальцбургу збереглася плита з написом про Одоакера 477 р. 
Література в цьому питанні не вистачаюча, так само як і до
слідження цієї пам’ятки. Відмітимо, що в 1948 р. з ’явилася стат
тя з цього питання І. Дубицького47), а ще раніш — праця С. 
Шелухина48).

Зальцбург побудований на місці римського міста Ювавум, 
провінції Норікум. Тут, у Петрівській дільниці, є печери (ка
такомби) з каплицею св. Ґертруди 1178 р. Горішня печера, згід
но з новішими дослідами, походить з римських часів. За дос
лідником Де Россі, постала вона на початку III стол. В час най
новіших розкопів і дослідів катакомб св. Петра в Зальцбургу, 
що здійснювалися в 1951 р., там були знайдені цеглини рим
ських часів, доби Марка Аврелія і Веспасіяна (знаки на цеглі), 
та решти гробу базиліки II стол. по Хр.49).

В Зальцбурзьких катакомбах є кам’яна плита-таблиця, пи
сана латинською мовою, в якій читаємо, що »Anno Domini 
CCCCLXXVII Odoacer Rex Ruthenorum (себто »Року 477 Одо- 
акер Король Рутенський«) з ґепідами, Готами, уграми й геру- 
лами, лютуючи проти Церкви Божої, вбивши за визнання віри 
блаженного Максима з  п’ятдесятьма його товаришами, що окри
лися в цій печері, скинув їх зо скелі та знищив огнем і мечем 
провінцію Норікум«.

Всесвітня історія безсумнівно ствердила, що Одоакер, чи 
Одонацер, це дійсна історична постать. Брітанська Енциклопе
дія подає, що він »походив з Германського племени скирів 
(Scyrri), володів Римом у роках 476-489, був визнаний східньо- 
римським імператором у Царгороді Зеноном своїм наступником. 
Згодом король остроґотів Теодорик, здобувши Равену, приму
сив Одоакера піддатися. В 493 р. був підступно забитий під час 
бенкету. Відомо також, що Одоакер був королем різних пле
мен і, між ними, руґійців«50).

Між іншим, противники автентично сти події в Зальцбургу з  
князем Одонакером твердять, що на таблиці згадані уґри, то
ді як угри чи мадяри з ’явилися щойно в кінці IX стол. Існує

46) »Історія Русів«, Нью-Йорк 1956, ст. 8.
П) »Нові Дні«, Зальцбург, 7 січня 1948.
*8) С. ІНелухин, »Україна«, Прага 1936.
49) Dr. Р. F. Hermann, Salzburger Nachrichten, Salzburg 18 Feb. 1952, 

No. 41, 8.
50) Encyclopsedia Britanica, Eleventh Edition, Vol. XX, Cambridge 1911, 

p. 5'6.
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теж погляд, що виводить »Hungaria« від гунів, яку то назву 
перебрали мадяри в IX стол. Нижче ми також наводимо назви 
річок Укрух, Уґра і Укра, що існували, правдоподібно, за ча
сів гунів.

На погляд автора цих рядків, шрифт зальцбурзького напису 
— виразно ренесансовий, т. зв. »антиква«, отже плита постала 
в XVI чи навіть у половині XVII стол. Не зважаючи на це, все 
таки багато мотивів промовляє, що цей текст і самий зміст є 
старшої дати, себто в XVI стол. був відновлений зміст запису 
старшої таблиці чи старшого переказу.

Цікаво, що брошура 1661 р. »Brevis historia. . .  in civitate Sa- 
lisburgensi«, видана з нагоди закінчення віднови Зальцбурзьких 
катакомб, покликаючись на документ з 1529 р., каже, що Одоакер 
мав королівський титул »Rugorum, vel Ruthenorum«. Далі ця 
брошура покликається на літопис Ґодфріда Вітерберзького з 
пол. XII стол., де говориться, що »Odoacer natione Ruthenus« —  
»вирушив походом з турилінґами, скирами і герулами з остан
ніх країн Панонії, щоб напасти на римлян«.

Цікаво, що прихильники норманської теорії, переважно ро
сійські автори, поборювали автентичність твердження С. Велич
на і згаданої плити в Зальцбурґу, а навіть відкидали самий 
факт існування короля Одоакера!

У зв’язку з проблемою Одоакера не зайво додати, що по
між Ляйпціґом і Пляуен є місто Ґери, колишня столиця князів
ства »Ройсс«. Головна вулиця цього міста мас назву »Зорґе«, 
яку виводять від слов’янського слова »жура«. На тій вулиці 
ще і досі гімназія має назву »Gymnasium Ruthenum«. Це пояс
нюють тим, що Ґери був посвоячений з якоюсь руською (ру- 
тенською) княжною, від чого дістав титул »Der Roisse« (Русич). 
Автор А. М., що був у Ґері, каже, що населення міста, в кіль
кості 80.000, »дійсно здебільша слов’янського типу: чорняве, 
круглолице достоту, як на балтійському острові Руґії«51).

Украни. В генезі назви »Україна« в дотеперішній літературі, 
звичайно, подавали як найстарше джерело цієї назви Іпатіїв- 
ський список з 1187 р. У своїй розвідці »Назва України« (Авґ- 
сбурґ, 1948) підписаний вперше подавав джерельні відомості 
про слов’янське плем’я укранів з першої половини X стол., що 
замешкувало балтійське Помор’я, а саме західній бік устя Одри. 
Генрих І, що був цісарем у 903-936 роках, перед тим ніж іти 
на Рим, »мусів ще раз іти на укранів (Ukraner) і також це пра
слов’янське плем’я підбити«52 53 *).

Пояснення д-ра Ярослава Рудницького, що намагався виво
дити »укра« від старослов’янського »корч«, себто »річки, що 
пливе під корчами, у корчів«58), не менш примітивне, як пояс
нення назви »Росія« чи »Рассєя« від »разсєяний« ..  .

51) А. М ., »Слідами давньої Руси«, Шлях, Філаделфія, 1950.
52) F. Vater, Herr Heinrich, München 1941, st. 459.

53) Д-Р Я. Рудницький, Українці й »Україна«, »Новий Шлях«, 1950,
ч. 61; Слово й назва »Україна«, Вінніпег 1951, ст. 118.
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Взагалі зовсім хибна метода старої філологічної школи ви
водити географічні назви від звукової подібносте з  відомими 
словами нової дати чи словами сучасної мови. Географічні наз
ви, в багатьох випадках, мають дуже давню традицію, і не  
так легко прийти до їх  генези. Зрештою, чи »корчі« е така ста
ла і певна ознака ріки, щоб сама ріка могла дістати таку саму 
назву? Звичайно, в географічних назвах, зокрема річок, діяли 
більш підставові й глиоші причини — культурні, економічні, 
політичні. Приносили і міняли ці назви різні народи та племена, 
і географічні назви були у зв’язку з людністю, а не навпаки.

^ - б а л т ій с ь к е : М О Р Е

Ростов

•6  о  А*

л у н к ін и

гост о/і к  Е
< 'Л

р  \  4 Тетєров ^>\ _
рО Я нов

топтав Тор° ^ Ч У » О в
Э . А РЯ*.т

" иГ°‘  А ^  Сиш,
в І Л ь и ^

£ерновС А К С И  \ „
^  І&рлін
БРЕННАЄУРҐ

Туков Гастрин

Л У Ж И Ч А Н  Н * ? ™ *

„  ,  __  , .V  ¥  «-гол. В поший Одри — »Украни«.Мана балтійського Помор’я, IX-а.
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Знову поясенння проф. Смаль-Стоцького, що »Украни« і 
»Ucrania« це »помилкова« транскрипція німецьких картографів 
— не переконуюче. У своїй відповіді автор цих рядків навів 
12 назв географічних мап XVII-XVIII століть (тепер маю та
ких мап 14) з назвою на українській території (над Дніпром) 
»Ukran« і »Ukrania«. Всі ці мапи переважно не німецькі, а гол
ландські і французькі, і то найстаршої дати. Крім того, назва 
»Ucrania« уживалася в інших найстарших західньоевропейсь- 
ких документах латинською мовою, а ще й досі вживається в 
мовах еспанській, португальській, флямандській і мадярській54).

Інше зауваження д-ра Я. Рудницького, що на старих мапах, 
на які я покликаюся, є, мовляв, помилки з означенням Волині, 
Чорної Руси та ін., свідчить про неознайомленість д-ра Я. Руд
ницького з історичною географією і картографією. Зокрема Во
линь, що на деяких мапах сягає аж на північне Лівобережжя, 
зовсім добре відповідає тодішньому станові, бо в дійсності в 
старі часи під Волинню розуміли величезну частину України. 
А що в новіші часи обкроїли ту Волинь, то це не вина карто
графів XVII-XVIII століть.

Подаючи у своїй розвідці »Назва України« цікавий історич
ний факт про »укранів« на балтійському Помор’ї, автор цих 
рядків не робив ніяких висновків і теорій про походження 
українців Придніпров’я від прибалтійських укранів, як це деякі 
рецензенти хотіли суґерувати читачам. Згодом підписаний по
дав, що має на це свій погляд, який не оголошує, бо ще не зіб
рав усіх потрібних доказів. Не вирішуючи цього питання і те
пер, подаємо лише дальші матеріали з географічних назв, які 
насвітлюють питання розселення роксолян, зокрема їх  рух на 
північний захід до балтійського Помор’я, про що згадано вище.

Константин Порфирородний пише: »Меотське озеро (себто 
Озівське море), гирло якого називається Боспор, вливається в 
Понт (Чорне море), там де місто Боспор (себто кол. Пантікапей). 
Напроти Боспора — укріплене місто Таматарха. Від Таматархи, 
у  віддалі 18-20 миль, ріка Укрух, яка розділяє Захію від Та
матархи«.

Ріку Укрух пояснюють деякі дослідники, як один з рукавів 
Кубані, або і саму Кубань. Саму назву Укрух А.
Вельтман пояснює, що це Украй, що був на кордоні поміж об
ластю Таматархи (себто Тмуторокані чи Меотської Руси) і Захії 
(Zachia), а згодом Абхазії (Avogassia), де живуть джигети55). 
Самі абхазці називають ріку Кубань — Кубин56).

Річка Уґра (Ugra) згадується Герберштайном: вона витікає з  
Дорогобужа над Дніпром і колись відділяла Литву від Московії.

Нарешті Укра, чи в німецькій транскрипції Ucker — річка, 
що випливає з озера біля сучасного Prenzlau, на захід від Одри,

54) “Ukrainian Quarterly”, New York 1950, Vol VI, No. 2, p. 158.
55) Чтенія О. Ист. и древ. Москов. Унив., Москва 1886, к. II, ст. 81.
56) К. К. Герцъ, Собр. Сочин. I, Петербург 1898, ст. 3.
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в напрямі південь-північ і вливається до Поморянської затоки 
Балтійського моря. По річці Укрі маємо сучасні міста Райемгаїк, 
То^еіоу та Цскетиіпсіе.

В цій проблемі важне, що назви річок Укрух, Уґра і Укра 
констатовані мною на Кубані, на литовському пограниччі і на 
балтійському Помор’ї. Це ніби шлях, яким ішли роксоляни-аля- 
ни після свого погрому гунами, прямуючи до балтійського По
мор’я.

Черкасці (черкесці). З назвою алян-роксолян зв’язана також 
назва черкасці. Як відомо, в старій західньоевропейській літе
ратурі і в московських джерелах український нарід, особливо 
у ХУІІ-ХУПІ стол., часами називали черкасами, черкасцями і 
черкеецями. Деякі західні писання, напр., англійського амбаса- 
дора Фледчера з кінця ХУІІ стол., докладно розрізняють чер- 
касців-українців від кавказьких черкесців, але в інших випад
ках обидві назви плутаються. Це питання також не з’ясоване, 
а між тим мас велике значення для нашої теми, бо зв’язане зі 
старими осередками роксолян.

Загально уважають, що назва черкесці постала від назви мі
ста в Україні — Черкаси. Сучасні Черкаси над Дніпром, порів
нюючи, новіша оселя. Найдавніший Черкаськ був над Озівсь- 
ким морем, на північний захід від міста Озова, а тепер існує як 
»Старий Город«, або »Старочеркаська Станиця«, б. колишньої 
Тани.

Після татарського погрому, турки в кінці XIV чи XV стол. 
побудували б. Черкаська відому фортецю Озів. Коли в XVI 
стол. Приозів’я і, зокрема, Черкаськ займали донські козаки, 
то називали ці місцевості »черкаськими«, себто українськими. 
Було тут також чимало українських запорозьких козаків уже 
в XVI-XVTI століттях, а також після 1708 і 1775 років57).

Г. Котошихин, піддячий »Посольського приказу« в Москві, 
пише в 1666 р. про Черкаськ та інші міста: »Люди они порою 
москвичи и иныхъ городовъ и новокрищеные татарвя и запо
рожские козаки и поляки и ляхи и многие из нихъ московскихъ 
бояръ торговые люди и крестьяне, уходившіе на Донъ«.

Як подає відомий дослідник Приозів’я проф. М. Міллер, чер
каський діялект переповнений українськими словами і вираза
ми ще й досі, а його фонетика робить його малозрозумілою для 
москалів.

В XVII-XVПI стол. Черкаськ стає великим торговельним цен
тром, куди приїздили венецькі, грецькі та інші кораблі, інший 
крам ішов з Кавказу, Сирії та Центральної України. Спеціаль
но з України приходила ціла духова і матеріальна культура — 
книги, предмети церковного і хатнього вжитку. Для Москви 
була це найважливіша морська пристань і центр магазинів 
східнього та західнього краму. З кінцем XVIII стол. Черкаськ 
підупадає з перенесенням центру торгівлі до Таганрогу. В ро

■,7) М. Міллер, Старий Город (Старочеркаська станиця). Цикл ост., 1947.
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ках 1919-1940 Черкеськ зовсім зруйновано советською госпо
даркою.

Походження кавказьких черкесців не з ’ясоване, але є поважні 
дані, що вони прийшли на Кавказ з української території. Вер
ж е пише, що кавказькі черкесці первісно заселювали західній 
бік Кавказу і Крим (!) та були відомі і рекам під назвою »гю<оі«. 
За переказами, що збереглися в осетинів, черкесці називалися 
первісно казахами. Самі черкесці тепер називають себе »А£и- 
ге«58). Можливо, що це ті самі аорси, про яких казав Страбон, 
що вони жили над Танаїсом.

Константин Порфирородний (905-954) називає землю Черкес 
пги Чорному морі — Сихією, а вище положену місцевість — 
Казахією, що граничить з землею алянів59 *).

Герберштайн у своєму »В.егит МозсочШсагит« (вид. 1556 р.) 
каже, що п’ятигорські черкасці (Сігсаєі циіпцие топбапі) біля 
Чорного моря говорять рутенською мовою, а також рештки ван
далів чи вендів, що живуть у Германії на півночі, говорять ру
тенською мовою.

Проф. Кембріджського університету Е. Д. Кларк, що зали
шив обширний опис своєї подорожі по Україні, спеціяльно на 
Приозів’ї і Криму, також твердить, що черкесці первісно жили 
в цих областях. Він пише: » . . .  Черкесці. . .  стало гонені з їх
ньої колишньої землі — Танаїди (Крим) та озера Маео1;вз (Озів- 
ське море) — загнані поза Кубань і Терек, так мовити б, повис
ли на північних узбіччях Кавказу . . ,«в0).

Озів. Проблема географічних назв на українській території, 
зв’язаних з роксолянами-алянами, очевидно, дуже важлива для 
нашої теми і може вияснити не одне питання розселення рок- 
солян. Одначе цією проблемою ніхто не займався. Було лише 
кілька побіжних пояснень у різних авторів, про які ми згада
ли вище, як назви яси (над Прутом), оси, аляни та ін.

Існує також, цілком оправданий, погляд, що назва Озів похо
дить від назви асів чи осів, себто роксолян-алян. Також деякі 
історичні джерела подають назву Озівського моря чи озера 
власне Озов (Огоч). Було б цілком природним явищем, що Озів- 
ське море, якого побережжя було в початках головним осідком 
роксолян, дістало свою назву власне від того народу.

Можемо ще відмітити дві зовсім виразні назви сучасних сіл, 
що мають уже безпосередній зв’язок з роксолянами. В Дністро
вому лимані, повіт Овідіопіль, існує село Роксоляни Бузино- 
ваті61). Інше село Роксоляни є б. Оріхова, на Запоріжжі.

58) Кавказкій Календарь на 1858 г. Тифліс 1857, ст. 278.
5в) Там же, ст. 324.
в0) Е. D. Clarke, Travels in Russia, Tartary and Turkey, London 1839,

розд. XIII, ст. 60.
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IV. Археологічні пам’ятки
Археологія, що досі займалася систематизацією і хронологією 

пам’яток матеріяльної культури, не вміла, одначе, цих чи ін
ших пам’яток приписати поодиноким племенам і народам. Крім 
того, досі мало звертали уваги на добу алян-роксолян. Лише 
в новіші часи стверджені такі пам’ятки, і ми маємо можливість 
з  ними познайомитися, головно завдяки дослідам на місцях і 
синтетичним оглядам проф. М. Міллера, який працював, зок
рема, на Приозів’ї  й Кубані. До того ще треба переглянути всі 
попередні знахідки, які датуються близькими до Р. Хр. сто
літтями68).

Більшість розкопів на Приозів’ї проводилася на пониззі До
ну, тоді як сточище середнього Дону залишається недослідженим.

Новочеркаський скарб, знайдений 1864 р. б. Новочеркаська, в 
могилі Хахлаг, може уважатися одним з найбільш цінних. Він 
датується ІІ-ІІІ стол. по Хр. і належить добі роксолян-алян, а 
раніш приписувався »сарматам«. Ця могила цікава тим, що там 
було поховано архонта. Архонтесами називали греки сарматсько- 
алянських »варварських« князів з обмеженою владою верхів- 
ного племени. Поміж золотими речами цього скарбу була особ
ливо цінна, унікальна золота діядема, зроблена з аркушевого 
золота, прикрашена шляхетними каменями, бурштином, вирізь
бленим жіночим погрудям з аметиста, різьбами оленів, птиць, 
дерев і дармовісами з перел та золота. Крім того, були тут ін
ші золоті вироби: масивне намисто з кольоровими каміннями, 
два золоті наручники, три коробки, золотий посуд на парфуми, 
статуетки, чарки, ковші, багато інших прикрас, рештки тера
котових фігурок і різьб. Найбільше займала дослідників роз
кішна діядема. В стилістичному відношенні цей виріб, високої 
мистецької вартости, стоїть як синтеза виробів грець] ю-антич- 
них, пантікапейських і кубанських з впливами іранськими, як 
це підмітив М. Біляшевський. Знову Н. Кондаков, хоч уважає 
різьблену голову за виріб »римського типу«, інші деталі пов’я
зує з Сибіром і Монголією, однак без точнішого означення. Ці 
»сибірські« впливи, себто скитські стилістичні риси, зовсім від
кидає знаний дослідник М. Ростовцев, тоді як Ю. Ґотьє ствер
джує неподібність до Готських виробів. Важливо відмітити, що 
більшість дослідників самий виріб діядеми приписує місцевим 
майстрам України (чи то, як каже Н. Кондаков, »Южной 
Россіи«)63). * *

61) Списокъ населенныхъ мЬстъ Херсонской губ., 1868, ч. 2262. 
в2) Чтенія въ И. О ві ист. и древн. росс, при Моек. Унив.. Москва 1886, 

кн. I.
К. К. Герцъ, Археолог, топография Таман. полуострова, Собр. Со- 

чин., I.
*8) Толстой-Кондаковъ, Русскія древности, Петербург 1890, II, ст. 132-140. 
Ростовцевъ, Эллинство и иранство на ЮгЪ Россіи, Петербург 1914; 

»Скифія и Босфор«, 1925.
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Перещепинський скарб, знайдений у 1912 р. в селі Переще- 
пина, б. Полтави, з дорогоцінними срібними і золотими виро
бами IV-VI стол. по Хр. (згодом переховувався в петербурзь
кому »Ермітажі«), тепер приписують алянам-антам. Датовання 
скарбу виводять, головно, з одної миски іранського виробу з  
подобою цісаря Сапора II Сассанідської доби і з монет. Інша 
миска має монограму Ісуса Христа з рослинною орнаментикою, 
самоцвітами і написом, що належить єпископу міста Томі — Па- 
терну. Відомо, що візантійські джерела згадують єп. Патерна, 
який мав свою катедру в Томі в 520 році. Про саме місто Томі 
вже була мова вище.

Золота діядема Новочеркаського скарбу.

Далі в перещепинському скарбі були 3 великі вази, два цер
ковні глечики, пихва до меча, 10 орнаментованих чарок, срібні 
стремена і пряжки. Крім того — ріг на вино, меч довгий б. 1 
метра, золота дута фігура лева, чотири наручники з каміннями, 
нашийна гривня, перстені та багато різних бляшок і прикрас. 
Врешті, ще 43 золоті візантійські монети з 602-668 рр.

Перещепинський скарб, один з найбільш дорогоцінних на сві
ті, ще й досі науково не опрацьований64). До тої самої доби від
носяться також знахідки в сточищі Ворскли.

в4) А. Вобринскш, ПерещепинскШ клад, »Матер, по археол. Россш«, 
Петербург 1914, ч. 34.

М. Макаренко, ПерещепинскШ клад, »Извеспя И. Археол. Коммис.«, 
46. Прибави. Отчет И. А. К. за 1913-1915. Зарец., Перещеп. клад, 1913. 

М. М1ллер, Перещепинський скарб, »Свобода«, Нью-Йорк 1952, ч. 37-39.
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Найбільша археологічна знахідка алянських поселень, з доби 
після їх розгрому 375 р., була зроблена на початку XIX стол. 
в селі Верхній Салтів, Вовчанського повіту, на Слобожанщині. 
Відкриття належало місцевому українському вчителю Бабенко- 
ві65) і селянину Капиносову. Згодом провели досліди і описи 
гр. Уваров, А. Покровський66), Д. Багалій, М. Макаренко67). Спі- 
цин68). Останній називає це відкриття »новою добою у вивченні 
середньовічної старовини »Южной Россіи«. А Покровський ува
жає, що предмети і характер поховань Ново-Салтівських зна
хідок дають »дуже багато подібностей із знахідками Північно
го Кавказу — осетин. Новий Салтів — це величезне городище 
з кам’яними стінами і селище з камерними могилами. Крім ве
ликої кількости різних предметів, було там знайдено значну 
кількість сассанідських монет, себто новоперських з ІІІ-го стол., 
та абасидських дірген з УІ-ІХ стол.

Подібні чи близькі до салтівської знахідки, констатовані в с. 
Покровське, Куп’янського повіту, в с. Зливки, Ізюмського пові
ту, в Луганському повіті. Такі самі знахідки тягнуться через 
Полтавщину, Київщину і Запоріжжя. На середньому Подніп
ров’ї — на Запоріжжі — знахідки були в балці Канцирки, на 
правому березі Дніпра (тепер затопленого Дніпрельстаном), на 
лівому березі, б. Кичкасу аж до Огрені, на протязі 90 км. Над 
Дінцем і верхнім Доном особливо велике Маяцьке городище з  
мурованими стінами, відкрите в 1898 р., з написами на кам’я
них плитах, які Спіцин уважає алянським письмом, схожим на 
•охронське.

До алянів відносяться також знахідки б. станиці Аксхайської, 
на Нижньому Дону. Прекрасні та багаті предмети III стол. до 
Хр. були знайдені б. села Мастючина, Коротнянського повіту.

Найновіші розкоші »Сарматського некрополю«, б. станиці Н. 
Тниловської, проведені Ф. Перцевим69) і М. Міллером в 1938 
році.70).

Камерні могили алянського типу були знайдені над Богом, 
б. села Олександрівни, експедицією ВУАН під проводом Ф. Ко- 
зубовського в 1931 р.71). Останні на заході алянські поселення 
констатовані б. Яс, над Прутом.

65) в .  Бабенко, Труды X II-X IV  археол. съезда, М. 1905-7.
66) А Покровскій, Труды XII археол. съезда, Москва 1905.
67) м. Макаренко, Изв. И. Археол. Ком., 1906, в. 19; 1911, в. 43.
68) Спицынъ, Иcrop. Археол. розьісканія І, Исконые обитатели Дона і 

Донца, »Журн. И. Нар. Проев.«, Петербург 1904, І, ст. 67-78.
Ю. Ґотье, Кто были обитатели Верх. Салтова, ИЗВ. ГАНМК, т. ГУ, 

Ленінград 1927.
69) Отчет о раскоп., ИЗВ. ИАК, в. 19.
70) М. Міллер, »Чорноморський Збірник«, 1947, X, 9-12.
71) Ф. Козубовський, Археолог, дослідж. на території Богесу, 1930-1932, 

Київ 1933.
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Роксолянська могила з розписом у Неаполе, б. Симферополя. 
Розкопи П. Н. Шульца, 1946 р.
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За найновішими відомостями совєтської преси в Україні, ар
хеологічні досліди виявили »слов’янські поселення« ІІ-ПС стол. 
по Хр. на Миколаївщині та Херсонщині, що фактично відно
сяться до доби роксолян-алян.

Цікаві для нашого питання також найновіші знахідки з  1946 
року в колишньому місті Неаполе, б. Симферополя, на Криму. 
Тут були знайдені розписи стін, стовбів і пілястрів могил. Ро
сійські археологи, за модним тепер у Советах терміном, нази
вають цю могилу »скитською«, хоч досліди і сама пам’ятка ви
разно говорять про »римську« добу, як це пишуть і самі дослід
ники П. Н. Шульц та В. Д. Блавацький72).

Вище ми вже подали, що Страбон виразно говорить про про
відника, чи то князя роксолян — Скилура, який заснував у 
Криму Неаполе, і це відноситься до І стол. до Хр. Отже цей 
розпис у Неаполе незвичайно подібний своїм способом і мотива
ми до українських селянських розписів хат. Зокрема ткацькі 
мотиви килимів і доріжок, мотиви попід стелею гробівця, нав
коло ниж (чи то вікон). Крім того, в тому Неапольському мо
гильнику дуже живо і натуралістично намальовано на стінах 
сцени, правдоподібно, з життя покійника: верхівець на коні, 
пси нападають на диких кабанів, чоловік грає на лірі. Типи лю
дей та їх одяг виразно негрецькі і неримські, а власне автохтон
ні —- отже роксолянські, близькі до знаменитої плоскорізьби 
»Трифона« (гл. далі).

Рівнож найновіші розкопи і досліди Пантікапею та інших 
місцевостей Криму доводять, що поховання, близькі до Р. Хр., 
зокрема до II Стол. по Хр., дають виразно місцеві риси в побуті 
й культурі та заникання чистогрецьких прикмет. Зокрема зни
кає кремація покійників та перевага »варварського« одягу і 
прикрас. Ці поховання деякі дослідники обмежують назвою »мі
сцевого населення«73), інші приписують мітичним кіммерійцям, 
чи то »кіммерійсько-антівській« етнічній групі74), тоді як у дій
сності це є культура роксолян-алян.

(Далі буде)

72) п. Н. Шульц, Тавро-скифская экспедиция в 1946 г., Советский 
Крым, Симферополь 1947, вып. 5.

В. Д. Блаватский, Искусство Север. Причорноморья, Античная эпоха, 
Москва 1947, ст. 10-114. Три додані ілюстрації, на жаль, не досконалі, 
особливо фіґуровий розпис.

7») Материяль; по археол. Сев. Причорном., Москва 1951.
74) П. Курінний, Проблема давнього населення України і Криму, »Ук

раїнська Думка«, Лондон 1953, ч. І (302).


