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Велесова Книга – збірник духовних текстів стародавньої Русі. Молитви 

до Богів, легенди, історичні події, заповіти та заклики до Вітчизнолюбства 
і єдності Роду – все це надавало нашим Предкам сили для великих 
звершень, як у мирний час, так і у війнах з ворогами. Велесова Книга 
залишається богонатхненним твором і для сучасних русинів. 

Події, що описані у Велесовій Книзі, розпочинаються з легенд давніх 
часів і закінчуються повідомленням про Аскольда і Діра (ІХ ст.). 

У книжці подано стародавні тексти та їх дослівний переклад. Слова, які 
зрозумілі читачеві, не змінені до вимог сучасного мовлення. В додатку 
містяться Словник Велесової Книги та ілюстрації.  
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Історія виявлення і дослідження Велесової Книги 
 

Наше життя рухається вперед, та іноді треба озиратися назад, щоб 
згадати минулі часи і зробити правильні висновки, такому вчить нас 
Велесова Книга – збірка духовних текстів руського Роду. Ми вчитуємося в 
її слова аби зрозуміти призначення свого життя, згадати свій Рід, звідки 
походимо і куди йдемо. Це надає нам впевненості в собі, дає зрозуміти, що 
ми не самі, а з нами Боги і наші Предки. 

Ми не знаємо, хто писав чи пізніше переписував Велесову Книгу, де вона 
зберігалася і як потрапила до маєтку останніх господарів. Це залишається в 
таємниці, і ми можемо тільки припускатися різноманітних версій. Для нас 
найголовніше, що її таки віднайшли випадково в буремні роки 
громадянської війни 1919 року. 

Серпневого дня полковник царської армії 
Федір Артурович Ізенбек потрапив на 
розгромлений маєток. Сам полковник не міг 
точно пригадати, де був маєток і кому він 
належав: чи то князям Задонським, чи Донським, 
чи Донцовим. Вдалося відновити бойовий 
маршрут за свідченнями офіцерів полку 
Маркова, де служив Ізенбек командиром 
батареї. 

Цей маєток, на думку Бориса Ребіндера, 
знаходиться у Великому Бурлуку (нині 
Харківська обл.) і належав Олександру 
Івановичу Задонському, ватажку дворянства в 
повітових містечках Волчанськ, і пізніше, 

Куп'янськ. Ребіндер повідомляє, що його сім'я добре знала Задонських, яка 
була знищена у серпні 1919 (за іншими свідченнями у грудні 1918) року. 

Перекладач і дослідник Борис Яценко встановив, що 1680 р. помістя 
Великий Бурлук придбав полковник ізюмський і харківський Григорій 
Донець-Захаржевський (пом. 1691 р.). Згодом, аж до ліквідації української 
автономії, ізюмськими полковниками були його сини Федір та Костянтин і 
внук Михайло. На початку ХХ ст. помістя також належало старовинному 
родові Донців-Захаржевських. 

Праві обидва дослідники: нащадок роду Андрій Якович Донець-
Захаржевський побудував при садибі Преображенський храм (знищений), 
він же розпочав і будівництво палацу, який був закінчений його зятем – 
генералом Воїном Дмитровичем Задонським, героєм війни 1812 року. 
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Маєток Донець-Захаржевських – Задонських у 
Великому Бурлуку Харківської обл. 

 

 
 

Стара фотографія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сучасний вигляд 
Фотографія Святослава Корнійчука 



 6 

Полковник Ізенбек блукаючи спустошеними кімнатами будинку, зайшов 
до бібліотеки, де на підлозі валялися розкидані книжки. Там його увагу 
привернули древні дерев'яні дощечки з вигравіруваними незнайомими 
літерами. Деякі дощечки були в доброму стані, інші трухляві або 
надщерблені. Ізенбек колись захоплювався археологією і тому відразу 
зрозумів, що дощечки можуть становити історичну цінність. Він гукнув 
солдата і наказав зібрати дощечки до похідної сумки і оберігати їх. 

За перебігом громадянської війни полковник Ізенбек разом з 
білогвардійцями потрапляє до Криму, звідти евакуювалися до 
Константинополя. І нарешті, у 1922 році, Федір Ізенбек зі своєю 
дорогоцінною сумкою опинився спочатку у Франції, а потім у Бельгії. Там 
він заробляв на хліб тим, що малював східні візерунки для фабрики 
килимів, не оженився і часто пиячив. Знайдені і збережені дощечки нікому 
не показував. 

Федір Ізенбек подружився з таким же 
емігрантом Юрієм Миролюбовим, який 
цікавився стародавньою історією як Росії 
так і України. Окрім того, Миролюбов був 
поетом і письменником та шукав сюжети, 
які б допомогли йому щось написати про 
культуру древніх слов'ян. 

Одного дня 1925 року Ізенбек запросив 
Миролюбова зайти до нього розглянути 
картини, а під час розмови письменник 
сказав, що мріє написати епічну поему 
про "Святослава Хороброго", але йому 
бракує текстів з подробицями про життя 
стародавніх слов'ян та їх мову. Федір 
показав йому дощечки, які здивували 
Миролюбова і він відразу взявся за їх 
дослідження та копіювання. 

Як згадує Миролюбов, дощечки були зв'язані ремінцем, пропущеним 
крізь дірочки, приблизно однакового розміру: тридцять вісім сантиметрів 
на двадцять два, товщиною в пів-сантиметра. Поверхня була подряпана від 
довгого зберігання. Місцями вони були зовсім зіпсовані, якимось плямами, 
місцями пожолобилися, надулися, немовби від вологи. Лак, що їх покривав, 
або ж олія, повідставав, зійшов. Під ним була темна деревина. Ізенбек 
думав, що дошки березові. 

Краї були відрізані нерівно. Схоже, що їх різали ножем, а не пилкою. За 
розмірами одні були більшими, інші – меншими, так що дошки прилягали 
один до одного нерівно. Поверхня очевидно також скоблена перед 
писанням, була нерівна, з поглибленнями. 
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Текст був написаний або надряпаний шилом, а потім натертий чимось 
бурим, потемнілим від часу, після чого покритий лаком чи маслом. 
Можливо, текст дряпали ножем, чого Миролюбов не міг сказати з 
впевненістю. 

Кожного разу для рядка була проведена лінія, досить нерівна, а текст був 
писаний під нею. На другому боці текст немовби продовжував попередній, 
так що треба було перевертати зв'язку дощечок. 

На полях деяких дощечок були зображення голови бика, на других – 
сонця, на третіх – різних тварин, можливо, лисиці, або собаки, або вівці, 
важко було розпізнати ці фігури. Миролюбов гадав, що це були символи 
місяців року. 

Букви були не всі однакові за величиною, були рядки мілкі, а були й 
крупніші. Видно, що не один чоловік їх писав. Деякі дощечки потріскалися 
від часу, інші протрухлявіли, і Миролюбов їх склеював за допомогою 
силікатного лаку. 

Ізенбек заборонив Миролюбову виносити дощечки зі своєї квартири, 
тому справа затяглася на роки. Миролюбов зумів розшифрувати літери, хоч 
і не обійшлося без помилок. Вдалося скопіювати близько сорока дощечок. 
Точна кількість невідома, бо деякі були поламані і, можливо, не правильно 
склеєні їхні шматочки. 

Миролюбов перемальовував букву за буквою, не завжди розуміючи 
значення слова чи речення, та потроху робота просувалася і десь у 1939 році 
була переписана остання дощечка. Завдяки цій роботі ми маємо тепер 
тексти цієї безцінної пам'ятки руської історії та духовності. 

Існує лист, з якого відомо, що Миролюбов пересилав копії дощечок на 
зберігання до Музею Російського мистецтва у Сан-Франциско. 
Припускають, що це він робив в міру того, як закінчував копіювати чергову 
табличку. Секретарем музею був генерал Олександр Куренков, якого знали 
під іменем А.А. Кур. Він почав досліджувати тексти дощечок і опублікував 
свої перші розвідки у 1954 році в літературній газеті "Жар-птиця". Це було 
перше публічне знайомство з дощечками, винайденими полковником 
Ізенбеком. 

Доля самих дощечок дослідникам невідома. Коли почалася війна, Ізенбек 
залишився у Брюсселі, де й помер в серпні 1941 року. А коли до 
Миролюбова перейшло те, що залишив у спадок Ізенбек, дощечок уже не 
було. 

Близько 1954 року Миролюбов переїхав до Сан-Франциско, де й 
почалося його співробітництво з А.А. Куром. Він навіть став редактором 
газети "Жар-птиця". Юрій Миролюбов помер 6 листопада 1970 року на 
кораблі в дорозі до Європи. 

Свідчення про знаходження дощечок і праця над ними виходять тільки 
від Юрія Миролюбова, тому у багатьох дослідників виникає запитання 
щодо їх достовірності. Але огляд творів Миролюбова повністю виключає 
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його спроможність підробити Велесову Книгу, як це дехто намагається 
довести. Хоча не виключно, що Миролюбов міг втручатися у автентичні 
тексти Велесової Книги, особливо у пошкоджених місцях, адже крім нього 
дощечок ніхто не бачив. Це питання потребує досконалого вивчення. 

Серед тих, хто зацікавився дощечками Ізенбека, був професор біології 
Парамонов. Саме йому вдалося просунути 
дослідження дощечок і назвати їх "Велесовою 
Книгою", бо за змістом 16-ї дощечки саме 
Велесу присвячувалася ця книга. Парамонов 
добре знав історію Русі, старослов'янську 
мову, шляхом логічного аналізу пояснював 
тексти. Він видав дві книжки під псевдонімом 
Сергій Лісний. У першій, під назвою "Русь, 
звідки ти прийшла?", йдеться про історію 
відкриття дощечок Ізенбека. У другій – 
"Велесова Книга" – вміщено аналіз десяти 
перших табличок, опублікованих у "Жар-
птиці" в 1957–1959 роках. Ці праці пізніше 
увійшли до книги "Русь, откуда ти?" 
Професор Лісний-Парамонов помер в 
Австралії у 1968 році. 

В 1968 і 1970 роках стараннями Миколи 
Федоровича Скрипника (Голландія) з'явилися 
українські публікації Велесової Книги у 
видавництві "Млин" (Гаага) і на сторінках 
"Календаря канадійського фермера", вони 
включили переклад виконаний Андрієм 
Кирпичем (Велика Британія). Саме з цим 
текстом ознайомив читача України 
київський журнал "Дніпро" (1990 р. – № 4). 

Повний автентичний текст Велесової 
Книги був зібраний і опублікований 1972 і 
1975 рр. Миколою Скрипником, який 
передав Борису Ребіндеру (Франція) повне 
зібрання текстів Велесової Книги з 
перекладом на українську, російську, 
англійську мови. Борис Ребіндер видав 
книжку на французькій мові "Велесова 
Книга: життя та релігія слов'ян" (Париж, 
1980 р.). 

 
 

Борис Ребіндер (ліворуч) 
та Микола Скрипник 

 
 

Сергій Якович Парамонов 
(Сергій Лісний) 
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Значний внесок у дослідження Велесової 
Книги зробив професор Володимир Шаян. 
Його праця "Аналіза «Велес книги" розкриває 
космогонічне мислення нашого народу. Як 
фахівець-мовник, В. Шаян переклав кілька 
дощечок, висловив свої думки щодо 
правильності перекладу, провів паралелі з 
Рігведами. Він зазначив, що Книга Велеса – це 
перший документ, який дозволяє заглянути 
безпосередньо у саму суть Віри наших 
Предків. 

В Україні окремим друком вийшли повні і 
удосконалені переклади з численними 
коментарями Бориса Яценка (Київ, 1995 р.) та 
Галини Лозко (Київ, 2002 р.). Ці дві праці зробили великий крок в 
популяризації древньої пам'ятки. Завдяки наполегливій праці визначних 
вчених вдалося затвердити значимість Велесової Книги для руського 
народу на державному рівні і ввести її в шкільну навчальну програму. І 
лише 2009 року за наполяганням "науковців", які виконували змову 
недоброзичливців Руської Духовності, книгу вилучили з програми, тим 
самим позбавили молоде покоління осягнути велике богонатхненне 
письмо, яке допомагало вижити нашому народові у тяжкі роки. 

Ми впевнені, що прийде час, коли Велесова Книга посяде своє гідне 
місце у свідомості русинів. Її священні тексти будуть надихати наш народ 
до великих звершень і перемог. 

З'явилися нові праці з дослідження Велесової Книги. Нас зацікавила 
версія професора Ігоря Рассохи, що вона являє собою старцівський Кахтир 
– це рукописні священні книги сліпих співаків і музикантів, які могли 
читати на дотик, тобто літери мацалися. Дерево є найкращим матеріалом 
для їх виготовлення. Причому, на нашу думку, літери на дереві легше 
скребти від лінії зверху, тобто на себе. Старці самостійно проводили 
релігійні таємничі ритуали, незалежні від офіційних церков, тому могли 
мати книги давньоруської віри. 

 
В даній книзі ми продовжуємо дослідження Велесової Книги і 

пропонуємо дослівний переклад, який дасть більш краще відчути мову і 
образність тексту, для цього залишено слова, які зрозумілі читачу, 
близькими до оригіналу. Для окремих складних слів зроблено пояснення у 
виносках. Вибравши такий стиль прийшлося ігнорувати правила сучасної 
мови. В багатьох місцях ви знайдете відмінний зміст від раніше 
запропонованих перекладів. Робота над вивченням тексту Велесової Книги 
продовжується, запрошуємо до співпраці. 

 
Володимир Шаян 
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Дослівний переклад Велесової Книги 
 
Використані переклади Бориса Яценка, Галини Лозко, 

Валентина і Юлії Гнатюків. 
Подається разом з виправленим оригінальним текстом за 

рекомендаціями В. Шаяна, Б. Яценка, Р. Баганецького. 
Оригінальний текст за Миролюбовим можна подивитися у 

виданні Г. Лозко, відтворений текст стародавніми літерами – у 
виданні Гантюків. 

Для зручності читання в оригінальному тексті подвійні літери в 
більшості випадків переведені до сучасного правопису: іі-й, іа-я, іу-ю, 
ьі(оі)-и (замість ы). Літера ВК y (e) записана як о або у. Літерою є 
передаються дві сучасних літери – є або е, в деяких випадках кінцева є 
може не читатися. Літера Ѣ залишена, в руській мові вона переважно 
перейшла в і, а в російській в е. Редуковані голосні також залишені в 
тексті, в сучасному правописі вони переважно переходять: ь на е, ъ на 
о. Можуть бути інші варіанти прочитання. 
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Дошка 1 
 
Во тєчє оупамятохом добля наша стари часи, да ідємо камо – нє 

вєстє. А тако сьми зрємо воспять а рчємо: "Жє бо єсьми стидіхомся 
Навє, Правє, Явє знаті а обаполо търла вєдєтє а доуміті?" 

Сє бо Да(ж)бо створящ(є) намо Вєйцє, яково жє ієстє свєт-зорє намє 
сящє. І во тия бєзодні повєсі Дажьбо Зємє нашє, абі тая удьржєна бя. 
Тако сє душє Пращурі соутє, а ті свєті зорєма намо од Іру. 

Но грьці налєзша на Русє, твьрящі злая во імь Богоув. Ми ж єсьми нє 
вєхом ужі камо тєчаті а щча творіті. 

Правє бо єсь нєвідомо уложєна Дажьбом, а по нь, яко пряжєся, тєчє 
Явє, і та соутворі Жівото нашо. А то, колі одідє, Сьмртьє єсь. Явь єсь 
тєкоуща, а творєно о Праві. Навєн бо єстє по тия: до тє єстє Нава, а по 
тє єстє Нава, а в Праві жє єстє Явь. 

Поучіхомся стару а вржємощємося душі наша в он, бо єсь то нашє, 
яко сє боужіна ідє сєбо на Коло ни. Тврящу Богоум сілу соузрєхом в 
сєбі, то бо дано Дар Бъгов, і нє потрєбуємо бо сє напрасніті. 

Сє Душі Пращури наша од Іру зрящєті на ни. А тамо Жалє плакатіся 
а вирєщаті намо, яко сьми нє брєжєхомо Правє, Навє а Явє, нє бржєхом 
бо сє, на то а глузіхом. Сє істая – нєсьми достоіні биті Дажбові Внуці! 

То бо моляі Богоум да імємо чістє душі а тєлєсі наша. А да імємо 
жівот со Праотці наша во Бъзєх сліяшєтєсє во єдін. Прауда тако: сє бо 
сьмє – Дажбові Вноуці! 

Зрі, Русє, ко умє, якож оум вьлік Божьск єстє єдін со ни, а тому 
творяєтє а рєчащєтє со Бъзи воєдінє... 

Брєнє бо єсь нашє жівотє а сьми такождє. І дє жє комонєзєм нашім 
работаті, жівящє во зємєх со тєлє овна?! І скътіє наша одє вразєм тєкущ 
на Свєрєдзь. 

*** 
Во течії опам'ятовуємо1 доблесні наші старі часи, да ідемо куди – не 

вістимо. А так ми зримо воспять і речемо: "Же бо ми стидаємося Наву, 
Праву, Яву знати й обаполо тирла2 відати і доумити?" 

Се бо Дажбо створив нам Яйце3, яково же єсть світ-зоря нам сяюча. 
І в тій безодні повісив Дажьбо Землю нашу, аби тая удержана була.4 
Так се душі Пращурів суть, і ті світять зорями нам од Іру. 

Но греки налізли на Русь, творячи зле во ім'я Богів. Ми ж самі не 
відаємо вже куди тікати і що творити. 

Права бо єсь невідомо уложена Дажьбом, а по ній, яко пряжеся5, тече 
Яв, і та соутворює Живот наш. А то, коли одійде, Смерть єсь. Явь єсь 
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текуча, і творена в Праві. Нав бо єсть по тій: до тої єсть Нава, і по тій 
єсть Нава, а в Праві же єсть Явь.6 

Повчимося старого і вержимо душі наші в нього, бо єсь то наше, яко 
се бужина іде7 себо на Коло нам. Творящу Богом силу узріли в собі, то 
бо дано Дар Богів, і не потребуємо бо се напраснити. 

Се Душі Пращурів наших од Іру зрять на нас. А там Жаля8 
плакається і верещить нам, яко ми не бережемо Прави, Нави і Яви, не 
бережемо бо се, на то й глузуємо. Се істина – не єсть ми достойні бути 
Дажбовими Внуками! 

То бо молимося Богам да ймемо чисті душі і тілеси наші. І да ймемо 
живот з Праотцями нашими в Богах зливаючись воєдино. Правда така: 
се бо ми – Дажбові Внуки! 

Зри, Русе, ко уму, якож ум великий Божеський єсть єдиний з нами, і 
тому творите і речете з Богами воєдино. 

Бренне бо єсь наше живото і ми також. І де ж князям нашим 
работати, живучи во землях з тілом овна9?! І скотина наша од ворогів 
тікає на Свередзь10... 

_____ 
1 В ориг. "вотсщ(ч)є оупамятохом", Лозко порівнює з "тщетно запамятовали", 

тобто "даремно забули", у Яценка "даремно згадали", у Гай "у скруті згадуємо" 
(пор. натще – не поївши, тщетно – порожнє, тъщий – порожній, марний, але 
тщаніє – старання, щирість, тщєта – старання, тщатєльно – ретельно, старанно). 
Більш вірогідно перше слово записано не вірно, потрібно читати "вотєчє (во 
течії, рухаючись, втікаючи) оупамятохом (опам'ятовуємо, згадуємо)". 

2 В ориг. "обаполо търла вєдєтє". ВТС пояснює тирло як місце для відпочинку 
худоби, лігво чи кубло звірів, місце тимчасового поселення. Лозко перекладає як 
"навколишнє відати", дослівно "обабіч стійбища відати". Але можна зрозуміти і 
як місце, де тиряться (б'ються). Тоді за змістом тексту виходить, що мова йде про 
тирло-Праву, а відати потрібно Яву і Наву. 

3 В оригіналі "вєйцє". Це слово іноді розділяють на частини, що приводить до 
іншого змісту, нами взятий варіант Яценка (Лозко, Гнатюків), який він виводив 
від чеського "vejce" – "яйце". 

4 Припускаємо, що тут Дажбог створив Сонце, а Землю, як острів, повісив над 
безоднею Води. 

5 Є варіант пояснення "пряжєся" – напружуючись, напружено, тобто саме 
життя (Ява) проходить в напрузі, а відпочинок (або смерть) – відпруження. Інші 
перекладачі вважають, що це "пряжа". 

6 Дажбог, як уособлення денного Сонця, опікується Правою і Явою, а ось Нава 
йому не підвласна. Бог Сонця Свентовид (західних слов'ян) має подібне 
правління: "І Богу Свентовиду славу речемо: се бо є Бог Праві і Яві, і тому поємо 
пісні, яко свят єсь, і через нього видимо Світ зріти і Яви буття." (д. 11а). 

7 У Яценка – "бо вже найшло", Лозко і Гнатюки єднають слово "боужі-на" і 
пов'язують зі словом "Бог" (Божина). Можливо, треба виводити від "бужать" – 
"вмирати", "спустити дух", тобто мова може йти про перевтілення душі по колу. 



 13 

8 Жаля – Богиня жалю. Яценко і Лозко перекладають "від (з) жалю". 
9 У Лозко помилково "з телятами й вівцями". Вислів "со тєлє овна" потрібно 

розуміти як "з тілом вівці", тобто з тілом боязливої вівці, князі не работають (не 
воюють). 

10 Північ або земля племені свередзі (див. д. 4б, 8(27)), що ототожнюють або із 
сіверцями, або з племенем на березі Балтії. 

 
 
Дошка 2а 
 
Муж прав, ходяі домовѣ, нѣсть, іжє рѣком, єстє хочящєт прав биті, 

но єсь, іжє слъвєси го а вьршєна до цѣ съвпадашєт. Тому рчєно єсь о 
стара або сьєми творялі бяхом лѣпая а, яко Дяді наші рѣклі, тоу сємь а 
боуду такождь. 

За часі зъльно славлі Русь потятя бя рукоу върозіу. А злочіна твъряі. 
І коняз тоі нємоцєн бя. А оусла сині сва до брань. А ти върягом 
подлєгоша, Вѣча нє брєгошя, ащє сого рѣчєно Вѣчєм, нє оуважі. Тому 
бо істє ростържєні а одєрєнь взяті. А та, колє рѣчємо днєсє: кънязі 
соутє наша, тому бо нѣстє… 

До полудєнє ходяі, да імємо зємѣ намо бо а дѣцкѣм нашім. А тамо 
грьці налѣзша на нє, яко бо усѣдьліца на нь. А бія сѣча вєлька а многая 
мѣсяці. Стоікрати почінасє Русє а стоікрати розбієна бя од полуночє до 
полудєнє. 

Тако скъті вѣдша праоцовє наша, а бя оцєм Орієм до Крає Руська 
вєдєні, понєвжді тамо прєбитя, утрпєніа многая нєсоуща – раніа хлуд 
нєсє. Тако отоідша до сіу а тако оусєлішася огніщани на Зємѣ Руштѣі. 
То бо сє оутворі за двіє тємє до суть. А по тѣма двѣ тємі врязі прідоша 
а зємє бєряі од хъзаром до роуцє сва. Тѣм бо одєрєнє работахомо. 

Бя нароуд родічє с кільмєрстіі, а с того жє корєнє одвоста народо 
нашя. Ко прідє поздѣ до Русє Зємѣ а сєліщєся срєдє ільмєршті, тіі бо 
сутє брачкє нашє а намо подобі соутє. Ащє колі вороужнѣ, ті бо нас 
храніша од зли. 

Вѣча імяі. Ащє сого рѣшєно о Вѣчѣ таки єстє, ащє сого нє рѣшєна – 
нє єстє би. 

Ізбіраша къонязі од полюдя до полюдя, а тако жівяй. Ми жє сьми імо 
помочє даяхом, а тако бяхом. Зєлє бо знаяі твъріті, сосуді пєцєнє во 
огніщѣх, – а соутє бѣ гончарі доблі. Зємє раті а скотія водящєті бѣ 
розоумѣяі – таки отцє нашє соутє. А прідє род зол на нє, а налѣзє. А 
тому [Дошка 2б] бяхом понузєні оскочіті до лясія. 

*** 
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Муж прав, ходя домом1, не єсть, іже рече, що хоче правим бути, но 
єсь, іже слова його і звершення до цього совпадають. Тому речено єсь 
од стара аби самі творили були ліпше і, яко Діди наші рекли, то се і 
буде такождь. 

За часи зільно славні Русь2 потята була рукою ворожою. І злочини 
творилися. І князь тоді немічний був. І услав синів своїх до брані. А ті 
варягам підлягли, Віча не берегли, якщо чого3 речено Вічем, не 
зважили. Тому були розторжені і в одерень взяті. І так, коли речемо 
днесь: князі суть наші, тому бо не єсть. 

До полудня ходили, да маємо землю нам бо і діткам нашим. А тамо 
греки налізли на нас, яко усілися на них. І була січа велика і многая 
місяці. Стократ починалася Русь і стократ розбита була од полуночі до 
полудня. 

Тако скотину вели праотці наші, і були отцем Орієм4 до Краю 
Руського ведені, понині там перебувають, утерпіння многая несущі – 
ранній холод несе. Тако одійшли сюди і так оселилися огнищанами на 
Землі Руській. То бо се утворилося за дві теми5 до суть. А по тим двом 
темам варяги прийшли і землю брали од хозарів до рук своїх. Тим бо 
одерень работаємо. 

Був народ родичем з кільмерцями, і з того ж кореня обидва народи 
наші. Хто прийде пізніше до Руської Землі і селиться серед ільмерців, 
ті бо суть братчики наші і нам подібні суть. Якщо коли ворожнеча, ті 
бо нас хранили од злих. 

Віче мали. Якщо чого рішено од Віча, так єсть, якщо чого не рішено 
– не єсть бути. 

Вибирали князів од полюддя до полюддя, і так жили. Ми же самі їм 
поміч даємо, і так було. Зілля бо знали творити, посуд печений в 
огнищах, – суть бо гончарі добрі. Землю орати чи скотину водити бо 
розуміли – такі отці наші суть. І прийшов рід злий на нас, і наліз. І тому 
[Дошка 2б] були понужені відскочити до лісів. 

_____ 
1 Гнатюки розділяють слово "до мові", пояснюючи "мовь", як місце 

священного обряду молитви й омовіння, але в інших місцях зустрічається слово 
"домовє" в значенні "дім". 

2 В ориг. Миролюбова "зъльно славлі Русь" ("вельми славні Русь"), в журналі 
ЖП додано "а боусiа". Яценко і Лозко перекладають як "злославні і сірі Русь", а 
Гнатюки – "злославные Бусова Русь", маючи на увазі князя Буса. 

3 В оригіналі слово написано разом – "чесото", виправлено за аналогом нижче 
за текстом. 

4 Отець Орій є мітологічним персонажем близьким до Ярила. Тому 
повідомлення, що він ввів Праотців до Руського краю, потрібно розуміти, як 
прихід із потойбічного світу, тотожно сходженню Сонця. 
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5 Тема – не визначена одиниця: тисяча чи 10 тисяч, або в розумінні "дуже 
багато". Так як далі в тексті зустрічаємо "І тако на двадцяти тисячах літах не 
можемо соутворитися до Русі." (д. 4б), то потрібно вважати, що тут тема – 10 
тис. 

 
 
Дошка 2б 
 
Тамо жівємо, ловцє а рібаніа бихом. Умогліся од страсі уклоншєся. 

Тако бяхом єдіну тєму а почашхом градіє ставіті, огнща повсудє 
роскладаяті. По друзє тємє бя хлуд вєлік, а потягшєся єсьмє до 
полудєнє – тамо бо сутє мяста злачна. А тамо то іронєісті скоті наша 
ящі дєсєціноу. Ото сє оугодіхом, ащі би ті камо словєси дєржєті. А 
потягохом сє єсєми до полуднєна зєлєнотравіє а імхомо скоті мнозі... 

*** 
Там живемо, ловцями і рибалками будучи. Умоглися од страху 

уклонитися. Так пробули одну тему і почали гради ставити, огнища 
повсюди розкладати. По другій темі був холод великий, і потяглися ми 
до полудня – там бо суть місця злачні. А там то іронці скота нашого 
взяли десятину. Ото се погодилися, якщо би ті коли словеси держали. 
І потяглися ми до полуденного зеленотрав'я і мали скоту много... 

 
 
Дошка 3а 
 
Мъліхом Влєса, Оіцє нашє, да потягнє в Нєбі комнощь Суражоува, 

да внідє на ни сурі вѣшаті, злоті коловє въртєщє. То бо Суньцє нашє, 
іжє святяі на домовє наша. І прєд онь лік блієд єсь лік огніщ домашєн. 

Сєму Бгу-огніку Сьмурьглѣ рцємо показатісє а восташєтісє Нєбєсі а 
сє взєті ож до мудра свѣта. Нарцємо му імєіє Огнєбъжє а ідємо сє 
трудіті, ак і вск дєн, мълєня утврша, тѣлєси ядимо а ідємо до полє наші 
трудятісє, яко Бъзі вєлѣша вску мужу, іжє чінєн єсь трудітсєся на хлѣб 
свуі. 

Дажбовє внуці (є)стє, любімічі Бъжьскі, а Бъзі скорорала ви тако 
дєсніцє дьржащі. Воспоємо слву Суражіу, а такождє мисліхом до 
вчєрѣ, а пєнтократо слвіхом Бзі вє дєнє. Піймо бо суріцу в знак 
благъсті а общностщє со Бзі, кіі бо сутє во Сварзіє, тако бо піоут за 
щастє нь. 

Воспоємо славу Суражіу – а тє комонь злат Суражіщієв скакчєт в 
Нєбєсі. Дому ідяхом, трудьщєся. Тамо огінь утворджіхом а ядяхом 
покоръм наш. Рцємо: якова єстє ласкощє Божьска до ни, а отоідємо к 
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сну. Дєн оубо прідє – а тємє нєястьіє. Тако жє дадєхом дєсєту Оцѣм 
нашім, а сєнту – на Власвє. А тако прєбухомо славні, яко жє слвім Бъзі 
нашє а мъліхомся з тєлєси омовлєні водоу чістоу. 

*** 
Молимо Велеса, Отця нашого, да потягне в Небі комнощь1 

Суражову, да зійде на нас сурі вішати, золоті колове вертячи. То бо 
Суньце наше, іже світить на домове наші. І перед його ликом блідим 
єсь лик огнищ домашніх. 

Сему Богу-огнику Семурглю речемо показатися і востати на Небесах 
і се взійти аж до мудрого2 світа. Наречемо його іменем Огнебоже і 
йдемо се трудити, як і всяк день, моління утворивши, тілеси ядимо 
[*насичуємо] і йдемо до полів наших трудитися, як Боги веліли 
всякому мужу, іже чинен єсь трудитися на хліб свій. 

Дажбові внуки єсть, любимичі Божеські, і Боги скорорала ваші тако 
[в] десниці держачи. Воспоємо славу Суражію, і такождь мислимо до 
вечері, і п'ятикратно славимо Богів в день3. Пиймо бо сурицю в знак 
благості і общності з Богами, які бо суть во Сварзі, тако бо п'ють за 
щастя наше. 

Воспоємо славу Суражію – і той комонь злат Суражищев скаче в 
Небесах. Додому йдемо, трудившись. Там огінь утворюємо і їмо 
покорм наш. Речемо: яка єсть ласка Божеська до нас, і одходимо ко 
сну. День бо прийде – і тьми не стає. Тако же даємо десяту Отцям 
нашим, а соту – на Власове4. І тако пребудемо славні, яко же славимо 
Богів наших і молимося за тілеси омовлені водою чистою. 

_____ 
1 Комнощь – сонячний човен (або візок), з кониками на краях, який тягне 

Велес. Такими ношами, де перебуває Сонце, також є роги Велеса. Волхви, що 
заміняють Велеса, супроводжують новонароджених (колиска), наречених 
(коляска) і померлих (труна-човен). 

2 Мудрого – синього (блакитного), тобто мається на увазі, що світ має 
перевернутись на місце (нічне небо – це перевернутий світ) і з'явитися синє 
Свароже склепіння, на якому попливе комонь Суражіїв (Сонячний), тому вдень 
верхній світ (верхня голова Бога) символізує мудрість. 

3 До Бога звертаються у молитвах п'ять разів: коли прокинулися, перед 
сніданком, обідом і вечерею, і коли спати лягають. 

4 Пожертва для держави (Отцям) складає десяту частину від прибутку, а на 
"Власове" виділяють соту частину, що є пожертва на утримання храмів і волхвів, 
які є помічниками Велеса (Власа). 

 
 
 



 17 

Дошка 3б 
 
Ін бо кървєнь є сьватая а крявь нашє. Про то мълоуві, яко ізобряшті 

конязі Староці наша. А тако сє праві пєнтонадєсєчь вѣці кръз Вѣча. А 
соуборітіся на они соудіті вшяку отнонску подлѣгла в нощє. А тако сє 
праві наші оці. Всєнк імаі слово рєчаті, а тото бляго сут. Ратіхом отъ 
хъзяроу по вѣці Трояню, які првѣ насадісє со сині сва а внуці протівнє 
рєчєну Вѣчєм, бо рушті нє імяху радє владішє протівнѣ Вѣча. 

Хозарстѣ бо ідша на нь, а ті нє імша воіовє... Та то росторгавіца бя 
пєнтосєнт ляти, і нє укончішася скоро, а стала намо тѣгла хзарстіго. 
Ібо покуду бо рушті пращєся, врзі на нь налєзє мнозі. А внуко Траянєн 
був самотєн со друзі мєногая і бя утщєн. 

*** 
Ін1 бо кревень2 є свята і кров наша. Про те молва, яко ізбирали князів 

Старотці наші. І так се правили п'ятнадцять віків крізь Віче. А 
збиратися на оний судити всяку отцовству3 підлягало вночі. І так се 
правили наші отці. Всяк має слово речити, і то благо суть. Ратили од 
хозарів по вікові Трояню, які перві насадилися з синами своїми і 
внуками противно реченому Вічем, бо русичі не мали ради володіння 
противити Вічу. 

Хозари бо ішли на них, а ті не мали воїв. Та то розторгавиця була 
п'ятсот літ, і не зкінчилася скоро, і стала нам тяглом хозарським. Ібо 
покуда бо русичі прялися, вороги на них налізли многі. І внук Троянен 
був самотень з друзями многими і був зневажений4. 

_____ 
1 "Ін" потрібно розуміти як "то", можна читати разом "інбо". Аналогічне 

речення на д.4г починається "ібо". Яценко і Лозко перекладають як "інша". 
2 Спорідненість за кров'ю. 
3 Яценко перекладає "старшин", Лозко – "аж ніяк". Але "отнина" – маєток, 

успадкований від батька, "отній" – батьківський, тоді за змістом: Отцям підлягає 
всякого судити на Вічах вночі. 

4 В оригіналі "утщєн" у Яценка – (у полон) "уведений", Лозко – "змарнований" 
(як варіант – "убитий"), Гнатюки – "захоплений" (ворогами). На д.4г слово 
перекладають аналогічно, у нас – "утиснені". 

 
 
Дошка 4а 
 
Почасє жівот трудѣнь… А то бяш в ступѣх болярін Скотєнь, тиі бо 

нє подлєгшє до хъзяр. Бя іроністі, од Іроні помоці просяі, а тиє 
комоньства досілаяі, а бяша хъзарашті отърщєні. Іна боя рушті остасє 
под хъзяршті, кіі бо долѣзша до града Ківска і тамо усѣдшєсє… Ті жє 
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руштічі, коя нє воліша подо хзаршті, ідша до Скотєнє, а тако Русь сє 
търловаша околѣ. Іроншті нєхащі свіковє наша, одєрєнь нє бєряй, а 
тако оставі русоум жівот русєк. Хъзярсштіі бєряху до работє своя 
одєрєнь, а дцкі а жєні вєліцѣ злѣ бя а твѣряі зло. 

Ото убо годь, грябо, налѣзє на Русь околу Скотєнє, а тиі ізмєчіся а 
пращуровє наша потягоша на нь. Тадє комоньства іронштє утърчє а 
росбіяі годь. Рострщєні бяша годьсшті а бѣжє с полє. 

То бо крєв бо ршта сє ліла, а чєрмна зємѣ бя. Пєрунамі рострсшчє 
Русь зємѣ годьску а мєчємі зніці всяка, і зємѣ іх, вємѣ ся, до сва прітчє. 
А оту бь хъзаршті пояша ни вє час ратєнь а налѣзохша на ни. І ту бо 
рушті утвржєшєсє до бранє, яко лєві, а рѣкша: "Пропадохом, бо яко жє 
Пєрун до нас нє дба". І тиі іма поможащє: а годь бя ураждєнах, а 
хъзаршті пєрвѣє укоусі прахоу, бяша пєрвѣі рострщєні. 

А то Русь зєтхла до іх а рцє: "І цо, щє будє?" Хъзяршті бо утєкоша 
до Влзі о Дону а Дончу, тамо, страм імяй, усбєща воія іхо, вєргоша 
зємѣ мєжчі своа, тѣкъша околу нь очєсі тоікратє. Годь смѣстісє а отоідє 
до полуноцѣ, а тамо ізгмізѣ, ідяі далѣ. 

Русь бо устріся до сє зємѣ, взятиія до русєк роук, а рєнці сва 
пдутърчє, а рѣкша: "Прідє убо мілостиніща с Божєська! Хвалімо 
Дажьба ншіго а Пєруна-Златуса, іжє бя со ни". А тако пєрвѣі спояша 
славу Бозѣм на зємѣ чужсьтѣі. А рѣкша Русколунь: "Та іє зємѣ, а тамо 
сє потщіся вєльцѣ, а бистя оутвърітішєся зємі нашієі." Хъзярішті у 
боіща до зємѣ потієтѣ іна, колі Кіівѣ а Вѣлзі Русколунь боясє, утъвърді 
на Дончі по годі. 

*** 
Почався живот трудень... А то був у степах болярин Скотень, той бо 

не підлягся до хозар. Будучи іронцем, од Іроні помочі просив, і ті 
комоньство дослали, і були хозари одторжені. Інші воїни руські 
осталися під хозарами, які бо долізли до града Київського і тамо 
усілися. Ті же русичі, які не воліли під хозарів, ішли до Скотеня, і так 
Русь се тирлувалася околь. Іронці не хаяли звікове [*звичаїв] наше, 
одерень не брали, і так оставили русам живот русек. Хозари брали до 
роботи своєї одерень, а дітям і жонам вельми злі були і творили зло. 

Ото убо годь, грабуючи, налізе на Русь около Скотеня, а тії 
ізмечилися, і пращури наші потяглися на них. Тоді комоньство 
іронське утирче [*вдарило] і розбило годь. Розтрощені були годці і 
біже з поля. 

То бо кров бо руська се лила, і чермна [*червона] земля була. 
Перунами розтрощила Русь землю годську і мечами знищила всякого, 
і землю їх, відомо ся, до своєї приточила. А тут бо хозари взяли нас в 
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час ратний і налізли на нас. І тут бо руси утвердилися до брані, яко 
леви, і рекли: "Пропадемо, бо яко же Перун до нас не дба". І той їм 
поміг: і годь була уражена, а хозари перві укусили праху, були перві 
розтрощені. 

І то Русь зітхнула до них і рече: "А що, ще буде?" Хозари бо утікали 
до Волги од Дону і Дінця, там, сором маючи, розбіглися вої їхні, 
вергнучи (на) землю мечі свої, тікаючи около наших очей кратно. Годь 
змістилася і одійде до полуночі, і там зникли, йдучи далі. 

Русь бо направилася до цієї землі, взятої до руських рук, і руки свої 
підутерла, і рекла: "Прийде убо милостинь Божеська! Хвалімо Дажьба 
нашого і Перуна-Златуса, іже були з нами". І тако вперше співали славу 
Богам на землі чужинській. І рекла Русколунь: "Та є земля, і тамо се 
постараємося вельми, і бути утворитися землі нашій". Хозари у боїщах 
до землі потяті іншої, коло Києва і Волги Русколунь боясь, 
утвердилися на Донці по годі. 

 
 
Дошка 4б 

 
Многая ємшці ідша со ніа такожді потрждаяісє. А от тиа бяшєті 

вольна а зуровєнє о пращурі. Влєсо бо научі тиа зємѣ раті а зърно сѣяті. 
Тако оубиша тиі пращурі огніщанама статі а биті зємєтрудіці. 

Рцѣмо бо, яко сє рѣчє в наші зємѣ, а нєно, яко грьці, жадішасє о 
руштѣ ієнзєку о ростіті, булгарщі по(д)чіняті і нужє сва. Скъті вьдішіє 
сва во полѣх злачнѣх. А ізобряі тії маі од свє старотцє, од роду до роду 
– тако сє праві. 

За дєсєнтє вєкоу забіша ова єсва, а тако роді жіяті особіцѣ плємєни... 
Сє зиват тє поляні, свєрєдзі а дрєвляни: тоу бо сутє вші русшті од 
роскоулунянє імаі. Одѣлєн єсті яко сумь, вєсє а чудь, а отудє прідє на 
Русь усобіца. 

За другу тинсєнцє лєти подпадьшє раздялу а убудєсє самотносчє. А 
ста одєрєнь чюжім робіті: напєрвѣ годі, якова крѣпцѣ ю дєрща, а на 
друзѣ – хъзяріном, яко тиє зобіявішася с кагном... А тон є радѣнєм 
нашіім, по пєрвѣістоу гостѣма на Русі. О началу бяста вєлрѣціва, а 
потудѣ сташа зліє а рушіті утлущіті ста... Рѣкоста ти: "Камо грядьмо 
од оная? Камо жівот вольн обрящємо? Єсьми вліцѣ сірота, рєнка 
божьска од насє отвраті". А тако на двадєсєнтѣ тисєнцѣ лѣтѣх нє 
могоша соутворяшітєсє до Русь. А тамо прідє върязі а бєрє ту... 

Бѣста она синовє влцію. Русь бо твъріся од полуночє, засє жє нє 
імахом можєності в лѣсѣх ілмєрштѣх соутвърі а тамо єсь. Кієві жє дана 
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часть мала, тамо бо усѣдшєся ворязі, іжє соутє хіщніці. Повѣнстє 
Свєнтояржі, да узрѣмо зрачітѣльні того ту боляра, гордіну нашєго, які 
поразі годь со Скотіцєм. А бя тая слвная дѣяня од прєнходу слвєнсті 
людє на Русє дєсєнтє ста трєтшіго лѣта, бо наглѣ а грябѣ налѣзѣ на ни. 

Тєндє Свєнторє бя єдіно то кнѣзі, іжє озборша борусічі на Рузколуні. 
А тиє взєньшє рузколунє а борусєн, ізмєчіша я, ідє на годь од 
Воронжєнца. Бія тамо дєсєнт тємє ізборня боянув комоньстѣ, ніколі жє 
пѣша. А тако сє вържєшєся на нь. Сѣча бя зла а крєнтка, а тая сє 
узуржіла до вчєрє. А бя по годі. 

*** 
Многі ємшці1 ішли з ними також потруждаяся. І от того були вільні 

і зуровані [*гартовані]2 як пращури. Влесо бо навчив тих землю раяти 
і зерно сіяти. Тако прагнули3 ті пращури огнищанами стати і бути 
зємлетрудичами. 

Речемо бо, яко речеться в нашій землі, а не так, яко греки, жадаючи 
за [рахунок] руського язика [*народу] зростати, булгарам підчиняти і 
нужити [*примушувати] собі. Скотину водити свою во полях злачних. 
І ізбирати тих мали од своїх старотців, од роду до роду – так се 
правили. 

За десять віків забули своє єство, і так роди жили особими 
племенами. Се зовуться ті поляни, свередзі і древляни: тому бо суть всі 
руські од руськолунян мають [*походять]. Отділено єсть яко сумь, весь 
і чудь, і оттуда прийшла на Русь усобиця. 

За другу тисячу літ підпали розділу і убудеся самотності [*лишилися 
самотніми]. І стали одерень чужим робити: наперво годі, які кріпко їх 
держали, і другим – хозарам, як ті об'явилися з каганом... А той є 
радінем [*приятелем] нашим, по первісту гостями на Русі. По началу 
були велеречиві, а потім стали злі і русів гнітити стали. Рекли ті: "Куди 
грядемо од них? Де живот вільний обретемо? Єсть ми волча сірота, 
рука божеська од нас отвратилася". І тако на двадцяти тисячах літах не 
можемо соутворитися до Русі. А тамо прийдуть варяги і беруть ту... 

Були вони синами волчими. Русь бо творилась од полуночі, зась же 
не мала можливості в лісах ільмерських соутворитися і там єсь. Києву 
ж дана часть мала, там бо усілися варяги, іже суть хищники. Повість 
Свентояргу: да узримо зрачительно4 того то боляра, гординю5 нашого, 
який поразив годь із Скотичем. І було то славне діяння од приходу 
слов'янського люду на Русь десять сот третього літа, бо наглі 
грабіжники налізли на нас. 

Тоді Свентор був єдиним то князем, іже ізбрали борусичі на 
Руськолуні. А той взяв руськолунь і борусів, ізмечів [*озброїв] їх, іде 
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на годь од Воронженця. Було там десять тем ізбраних боянів 
комонних, ніколи піших. І так се вержеся на них. Січа була зла і 
коротка, і та се відіржала до вечора. І були по годі. 

_____ 
1 Напевне, походить від слова "іємешь", "лемешь" – сошник, леміш (див. 

словник Старчевського), тобто ємшці – це землепашці, що відповідає змісту далі 
за текстом. У Яценка – "викрадачі", у Лозко – "збирачі данини" або "крадії 
худоби", у Гнатюків – "полонені". 

2 "Зуровані" від слова "зуріве" – суворий. 
3 В оригіналі Миролюбова – "оубоіща", виправлено на "оубиша" – "биша" на 

інших дошках перекладається як "бути", замінено за змістом, як в Гнатюків, – 
"прагнули". У Яценка, Лозко – "побоялися". 

4 З дбайливістю, з прихильністю (пор. заст. рачитель – дбайливець, 
прихильник, коханець). У Яценка – "навіч", у Лозко – "зримо образ". 

5 "Гординя" у Лозко є власним ім'ям, Яценко перекладає як "герой". 
 
 
Дошка 4в 
 
Русь бо устріся на Зємє тую до сь. О тоі час ідша до Кііву върязі со 

гостє а біяху хъзярі. А каганъ хъзярьсштіі рѣчє до Скотєнѣ, помоцє 
помоляі. Одвъргнє тая Скотєнь а рѣчє: "Убо сі поможєштє самі свє". 
Вєчо русколуньє імалша дѣяті колі сва, то врожіца сіла ідє до зємѣ 
Воржєнцє. 

Воронжєнєц бя дрєвєль, за многая вѣці уставєна, окрємлєн от 
налєзєніа на около. А та връяжіна ідє до Вронжєнцѣ а поя тиі, тако 
сусѣндла. Сє Русь огрождєна одє западу Сунѣ а шєд іні до Сурі на 
полдєнє а Суражьград утвржаша у морія, іжє грьці імяі. Тамо кряпіша 
гряд Суражь Білоярь. 

Кріворг, бя тиі час конѣзь руштіа, бѣл голомбь пущашєт: камо тиі 
лѣтє – тамо іті. А тоі лѣті на грьцє. Кріврог налѣзѣ на нь а ростьрща 
тая. Ту бо грьці, яко лісі, осцастєм вртѣвяі, даяшє Крівргу зълъто руно 
а комоньцє стрєбнѣ. А тѣ Кріврг сє удржі на Сурожі. Оні жє, грьці, 
бяшті наколу нѣх. Кріврг догодіся, абистє русє отворжщєна тамо. А 
такождє грьці навѣржгоша на нь бояноув во жєлѣзѣх а побящі я. 
Вєлька вѣржєна єсь крєв руштіа до пауди, а нѣсць стєньга бія русіцом. 
Ілірмощє рѣчаша ж: "Єстѣ глупіці, а сьмє прітѣцѣмо до ви 
поможяшєті". 

Потщємося на памєт іхо, яко свє Зємѣ Руську удобіша, а єсвє нашє 
староцство, які бо стратіті сіли Русь, на тѣхмо запасіщах со врзі наша. 
А крявє іх оудобіша зємѣ нашє. Сущі бо Богуні, які со Пєруном 
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дѣляшуща, накувєндла мєчі сва до враг ініх. Ми жє імо помоліхомо сє 
намо у помоці... 

*** 
Русь бо устроїлася на Землю тую до сього. О той час ішли до Києва 

варяги з гостями і побили хозарів. А каган хозарський рече до Скотеня, 
помочі вимолював. Одвергнув те Скотень і рече: "Ібо сі поможете самі 
собі". Віче руськолуні веліло діяти кола [*оборону] свої, то ворожа 
сила іде до землі Воронженця. 

Воронженець був древній, за многі віки уставлений, окремлений 
[*огорожений] от налізення [*нападів] навколо. А та врожина іде до 
Воронженця і взяла той, так осіла. Се Русь огорожена од западу Суні1, 
а ішли інші до Сури на полудень і Суражград утвердили у моря, іже 
греки мали. Там кріпив град Сураж Білояр. 

Криворіг, був той час князь русів, білого голуба пускав: куди той 
летить – тамо іти. А той полетів на греків. Криворіг наліз на них і 
розтерзав тих. Тут бо греки, як лиси, хвостом вертячи, дали 
Криворогові золоте руно і комонце срібне2. І те Криворіг се удержав 
на Сурожі. Вони же, греки, були навколо них. Криворіг догодився, аби 
руси одкрилися там. А потім греки навергли на них боянів у залізах і 
побили їх. Багато вержено єсь крові руської до пауди3, і не єсть стягу 
[*поблажливості] було русичам. Ілірійці рекли ж: "Єсть глупці, і самі 
притечемо [*прийдемо] до вас помагати". 

Подбаємося на пам'ять їх, яко свою Землю Руську удобили, і все 
наше Старотцтво, які бо стратили сили Русі, на тих запасищах 
[*бойовищах] з ворогами нашими. А кров їхня удобила Землю нашу. 
Сущі бо Богуни4, які з Перуном ділячись, накували мечі свої до ворогів 
іних. Ми ж їм помолимося нам у помочі! 

_____ 
1 Тут і далі "Сун(і,є,ь)" означає "Сонце". Кінцева літера може не читатися. 

"Сун" є також складовою слів "Хорсун", "Ясун", "посунь", "асунє". 
2 Перекладачі ВК під комонцем розуміють коник чи кінську збрую, руно не 

перекладається – це руно чудесного золотого барана, що пов'язується з відомою 
грецькою легендою за участю Ясона. Спробуємо розгадати значення цих 
символів. Як правило, коли здають місто, то пропонують від нього ключ, який 
можуть подати на блюдці. Можливо, така атрибутика і була запропонована. Під 
"комонцем" потрібно розуміти судно (порівняй: посуд, сосуд, від яких виводять 
це слово). Судна-човни, як і хати, часто закінчувалися кониками (див. іл. –
комонце), а з конем пов'язаний срібний Хорс-Місяць. "Комонце" нам нагадує 
також "камін" – своєрідний човен, в якому перебуває золоте вогнище – зародок 
Сонця. На щоглі судна-комонця розпинають вітрило (руно часто теж показують 
розпростертим, в тому числі, і на скіфській пекторалі: див. іл. – руно), а на вітрилі 
відображають Золоте Сонце. Вітрила могли робити зі шкіри. Сонце символізує 
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Агнець Божий: "…на агнців, які бо суть діти од Суре (д. 6є)". В цій ситуації 
хрестовидна щогла, на якій кріпиться вітрило, виступає ключем. Так єгипетський 
хрест анкх називають "ключ життя", "ключ Нілу". Щогла як фалос-ключ 
відкриває вмістилище судна, скрині, міста - з цими образами пов'язане жіноче 
лоно. Під "руном" могла розумітися хоругва (аналог вітрила) з гербом міста. Ще 
варіант: "Суне спить на одрі золотому" (д. 26), що є практичним використанням 
руна чи вітрила. 

3 Можна перекласти як "до низу, додолу" (пор. на д. 18б: "руська кров на ту 
землю лилася до поду (подє)", на д. 17б – "поудє"). Яценко і Лозко перекладають 
довільно: "пролилося на тій землі". Ще можливий варіант: "до паводи", тобто 
кров лилася рікою. 

4 Під Богунами потрібно розуміти воїнів, що загинули і потрапили до Полку 
Перуна. У Яценка і Лозко – "Боги", але зміст у такому випадку неправильний, і 
втрачається частка "ні". 

 
 
Дошка 4г 
 
Соурожіу бо святоу биті над ни. А ідємо камо віждємо: зємѣ горіа а 

луцѣ морія. 
А і то всєнко дєн ко Бозѣм зрящємо, якові єсь Свѣт, єго жє рѣчємо 

Пєрун, Дажбо, Хор а Яр і іно імєни. Тако спѣвахом слву Бзѣм а 
жівєхом мілостіу Божьску до нєждѣ жівота. 

Сє гонзімо Сурож, а біє вразі наша, іжє соутє на тємѣзі ямі ползщімі, 
а гръзящє сутє намо болѣм а Маръм-Марою а концєм жівота 
всєнщскім. Явітісє Бгу сілну а біяті тєм мєчєм-молніім, а та іздхнє. 

Суріа свѣті на нь а до нь а відімо всящская. Пєрвѣ бо слва Суріу-
Стлудіду є, тєнь іждєнє злая. Із тєя тємѣ іздися, іздибшєсє зло плємєно 
дасуво. А то зло плємєно на Пращурі наша натєцѣ і налѣзє. І яся мнозѣ 
утщєні а умаржєні. А тоі Оріє-старотєць рѣчє: "Ідємо од зємѣ тоя, 
ідѣжє хуніє наша братчі забіуть. То бо то крвіві ощасті звѣрші скоті 
наша крадщі а дѣці збіящі". 

А то бо то староцєць рѣк: "А тєчахом до інія зємѣ, якова тєчє мєди і 
млєціма, а ієсь та зємѣ". А тєчаху всі і синовє тріє од Орію. Бяшє ті Кіє, 
Пащєк а Горовато, окудь тріє слвні плємєни істкша. Синовє бяші 
хьробріє, водчі дроужіном. А тако сє сѣдщє на комонія а тѣчєху. За нь 
ѣдє дружіни мландєнчі, скоті – краві, повєнзи бищі а овцщі; тѣчашєті 
дѣцкі, староці, матєрє, жєні, якожє маръніє людіа. Тако ідѣша до 
плоуднѣ, до морѣя, мєчєма разіша врзі. Ідша до Горє вълікія а до пуді 
травнія, ідѣжє бяшєті злакоум мнозѣма. Тамо сє усєвсє Кіє, іжє бяш 
строіщєм Кііву. Та то бя Стл Русєк. 
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Многія крвѣ стіоіща тиі оход слвяном. Антіє нє брєгоша злом а 
тѣкъшя, камо Оріє рѣкстє. Ібо крвєнь є сьватая. А крявь нашє про то 
рчєшє, жє сьми всі єсьмѣ русічі. Нє слоухатєсє вразѣм, іжє рєкут: 
"нѣстє доблія". Од оцє Оріє ідѣмо, а тоі час од часу сє нарждаєця срєдє 
ни. Свіяжєсь ськ, бо єсь по самия смьртє... 

Назазбєнджємо сьми такожє ільмці, якові насо храніша. Нє ідінѣ, а с 
нама сосліяхусє а крявь свє даяі намо. Дрівѣ бя на Русі хзаріє, днєс єсва 
върязі. Ми ж єсьмі русічі ніколі нє врязі... 

Оставхом на сурю млєки нашя во травѣх за ночі, утлчємо до нь щалю 
а іні трвія, яко жє рѣкша прастароці, а даімо сє сурітіся. Я пімо трічі во 
слву Богом пєнтокрт дєннѣ. Та бо то нашя стара потчіна Бозѣм, 
длюжна єсь потрєбіті, а трєбь та буді повязом мєзі ни. 

Ані Мара, ні Морока нє сміѣмо славіті. Ті бо то діви соутє нашє 
нєщасть... Нашє Дідо єсь вє Сврзѣ... 

*** 
Сурожу1 бо святому бути над нами. А ідемо куди відомо: землі горні 

і лукомор'я. 
А і то всякий день ко Богам зримо, які єсь Світ, його же речемо 

Перун, Дажбо, Хор і Яр і іншими іменами. Тако співаємо славу Богам 
і живемо милістю Божиською до утрати живота. 

Се втрачаємо Сурож2, і там вороги наші, іже суть на темезі Ями3 
повзаючими, і грозять суть нам болем і Маром-Марою4 і кінцем 
живота всячеським. Явитися Богові сильному і бити тьму мечем-
молнією, і та іздохне. 

Сурія світить на нас і до нас і видимо всячеська. Перва бо слава 
Сурію-Світлодіду є, тінь ізжене злу. Із тієї темені ізійшло, іздибилося 
зле племено дасуво. А то зле племено на Пращурів наших натече і 
налізло. І були многі утиснені і умаржені [*убиті]. А той Ор-старотець 
рече: "Ідемо од землі тої, де ж хуни наших братів забивають. То бо то 
криваві хвостаті звірі скотину нашу крадуть і дітей забивають"5. 

І то бо той старотець рік: "А течемо до іншої землі, яка тече медами 
і молоком, і єсь та земля". І течуть [*пішли] всі і синів троє од Орія. 
Були ті Кий, Пащек6 і Горовато, откуди три славні племена істекли. 
Сини були хоробрі, водчі [*провідники] дружинам. І так се сіли на 
комоней і течуть. За ними ідуть дружини младечі, скотина – корови, 
пов'язані бики і вівці; течуть [*ідуть] дітки, старотці, матері, жони, 
якож мирні люди. Тако ішли до полудня, до моря, мечами разячи 
ворогів. Ішли до Гори великої і до долини травної, де бути злакам 
многим. Тамо се усівся Кий, іже був строїщим [*будівничим] Києва. 
Та то був Стол Руський. 
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Много крові стоїв той похід слов'янам. Анти не брегли злом і текли, 
куди Ор рік [*указував]. Ібо кровень є свята. А кров наша7 про то рече, 
що ми всі єсьм русичі. Не слухайте ворогів, іже рекуть: "не єсть [у вас] 
доблесті". Од отця Орія ідемо, і той час од часу се нарождається серед 
нас8. Зв'язано се сяк, бо єсь по самої смерті... 

Не забудемо ми також ільмерців, які нас хранили. Не єдині, а з нами 
злилися і кров свою давали нам. Древно були на Русі хозари, днесь єсь 
варяги. Ми ж єсь русичі, ніколи не варяги... 

Оставимо на сурю млеко наше в травах заночі, утолчемо до нього 
щалю9 й іних трав, яко же рекли прастаротці, і даймо се суритися. Її 
пиймо тричі во славу Богам п'ятикратно денно. Та бо то наша стара 
потчина [*пригощання] Богам, повинні єсь потребити, а треба та буде 
пов'язом межі нас. 

Ані Мара, ні Морока не сміємо славити. Ті бо то диви суть наше 
нещастя. Наші Дідо єсь в Сварзі... 

_____ 
1 Тут "Сурож" потрібно розуміти як Сонце. 
2 Мова йде про захід Сонця. Можливе порівняння: захід Сонця тотожний 

захопленню ворогами міста Сурожа, про яке згадується в попередній дошці 4в. 
3 Яценко і Лозко перекладають "у темній ямі". Приблизно так пишеться назва 

англійської річки Темза, що перекладають як "темна". Можливо, мається на увазі 
Бог Яма (див. д.22, і 28), що протиставляється світлому Богу. 

4 Ім'я цього дева можна порівняти з назвою каменю – марму(о)ру, з якого 
виготовляли для знаті гроби: "Вложиша (тіло Володимира) в корьсту (назва 
труни близька до Хорса-Місяця. – С.П.) мороморяну". 

5 Виходячи із загального тексту, мова йде про потойбічний світ із злими 
силами, і отець Орій, який тотожний Ярилу, виводить людей із того страшного 
місця. Вислів "ощасті звѣрші", переважно перекладають як "хвостаті звірі", а у 
Піддубного – "балухаті звірі", що можливо, якщо "ощасті" читати як "очасті" 
(тобто з великими випуклими очима). Див. також у словнику Хуни. 

6 Пащек – Щек. У цьому варіанті ім'я нагадує слово "пащу", що цілком 
відповідає значенню Щека як Змія, а його образ ставився з пащею на носі човна. 
Аналогічно на грецьких кораблях попереду малювали голову, а сам корабель як 
велетенська риба (див. Словник ВК). Існує слово "пащека", що поєднує "пащу" і 
"щоку". 

7 Тотожний вислів був на початку дощечки 3б: "Ін бо кървєнь є сьватая а крявь 
нашє". 

8 Тут показано, що Орій, як мітологічний персонаж в образі Сонця, має 
відродитися. До нього прирівнюється визначний лідер, який ставав на зразок 
месії, що мав вивести народ на праведний сонячний шлях. 

9 Яценко перекладає як "щавлю", а Лозко – "шавлію" (лікарська рослина). 
Можливо, це хміль, який широко використовують для закваски хмільних напоїв. 
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Дошка 5а 
 
С пондробєнцє сє зачаті намо тиа околи. Рчємо такиждє: ляти до 

Діроу за тєнсєнцє пєнтєста ідоша Пради наши до Гурє Карпанєскє а 
тамо сє осѣднєша, а жівя кладно. То бо роді сєн правішася од оці-родці. 
А старєнцє родоу бя Щ(є)к, од оірян тоі боущє. Паркун бо ни сєн 
благоволяшлєн, бо то утчєхомси. А тако сєц бяш жівут пєнтє ста ляти, 
а тамо (у)тчєхомсєн до восхдяцу Сунє а ідєхом до Ньпрє. Та бо рієка 
єсє до морнжє тєцяі. А то полуноцє сядшє на нє. А сєн імєнова Нєпрє 
Прєпєнтє, яко бо вутцє сєн імєнова Нєпрє Прєпєнтє. А тамо осєндєшіа 
пєнто сєнт ляти. В(ѣ)чє сєн правіша сєн, а тако Бозєма хранівєн одо 
многіа, рьчєси язєнцє. 

Ілєрув бяща мностє, тамо осєдіци огніщани. А тако бо скотіа сєн 
вєндєнцє во ступиа. І тамо тако Бозєма сєн храніті можяшєт. Ако рцєві, 
одєхнє а пєнжіяшєті многа злато а богацє жівхоста. 

*** 
З підкорення1 се зачаті нами ті околиці. Речемо також: літ до Діра за 

тисячу п'ятсот пішли Прадіди наші до Гори Карпанської і тамо се 
осілися, і живя кладно. То бо роди се правилися од отці-родці. А 
старцем роду був Щек, од оріян2 той був. Паркун бо нам се благоволив, 
бо то розтеклися [*поширилися]. І так се був живіт п'ятсот літ, а там 
потеклися [*подалися] до восходячого Суне і ідемо до Непра 
[*Дніпра]. Та бо ріка єсь до моря тече. І то полуночі сіли на ній. І се 
іменовали Непро Прип'яттю, яко бо отці се іменовали Непро 
Прип'яттю. І там осідалися п'ятсот літ. Віче се правило сім, і так Богами 
хранимі од многих, [що] речуться язичниками3. 

Ілерів було множество, тамо осілися огнищанами. І так бо скотина 
се водилася в степах. І там тільки Богами се хранитися могла. Яко 
речено, оддохнули [*відпочили] і накопили4 много золота і багато 
жили. 

_____ 
1 Варіант Яценка, пор. на д. 25 слова: подробє і подробєнтє (підкорили, 

поневолюєте), тобто від кореню роб (раб), що може бути пов'язано з роботою. У 
Гнатюків – "подробиці". 

2 Від отця Орія. 
3 Нарікаються язичниками. У Яценка "які звалися язиги". Лозко перебудувала 

речення на "називаючи себе язичниками". 
4 Гнатюки розбивають це слово на "Пєнжі" та "ящєті" і пов'язують з 

Пенджабом, що є недоречним (див. з цього приводу д.7є і пояснення слова 
"Пендеб" в словнику ВК). Можна зрозуміти слово "пєнжіяшєті", як "накопили", 
пор. гроші: peniaze (слов.), peníze (чес.), pieniądze (пол.). 
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Дошка 5б 
 
Сіцє сє ієзєнцє одовратішасє до полудєнє а само нєхая іни. А тако 

ідша, навєднє скотіа – говада своє і бєща. Ту птіци сріяща мноства, 
тєчіящєті до нє. А ті то галча і врані од яді лєтіяі, а бястє ядє вєліка в 
ступіях. То б ти плємєни о костобцє налязяі, а сіцѣ отвєрєжіті рани 
многая, а крвє ліяша ту. Внєзапи главє сякша врзіям свєма, а тия сутє 
врани ядла. 

А тако Стріби свіщащутє во стпіях, а Боряє гундяшєтє до полунщє 
нєбєспєнцєтєса ни. Бія ту сѣча вєліка: єнзіцє а кустобцє сє разіті со злиє 
утєчєцє а вори говіяд нашєх. А тако бяшєт уборіца тая о дваста ляти. 
А нашє родічє тєчяшєті до ляші, прєбєндє ни сутє а тамо сядша. 

За сти ляті бяші тамо годє Ієрмєнрєхє а сє злобящи на ни. А ту бяша 
уборцє вліка, а годє бя потсняна а отрщєна до Дончє а Донє. А 
Ієрмєнрєх піяі віна – люби братр єстє позє воявєндє наши. А тако сє 
утворжєшєтіся. Бя жівутє новє. 

*** 
Тож ці язичники одворотилися до полудня і самі не хаять інших. І 

тако ішли, ведучи скотину – говяду свою і биків. Тут птиці зріли 
множество, [що] текла [*летіла] до нас. А ті то галки і ворони од їди 
летіли, і була їда велика у степах. То бо ті племена від костобців 
налізли, і ті отвержили [*відкрили] рани многі, і кров ллючи ту. 
Внезапно глави сікли ворогам своїм, а ті суть ворони їли. 

І тако Стриби1 свистять во степах, а Борей2 гундів до полуночі, 
небезпечуючи [*тривожачи] нас. Була тут січа велика: язичники3 і 
костобці се разили со злими втікачами і ворами говяд наших. І так була 
убориця тая о двісті літ. І наші родичі текли [*відійшли] до лісів4, 
пребули вони суть і там сіли. 

За сто літ були там годи Германаріха і се злобились на нас. І тут була 
убориця велика, і годь була потіснена і отрощена до Дінця і Дону. А 
Германаріх пив вино – любим братом єсть поза воєводами нашими. І 
так се утвердилося. Було животя нове. 

_____ 
1 Вітри підвладні Стрибогу. 
2 Можливо, тут мається на увазі просто буря, бо за грецькою мітологією Борей 

– Бог північного вітру, а в даному випадку він дує навпаки. 
3 Яценко вважав, що під цим словом потрібно розуміти плем'я язигів (див. ще 

подібні на д. 5а, 6г, 18а). 
4 Гнатюки подають "до ляхів". 
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Дошка 6а 
 
Од Оріє то сєо бящі наши отцє со боруси одо Ра-рієцє до Нєпрєни а 

Карпанєскє – Вєлка Држава. По родіє ти сє праві ті одо родічє а Вѣча. 
А всак род на імєна свє родічє, кіє соутє правіщє і окуд ідє до Гурє 
тако. А тамо єсє коняжє а воєвєндцє-вутцє, люди да бранітісє одо сва 
врзі во славу Пєруніу! 

А сіц Дажбова помуга навртісє на (н)и. Тако бя Доржава та Руска одо 
руси. А борусіцє ту бо борі, а вєлка нєпрстана бяшєтє вшак час, а многа 
сѣча суби, а бо то врзєма начатвєна а нчє нєскушєна до концєа, тако 
роміє а (г)одє. 

Ту бо Єрмєнрєх ідє до нь а налзє на нь. І тако потлацєни смє бяхомє 
одо ромє і настчєнєа одо годє – мєзє два огніща тлятє а сє паліті. А ту 
бя вєлка біда: а жнєва наши опалєна, і нічє сє лішяно она, нєні жє димє 
і попєлєщє. 

То бо прєлєнтє до ни Птіцє Бжєска а рчє: "Одоітє до полунощє а 
натятєсє на нє, коліждє ти ідяхутє до сєли наши". А по тє бєштє а тако. 
Утворяшє удшє до полунєщє, а натчємо сєн на нє, а роспріяя тая. 
"Овитєзєтє на нє, а тако ідяшєтє до нє, а ставітєсє стаунама по Данаю." 

А ромі до ни сє врзєтєшашє а біяі сє много. Ту борзо утцєнє: бяша 
простєглавіті ни, а тако смє простіглавіхом єіє. А то тєма бя воі 
упростєглавєнєх. Вєльцє снєзє, хлади, глад моучіша наши людіє. Бо 
ставаяі трцє а лішашєся бєзо вшє, она тоікратє вєлцє устрадашєся, бо 
нєзалєглєсті імаі а ту твряі. 

*** 
Од Ора то сього були наші отці з борусами од Ра-ріки до Непрени 

[*Дніпра] і Карпанська – Велика Держава. По родах тих се правили ті 
од родичів і Віча. І всяк рід на ім'я своїх родичів, які суть правили і 
звідки ішли до Гори1 також. А тамо єсь князі і воєводи-отці, люди да 
браніться од своїх ворогів2 во славу Перуну! 

І так Дажбова поміч наверталася на нас. Так бя Держава та Руська од 
русі. А борусичі тут бо боролися, і валка неперестанна була всяк час, і 
многа січа була, і бо то ворогами начата і нині нескушена3 до кінця, 
тако ромеї і годи. 

Тут бо Германаріх іде до нас і наліз на нас. І так потовчені ми були 
од ромів і настигнуті од годів – міжи двух огнищ тліти і се палати. А 
тут настала велика біда: і жнива наші опалені, і нічого не лишилося 
нам, нині же дим і попелище. 

То бо прилетіла до нас Птиця Божеська і рече: "Одійдіть до полуночі 
і нападете на них, коли ж ті підуть на села наші". А по те було і так. 
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Утворили відхід до полуночі, і натечемо це на них, і розпріяли 
[*розбили] тих. "Озвитяжите на них, і так ідете до них, і ставитеся 
станами по Данаю."4 

І роми до нас се вверглися і били се много. Ті борзо спішили: хотіли 
простеглавити [*обезглавити] нас, а так ми простеглавили їх. І то тема 
[*багато] була воїнів упростеглавлених. Великі сніги, холоди, голод 
мучили наших людей. Бо ставали [до] бою5 і лишалися безо всього, 
вони багатократно вельми устрадалися, бо незалежність мали і ту 
творили. 

_____ 
1 Мова йде про гори Карпати. 
2 У Лозко помилково "до Сварги". 
3 Дослівно – "нез'їдена" (кушати – їсти), також близьке до "нескошена" 

(принцип той же). Може бути в значені "несплачена" (куш – винагорода, сплата). 
4 Судячи за відмінюванням це продовження настанов Птиці. Інші змінюють 

відмінювання, щоб визначити дію русів у минулому часі. 
5 Яценко перекладає "втікачами",  Лозко – "повертаючись". Порівняємо: "Тадє 

комоньства іронште утърчє [*вступила в бій] а росбіяі годь." [д.4а] або "отрцє 
[*відбив] Гуларека одє Воронєнцє" [д.6д]. Тобто мається на увазі слово "торцем", 
"торч", яке тут замінено висловом "до бою". 

 
 
Дошка 6б 
 
Сєбто по сти двадєнсєнтє ляти бранє годє, напіраєма задѣ єгуншті а 

брєндє, шєдша до полуноцє мєзє Ра-рієка а Дівуна а тамо то прєпаднє. 
Ієрманрєх а Гуларєх вєд ю на новѣ зємлє. Сє бо єгунштє со брєндєма а 
говіяди сва єстє ста на тоі краіє. Тамо бя многа комонєва а говіяда, 
трава злачна, а Вода Жіва. 

Ту бо Гуларєк прівєд нова сила свє, а одразівшє єгунштє жє за главє 
многа, а тєцє на ни. Ту бо родіцєвє соубрасє на комоніях а врзєшєса на 
нь. Зура сѣчє бяшєті тамо трієдєсєнтє дєн. А руси поустша годє дє зємє 
сва, яко та обєтова биті з ни. 

Тєжцє врємєни наста. Налєзє на ни ромовє од Данає, грьці – 
ополєндє, а годє – ополонцє а полдєнє. Та бо то вєлка зла нє дѣляшє. А 
ромовє бяшєті во грдлѣх данаістєх, на ни взіраша а тако ждєх. Та то 
боря бяшєті намо вєліцє трвава а ніцє жє угодна Бзєм а людієм. Сє бо 
то нє імяхом іна прібєзєнцє, яко она. 

А обірахом кнєзє од вутцє, ти бо бяшєтє од Овсєнє до Овсєнє, коєма 
жє платхом данє о полюдіа, а страшащєся водяхком стади сва, а 
робіхом зємє жітва нашія. Тако бяхом стапєндєсєнта ляти а творіша 
прю вєлку всєякодєн о єгунштє а о годє, а ніщо о бєрєндє. Тє бо ста 
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імяі кнєза Саху а тоі, прємудрѣ, міра глядах од руси а бя нашє друг. 
Брєнда ходяі потіху. Сє бо єгуншти соутє воровє, а боря с німа бя 
тєншка. Та бо твєргасє ста ляти а єгуншті остасєшася на гдьстѣі зємє. 

*** 
Себто по ста двадцяти літах брані годи, напираємі ззаду єгунцями і 

берендеями, відійшли до полуночі межі Ра-рікою і Дівуною [*Двіною], 
і тамо то припадли [*осіли]. Германаріх і Гуларех привели їх на нові 
землі. Се бо єгунці з берендеями і говяди їхні стали на тому краї. Там 
були многа комоней і говяд, трава злачна, а Вода Жива. 

Тут бо Гуларек привів нову силу свою, і одразивши єгунців же за 
голови многі, і тече на нас. Тут бо родичі зібралися на комонях і 
вержуться на них. Сурова січа була там тридцять днів. І руси пустили 
годів до землі своєї, яко ті обіцяли бути з нами. 

Тяжкі времена настали. Налізли на нас ромове од Даная, греки – [з] 
ополудня, а годи – [з] ополуночі і полудня. Та бо то валка зла не ділила. 
А ромове були во градах данайських, на нас взирали і так ждали. Та то 
боротьба була нам вельми тривала і ниць же [не] угодна Богам і людям. 
Се бо то не мали іншого прибіжища, як її. 

І обирали князів од отців, ті бо були од Овсеня до Овсеня1, котрим 
же платили данину з полюддя, і страхалися водити стада свої, і 
обробляти землю [для] житва нашого. Так були сто п'ятдесят літ і 
творивши прю велику всякодень з єгунцями і з годами, а ніяк з 
берендеями. Ті бо стали мати князя Саху, а той, премудрий, миру 
глядів од русів і був наш друг. Берендеї ходили потиху. Се бо єгунці 
суть вори, і боротьба з ними була тяжка. Та бо тривала сто років і 
єгунці осталися на годській землі. 

_____ 
1 У Лозко "Овсяної", і вона вважає, що князів обирали восени. 
 
 
Дошка 6в 
 
То сє заяві замєржєцє а ста гради градяшєтє – Хоросун а іна воздєня. 

Русколанє, раздєрєна смутамі, ста творяшєті на полудєн, а борусє – на 
полнощє. Бя многая утєрпѣніа. Тобто породіцє нє хтяі, аби боруськє 
родіа соєдна о Русколанє. Про то жє два вієтва тая імєновашасє Вєлка 
і Мала Борусєнє. Сурєнжє сєн а зва Сурєнжка Руса. 

А борусє праборя, тако бя тамо нє праборє, а долга вржда мєзє родіа 
раздірашєті борусєнє на частє. Тако борусєнжє нє могша статі грьціом, 
а скуфі наступєнє. Та то бяшєті жлута, а руси бяшєті руси а 
мєдроочітіє. Сілна а нєунавнє пря ошєд нєпрстанє, а колі жє на 
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Сурєнжєнє нє бястє кнєжєнцє силна, або грьцє даваяі вразѣм віцтчє, 
яко і нам. 

От оцє Орєа а до Діру бяста тисєнцпатсєнто ляти. Сєцє парцє нашє 
вієста мєдвєна мєчє, так убо Твастєрє іма рєчє удієляті жєлзвєна а 
братє комонє, яковжє тєчяша од Бозє до ни. Тако бя Русколанє силна а 
тврда, то бо то от Пєруніа одєржашє ни. Колікратє ізволокша мєчє а 
одєрза на врзі, одтрчє я сва тєрєбо. Вутцє за Орєа рода славєна а сілна, 
якови жє Осуру біяі, а Ігѣпєт, а Астарє. На ті жє часє нє імамєхом 
єднаота а бяхом ста, яко воща бєзо Влєса. Тоі бо рєкл о ни, яко імѣмо 
ходяті пшімо, нєгда жє кріва, а того нє слоухашєхомся. 

То бо то парцє убіряі вєлку частє руси, Набсуру потчєна. Нє 
стрєжєшєнцєсє бо тая одо вразєх, а тако налзє на ова – Адомору 
звѣтася. Ідша клоніті главє сва подо вразкє бічє. Та то силна вршті 
натєцєна обо тріє. А ті то ходяшє со говіядє до заходу Сурє а тамо сє 
страті. Нашє жє людіє ідяшє до подє Набсурсара, за тєм то ідяшє на 
Сурє Агіпѣтєстє. 

*** 
То се заявили намірятися1 і стали гради городити – Хоросун і інші 

возвели. Русколань, роздерена смутами, стала творитися на полудні, а 
боруси – на полуночі. Були многі утерпіння. Тобто породичі не хотіли, 
аби боруські роди з'єдналися в Русколані. Про те ж дві вітки ті 
іменовалися Велика і Мала Борусень. Суренж цей і звався Суренжська 
Русь. 

І боруси приборолися, тако було там не приборство2, а довга вражда 
межі родами роздирала борусенів на часті. Тако борусенці не могли 
стати [проти] греків, і скуфи3 наступали. Та то були жовті, а руси були 
русими і мудроочими [*синьоокими]. Сильна і неунавна4 пря ішла 
непристанно, і коли ж на Суренжені не було княжества сильного, або 
греки давали ворогам віцтче5, як і нам. 

Од отця Орія і до Діра було тисяча п'ятсот літ. Сіце парци [*перси] 
наші знали6 мідні мечі, так було Твастирі7 їм рекли удіяти залізні і 
брати комоней, які ж течуть [*сходять] од Богів до нас. Так була 
Русколань сильна і тверда, то бо то од Перуна одержали ми. 
Кількократно ізволікали мечі і одержимо на ворогів, відкидали їх [од] 
своїх требищ. Отці од Орія рода славні і сильні, які же Осуру (Сирію) 
били, і Єгипет, і Астару. На ті же часи не мали єдності і залишилися, 
як віск без Велеса. Той бо рік о нас, як маємо ходити прямо, ніколи же 
криво, і того не слухаємося. 

То бо то парци забрали велику частину русів, Набсуру підчинили. Не 
стережуться бо ті од ворогів, і тако налізе на них – Адомору звітася8. 
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Ішли клонити голови свої під ворожі бичі, та то сильна вертілася 
оточена між трьох. А ті то ходили з говядами до заходу Суре і там се 
стратили. Наші же люди ішли до подолу9 Набсурсара, за тим то ішли 
на Суру Єгипетську10. 

_____ 
1 Варіант "Экспертизы ВК": від пол. "zamierzać" (мати намір, планувати). У 

інших переважно "заявилися із-за моря". 
2 У Яценко і Лозко – "війна". Можливо, мається на увазі, що боруси хотіли 

один одного приборкати (підкорити, усмирити), а насправді ворогували. 
3 Тут народи Азії, скотарі. 
4 Неунавна, безупинна. Для розуміння слово розділимо на частини "не у 

навна", Нава – місце спокою і кінця життя. 
5 Слово неясне, Яценко подає "відкупне". Можливо, мається на увазі, що греки, 

хитруючи, платили русам для війни з ворогами, але й тим ворогам платили, щоб 
билися з русами. 

6 В оригіналі "вієста" – вістили. 
7 У Яценка і Лозко – майстри (ведичний Тваштар – "майстер", "творець"). 

Лозко пояснює ще як епітет Сварога-Творця, отця Богумира. Пор. англ. twist – 
повертати, вигинати, звивати. Сварог як Творець породжує Сонце (життя) і 
повертає по колу назад через вісту-зорю, тобто Сварог – обертаючий. 

8 В оригіналі "Адомору звѣтася", у Яценко і Лозко – "Адомор звався той" (існує 
ім'я Адомар, але цього історичного періоду нами не знайдено), Гнатюки 
вважають, що то образ (демон) смерті – "вели до погибелі". Тобто розуміємо 
слово як "віддали життя" ("віта" пов'язане із життям, світом, цвітом). Ще, як 
варіант: мова йде про Тадмор (Пальміру), тобто маємо: "Адомору підкорилися 
(звітувалися)". 

9 У Яценка і Лозко "на долини". Тут мається на увазі, що люди пішли під 
Набсурсара, тобто у його підпорядкування, наприклад: Київський Поділ є не 
тільки місце робітників у долині (низу), а й підлягає Києву. 

10 У Яценка, Лозко – "на Сирію і Єгипет", приймаємо варіант Гнатюків – "на 
сонце Єгипетське". Старогрецькою – Айгюптос. 

 
 
Дошка 6г 
 
Длугва бяшєтє ляти одєрєнє трватєсє. А тако пршєдє дєня, руси 

утєцєша одо Набсурсару. Парцє бо нє тєкоша за нє, а тако ідяі до краіє 
нашєх а тамо бо слєнша пѣснєша наша до Інтру. А вола насє, абихом 
сталє вѣровашє, бяхом ста со Бзєх нашєх, а до свє Бзє нє нутє. 

Нашє отсє єдінє смє хомита носяшєтє імяхом, а ніколє смє називатє 
інакождє, яко єзєцє, колі бо одєрєнь баблуську тєрпяі. А князєм іх бя 
ту Набсурсар, кій бо іхва подчіняшєт. А тѣ сва юна даяі до воє а 
тягєндло до чурси а чрєсл на лані та утєрпѣніє імяі. А ти бія кіємі, то 
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тєрпя нє могостєхом тако а нє можахом, а рцємо іма: жє ста нє імами 
до срєдьця наша. 

Яко в тєі дєнь, колі бяшєт вєлка трясєва а зємєврєтєнь, а о врзєсѣх 
бисва до Сврзє. Тамо комоньвє а воли мєтяшєся а врщє. Забєрєхом свє 
стади і вєржєхомся до полунощє а упасєхом души наша. А тако Бзѣма 
хранєнстє будєва, а ніжє споцєно трацємо сині сва а сва дщєрє, а тако 
жєни. А будєхом одє простє сва – ужєі сва стєхом. А нє бяхом смє 
тєнти, єжє ідша на чєлє ратє, а обєрєньсє до тьвє свє, а ходяхом бо ніжє 
псіє. Потоміцє смє Славунє, в грді смє биті можашєм а нє брєжєхом 
єства. 

То бо Магура спѣва пѣснє сва до сѣчє. А тая Птиця од Інітра ідє, бо 
Нітро бя а прєбєндє до вѣк. Інтра само, кіє да Парунє сва бранє, абистє 
тиє да вржєшєт ю до зємє. А да прібдє яровєн а шєд о лунчє. А лѣпє 
імємо сєн согмізєтє, ніколі бо сва биті одєрєнцє а жряті бозєм іхва. 

*** 
Довго бути літам одереня триватися. І так прийшов день, руси 

утекли од Набсурсара. Парци [*перси] бо не текли [*гналися] за ними, 
а так ішли до країв наших і там бо слухали пісні наші до Інтри. І воля 
наша, аби стали вірувати, залишилися з Богами нашими, і до своїх 
Богів не нудили. 

Наші отці єдині хомита носити мали, і ніколи ми [не] називалися 
інакше, яко язичники, коли бо одерень вавилонську терпіли. А князем 
їх був той Набсурсар, який бо їх підчиняв. А ті свою юнь давали до 
війська і тягла до чурси [*каналів] і до чресел [*плугів]1 на лани та 
утерпіння мали. І тих били киями, то терпіти не могли таки і не 
втерпіли, і рекли їм: це стало не приємно до серця нашого. 

Яко в той день, коли була велика трясева [*землетрус] і 
землеверетень, і вержеться був до Сварги. Там комоні і воли металися 
і вертілися2. Забрали свої стада і вержемося [*кинулися] до полуночі і 
спасли душі наші. І так Богами хранимі будемо, а ніж почислено 
втрачаємо синів своїх і своїх дочок, і також жінок. І будемо од 
простоти своєї – вже своїми ставши. І не будемо ми тими, іже ішли на 
чолі раті, і обернемося до того свого, і ходимо бо ніже псів. Потомки 
ми Славуни, в гордості ми бути можемо і не бережемо єства. 

То бо Магура співає пісню свою до січі. А тая Птиця од Інітра іде, бо 
Нітро [*Індра] був і пребуде до віку. Інтра само, який дав3 Паруну свою 
бронь [*зброю], аби той да верг її до землі4. І да пребуде5 яровень і 
йшов до лунки6. І ліпо маємо се згинути, ніколи бо нам [не] бути 
одеренці [*в рабстві] і [не] жертвувати богам їхнім. 

_____ 
1 У Лозко помилково "і тягли дочок їхніх за чресла". 
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2 Як варіант: "врщє" – верещали (пор. вирещаті на д.1). 
3 У Яценко і Лозко "да" – "віддав", але надалі в тексті "да" йде в значенні "хай". 
4 В автентичному тексті Миролюбова є "до зємє", у Яценка – немає, Лозко у 

перекладі це слово також не ставить. 
5 У Яценка в авт. тексті "прібде" – пребуде, у Миролюбова (у кн. Лозко) 

"приведе". 
6 У Яценко і Лозко "на луки". Лозко пояснює "яровень" як дощ. Можливо, йде 

мова про чоловічу силу, насіння (дощ), а лунка – символ жіночого лона, куди має 
іти яровень; луки тотожні лунці. 

 
 
Дошка 6д 
 
То бо жрєчіє о Вѣдѣ сєн гобзяншєті рѣкоста, а тую украдє одо нь, а 

нє імахом нині, колбо нє імахом бранди наша а бояні. Так бѣхом стє 
нєвѣгласіє до концє і окуду смє. 

А то боляр Гординя, кіє біяі годє в лята дєсєнтє ста тшєтіяго одо 
Карпєнскє ісходу. А тєн, яко Трієдорєі, ідє бєз страху на нє. І болярє 
Сєгєня, іжє убів сина Ієрмєнрєха а отрцє Гуларєка одє Воронєнцє. 
Тамо бя остала Русє Бороуска а Русколанє. 

Так іщє імами стєндєнтєсє од вразєх нашєх слов. Околи тая імами 
вѣстєтє, а нє можахом єсьма вієріітє дє сєць оглубнѣ всако слво, 
рѣчєно до ни. 

А то Зоріа свѣтє до нь, а утро ідє до нь. А тако імємо Вѣстнєка, 
скакава вє Сврзє, а рчєхом хвалу а слву Бзєм. Та бо Сурєнж огрєчєна 
іє, а нє будє до свє рауська, а тамо бзі грєцькі істутє. А тамо смє нєяхом 
скорбєнь нашу а одєрзєма іна. Да влачє ни син Свѣтєн Інтрув одє тьмє, 
а імахом ви(ш)нєго допомєнцє нашєго. 

А старє часє – сутє нашє благо. Достанєхом од она тврдостє і крпстє, 
аби вразєм смє отвѣдалі, яко істєть. 

*** 
То бо жерці про Віду [*Знання] турбуватися речуть, а тую украли од 

нас, і не маємо нині, коли бо не маємо бранди [*охорони]1 нашої і 
боянів2. Так залишимося невігласами до кінця і звідки самі [не 
знатимемо]. 

А то боляр Гординя3, який бив годів в літо десять сотень [*тисяча] 
третього од Карпенського ісходу. А той, яко Трієдорій4, іде без страху 
на нього. І боляр Сегеня, іже убив сина Єрманаріха, і відбив Гуларека 
од Вороненця. Тамо бо осталася Русь Боруська і Русколань. 

Так ще маємо стидатися од ворогів наших слів. Около тих маємо 
вістити [*сповіщати], і не можемо самі вірити до цього5 глумного 
всякого слова, [що] речено до нас. 
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І то Зоря світе до нас, і утро іде до нас. І так маємо Вістника, [що] 
скаче во Сварзі, і речемо хвалу і славу Богам. Та бо Суренж огречена 
є, і не буде до свого руська, і там боги грецькі стоять6. А тамо ми не 
маємо скорбень нашу і одержимі іним. Да волоче [*виведе] нас син 
Світень7 Інтрів од тьми, і маємо Вишнєго допоможця нашого. 

А старі часи – суть наше благо. Дістанемо од них твердості і кріпості, 
аби ворогам ми отвідали [*відповідали], як належить. 

_____ 
1 У Лозко – "заборола" (забрала), у Яценка – "борода", у Піддубного – 

"мудреці". Пропонуємо, за змістом, "бранди" перекласти як "охорона" чи 
"оборона", "броня". Порівняймо нім. brand – пожежа, горіння, а разом з тим все, 
що пов'язано з пожежною охороною; Семаргл-вогонь – охоронець, борода – 
символ охорони роду. Також "брань" – це й оборона і битва. 

2 У словнику Лозко "бояні" – це "бояни, воїни", але перекладає, як в Яценка, 
"боїмося". 

3 Тут "Гординя" може бути у значенні не імені, а "героя", яким названо боярина 
Сегеню. 

4 У Яценка, Лозко, Гнатюків – Дарій Третій (перський цар, див. д.8). Але в 
тексті йде мова про готів, тому краще припустити, що це один із готських воєвод, 
можливо, син Германаріха, якого убив Сегеня. 

5 У Яценка – "до січі", у Лозко – "перед боєм", у Гнатюків – "десята". 
6 Варіант Лозко, Яценко і Гнатюки уникають слова, у Піддубного – "і статуї". 
7 Можна зрозуміти як ім'я сина Інтрова – Світень, або, як за Яценком, "син 

світлий", чи за Гнатюками – "син світла". Лозко вважає, що мається на увазі 
Перун. 

 
 
Дошка 6е 
 
Ті часє соутє вєлма прчєста, бо тє дєн жє смє такоу ясна а сушна бя, 

на ни зуріва. Тако жітва сє нє урондє, а прєто ж ідяхом на зємє іну, а 
тамо смє удєржєхом. 

Потлцєна бя русє одє гьрцє а рємє, а ти ідша по брєзах морєнстєх до 
Сурєнжє а тамо утворі Сурєнж. Крає бо тєн єсє сурєн, датє бо Києву. 
Сє та утвора нє добісє, а зєлє бо пртяша бяхо. 

Та ту бо пєрвє ворєнзє прідша до Русє. А Асклд сілоу пограмлі кнєзє 
нашєму а потлцє того... Асклд, а поздє Дір, усєднєшєся на нє, яко 
нєпрошєн кнз. А ті то княжітє поча. Над она до іста бєндшєтє вутцє, а 
сємє го костирє хранящ го Огнбга дому тому. А одєвратє лік свєн од 
она, яко бяста она кнзє од грьцєх крщєна. Асклд єсє тємєн воєн, а тако 
днєсє од грьцєх освѣчєн, жє нікієх руси нєстє, а сєнтє врви. А тому 
можахом сє смаятє, яко бяста кіморіє такождє оцє нахшє, а ті то роми 
трясяі а грьцє розмєтшє, яко прасєтє устрашєни. 
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*** 
Ті часи суть вельми прячисті [*бойові], бо ті дні же саме такі ясні і 

сушні були, на нас сурові. Тако жита се не уродили, а тому ж ідемо на 
землю іну, і тамо ми удержалися. 

Потовчена була русь од греків і роми, а та [русь] пішла по берегах 
морських до Суренжа і там утворила Суренж. Край бо той є сурен 
[*сонячний], підлягав бо Києву. З тої утвори не добилися, і дуже бо 
прялися були. 

Та тут бо вперше варяги прийшли до Русі. І Аскольд силою погремів 
князю нашому і потовк того… Аскольд, а пізніше Дір, усівся на нас, 
яко непрошений князь. І ті то княжити почали. Над тими до цього часу 
були отці, і саме їх костри1 хранив Огнебога дому тому. І одвратили 
лик свій од того, яко був той князь од греків крещений. Аскольд єсь 
темний воїн, і так днесь од греків освічений, що ніяких русів немає, а 
сете ворове2. А тому можемо ся сміяти, яко були кіморії3 також отці 
наші, а ті то роми трясли і греків розметали, як поросят устрашених. 

_____ 
1 Лозко "костирє" перекладає як ім'я Костиря. Насправді мова йде про 

Аскольда, над яким до цього часу були отці (правителі) і він був охоронцем 
кострів їхнього дому. 

2 У Гнатюків – "варвари", аналогічно див. д.29. 
3 Кімерійці. Див. Словник ВК. 
 
 
Дошка 6є 
 
Ти вутцє прєдѣляшєт кажду на потрбє, а ту бяшєт інь сутє а інда 

тврга. А тоі Асклд пожєрє богом чіужєм, нє ботє нашієм. Такоє бєндє 
оцовє нашє, а нєсьми битє інє. А грьцє хтяє насо крщашєтє, аби смє 
забіхом ста Бозє нашє а тако сєн обратіхомся до нь, яко стє одєрєнь 
битє. Постржєхом сє тоіго, яко прастирє, ажє прастрєшєша скуфія сва, 
а нє дашє влцѣм хснічітє об агнцѣх, коі бо сутє дятія од Сурє. Тому 
трва злєна єсє знак Божьск. А імємь ту бєрятє до глєкув, усуряті ю на 
сонма нашє, даби піятє о Бзѣх во Сврзѣ модєрѣ а Оця наша Дажба 
жрятву творяішє, а та бо на Нєбі таку жє свєсчєна єсє отоікратє. 

*** 
Ті отці приділяли кожному на потребу, а тут була іна суть і іна творга 

[*творіння]. А той Аскольд пожере богам чужим, не бить нашим. 
Такими були отці наші, і не сміємо бути іними. А греки хотіли нас 
крестити, аби ми забули Богів наших і так се обратилися до них, яко 
ста одерень бути. Постережемося того, яко пастирі, що пристрашили 
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скот1 свій, і не дають вовкам хищничати на агнців [*ягнят], які бо суть 
діти од Суре. Тому трава зелена єсь знак Божеський. І маємо ту брати 
до глеків, усуряти ту на сонма [*зібрання]2 наші, даби пити за Богів во 
Сварзі мудрій [*синій] і Отця нашого Дажба жратву творячи, а та бо 
на Небі також свячена єсь многократно. 

_____ 
1 В оригіналі "скуфія". Можливо, що літери "ф" в тексті ВК не було, а була 

літера на зразок "фіти" (th), яка могла читатися "ф" або "т". Також в тексті 
спостерігаємо взаємозамінність літер "о" і "у", що могло позначатися в 
оригінальному тексті літерою "оу". Миролюбов заміняв літери на власний 
розсуд. Звідси маємо два варіанти прочитання: "скуф" і "скот", під цими словами 
розуміємо або назву племені скотарів (пор. Скотландія-Шотландія), або просто 
скот (худобу). Син Геракла, від якого за легендою пішли скіфи – Скітес (грец. 
Skythes). 

2 У Яценка і Гнатюків – "на Сонці". 
 
 
Дошка 7а 
 
Слва Бзєм нашєм! Імємо істу віру, якова нє потрєбує чловєнєнска 

жєртва. А тая сє дѣє о ворязі, кіі убо вѣжди жрялі ю, імєновашє Пєруна 
Паркуна, а тому жряша. Ми жє смє хом польна жрєтва даятє а одо 
труди нашє – просо, млєка а туц. То бо покрпішєм о Коляді ягнчєм а о 
Русалієх, в дєнь Яров, такождє о Красна Гура. Ту бо то дяєхомо во 
спомінь Гурє Карпєнстє. А тон час сє імєнова род нашє карпєнє. Яко 
жє стахом смє бяшє во лѣсѣх, то імѣмо назов дрєвічє, а на полі смє 
бяшєхом – імєно імахом полєни. 

Тако вшяко єжє єсє грьцє ущєкашєті на нє, іжє смє 
чловєнкожравцовє. А то лужєва рѣнчь єсь, яко нѣстє бо тако во іста, а 
імєяхом іна повикє. Но тотъ, кі жє хочашєть увранжідєтє іна, рєчє злая. 
А тому – глоупєн нє сє борє, а тако єсь, а іна рѣкоста такождє. 

Долзє сє правіхом родьми. А староцовє вєнска рода ідша соудяті 
родіцє о Пєрунь-дрєви. А такождє імяі тон дєн ігріштія прєнд очєси 
старчє, а сілу юну указєншє. Юнащє ходяі борзє, спѣваяі і плясаваі о 
ти. Тон дєн огніщани ідяшєтє о міслєву а прнашєша дічєну строцєм, кіі 
дієляшє тую о прєнчє люди. І волсві жрятву дѣяі Бозєм, хвалєніцє а 
слву. Рѣкста о часє жє годє а о явєнє воріягу. Ізбряшєтє сєн кнєзє 
вутцовє, а тиі юнашє вєдєнша до сѣчє зурє. То бо роміє ни поглєндашє 
а замистляшєтє злая на нь. І пршєдша со возє свє а жєлзвѣна бронє а 
утцє на ни. А тому браніхомсє долзє о нєх а отрчахом смє тая од зємє 
нашє. 

*** 
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Слава Богам нашим! Ймемо істину віру, яка не потребує 
чоловічеської жертви. А тая се діє у варягів, які бо завжди жряли її, 
іменувавши Перуна Паркуна, і тому жряли. Ми же самі польову1 
жертву даємо і од трудів наших – просо, молоко і тук. То бо2 
покропимо3 о Коляді ягничем4 і на Русаліях, в день Ярів5, також на 
Красну Гору6. Ту бо то діємо7 во спомінь Гори Карпенської. А той час 
се іменувався рід наш карпени. Яко же стали ми бути в лісах, то ймемо 
назву древичі, а на полі ми бутимемо – ім'я маємо поляни. 

Тако всяко же єсь греки наговорюють на нас, іже ми чоловікожерці. 
А то лжива річь [*мова] єсь, яко не єсть бо так воістині, а маємо іну 
повику [*звичай]. Но той, який же хоче вражити іного, рече зле. А тому 
– глупий не бореться [з цим], а так єсть, і іний рече також [*теж саме]. 

Довго се правили родами. А старотцове венського [*венедського] 
роду ішли судити родичів біля Перунь-древа. А також мали [в] той 
день ігрища перед очима староців, і силу юну показували. Юнаки 
ходили борзо [*бігали], співали і плясали для тих. [В] той день 
огнищани ішли на мисливство і приносили дичину старотцям, які 
ділили тую прочим людям. І волхви жратву діяли Богам, хваленицю і 
славу. Рекли про часи ж годів і явлення варягів. Ізбирали се князів 
отцове, і ті юнаків вели до січі сурової. То бо ромеї нас поглядали і 
замислили зле на нас. І пришли з возами своїми і желізною бронею і 
пішли на нас. І тому боронимося довго від них і відкинемо ми тих од 
землі нашої. 

_____ 
1 У Лозко – "з мішком повну". 
2 "Бо" Лозко переклала як "Боги" і в інших місцях, але це, вважаємо, є помилка. 
3 У Лозко – "підкріпимо". 
4 Напевне, мова йде про кроплення кров'ю ягняти аналогічно біблійним 

обрядам. 
5 У Яценка – "весняний". 
6 Непослідовний перелік свят, адже Коляди святкують з 25 грудня до 6 січня, 

Русалії – з 1 травня до 13 травня (Проводи Русалок), день Ярила – або 25 березня 
– рівнодення, або 23 квітня – День Ярила (Юрія), Красна Гора (Радуниця, 
Проводи) – 1 квітня. Можливо, в давнину під цими святами могли розуміти щось 
інше. 

7 У Лозко – "Богам даємо". 
 
 
Дошка 7б 
 
А роміє, вєндє, яко дрзі смє о жівотє нашєм а понєхъша ни на то. 

Тако грьціє хотяй одєрєнєтє ни о Хорсунє, а прящєхомсє зурє проті 
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борства нашієго. А бя борія а пря вєлка трдєсєнтє ляти, а та понєхъшія 
сєн о ни. 

Тєм бо грьціє ідша о тржіща нашє а рєкоста намо омѣнєтє кравє нашє 
на масть а србло, то бо потрєбущє на жєни а дєтє. А тако смє 
мѣнєхомсє скоро до днєс. Нєди послєдєщє грьціє іскашєтє, да ослабі 
ни, а то іскашашє одєрєнь взєнтє. А тому нє ослабіхомсє а нє дахом 
смє зємлє нашє, яко З(є)мє Трояню смє нє дахом сєн ромієма. 

А да нє встанє Обідєносчє Дажбовєм внуцєм, кіє жє во ярузєх вразі 
дбаша, а тако днєсь нє по хулє сємо такождє оцє нашє. Сє бо у Сінє 
морє стятша до бєрзє годь тую а одєржаша на нь побѣдєну піснє хвали. 

А Матиря спѣвашє, тоя Красна Птиція, яква нєсє Пращурєм нашєм 
огнь до доми я. А такождє ягніцє прєздрємо до тодь, а було стє на ни, 
одєржєша силу. А імахом врязі ростятєшєтє а гоньбу псіну іма нєхатє. 

То глєндь, народє моє, яков єсє обєзпєчєн а нардєв, а тото нє 
ошібєшєсє од рани твоая, а нє вржєшєсє до рядь, абостє смє вразєма 
погонєлє, а біду сєн позбавяцє. А жітнє інако іматє, бо смє бяшєхом 
ста грда а нєодєлєгла од є. А тягчає поразє бєндє по ни, а смє по тєм. 

Тисєнщ пєнтєсєт ляти, яко смє сє хом многая борія а пря імяхом, а 
такождє смє жівє дієкє жрєтвє юнащєя а вєвонцє. 

*** 
А ромеї, відаючи, як держимося ми о животі нашем і понехаяли нас 

на то. Так греки хотіли поневолити нас біля Хорсуна, і прящемося 
сурово проти борства [*тут – проти рабства] нашого. І була борня і пря 
велика тридцять літ, і ті понехаяли се нами. 

Тоді бо греки ішли на торжища наші і рекли нам обміняти корови 
наші на масть [*мазь] і срібло, то бо потрібно на жони і діти. І так ми 
міняємося скоро до днесь. Хоч послідуще греки іскали, да ослабили 
нас, і то іскали в одерень взяти. А тому не ослабимося і не дамо ми 
землі нашої, яко і Землі Трояні ми не дали се ромеям. 

А да не встане Обідоносиця Дажбовим внукам, які же в яругах 
ворогів дбали, і так днесь не по хулі саме також отці наші. Се бо у Синє 
море стяли до берега годь тую і одержали над ними побідену пісню 
хвали. 

І Матиря співала, тая Красна Птиця, яка несе Пращурам нашим 
огонь до домів їх. І також ягницю1 призримо [*придивимося, 
доглянемо] до того, і було те на нас, одержали силу. І мали ворогів 
розтяти і ганьбу псину їхню нехтували. 

То глянь, народе мій, який єсе обезпечений [*захищений] і народив 
[*родючий], і тото не збочив од рани твоєї, і не вержешся до ряду, аби 
ми ворогами погонили, і біди цієї позбавилися. А життя інакше мати, 
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бо ми залишилися горді і непідлеглі од них. І тяжка поразка буде по 
них, а ми є по тому. 

Тисяча п'ятсот літ, як ми се многая борні і прі маємо, а таки ж ми 
живі дякуючи жертві юнацькій і воєвод2. 

_______ 
1 "Ягніцє" – Лозко пояснює як жертовницю і пов'язує з вогнем. Слова ягня і 

огонь мають спільне походження. Ягня – жертовна тварина: "покропимо на 
Коляди ягничем" [д.7а]. 

2 У Лозко – "дівочій". 
 
 
Дошка 7в 
 
Тогдяшє нє бя інакостє, а днєсє прєбєндє достяйни. А мєжахом смє 

сє одразітє сєн од вразєх, а дєньмо тако сє – одразєньмє! І яхом свє сєва 
а ова, пєрвѣ зовєнхом на стєнгє вутцє нашє, яквє нє суть щє збабнєна а 
грдє. Пріхождахом сє во істѣ на стогна свє а рєчємо жє інѣ нє будє то, 
а смє імамє іті та грьцє, якова ста бєншє мълвіхом. Бо Ясна а Інтра ідє 
за нє, яко шєд за отцє наша на роміє до Троянє Зємє. А суть нємо бєндє, 
колібва варєнзє вєдлє нашє воє на то, яко самє смє можахом вдєнтє. 
Тєнсєцє лятє смєхом білі од ромє і годє, а Сурянта, якова бєндє со ни. 
Ніжє нє опомєнємо, яко годь соєднєсєшє со єгунштє на ни. А Галарєкє 
сє вєрзє од полнщє, а єгунштє – ополднє. А ту плакала русколанє, 
боруся, єліцє жє єгунштє оброяшєша годь. Ту русь сє вєнздвєгла сва 
сила а єгунштіє оразіша. Утворяі Крає Онтов а Скуфь Києву. 

А днєсє засєчє срєдьцє нашє сє крві. Од ітра до вчєржє ходястєхомо 
а ізроняшєхомо слзи осудовє нашєя. Жівотатісє нѣми в час тонє, а тако 
вѣхом ста: іжє час прідє, яко поза сєнчє смє ходяшєтє імахом на врзі – 
а чі бо ту грьці, чі бо єнгуштяни – тєбто імахом хомитатє а стрнъжєтє, 
абонь нє ста намо врза я, яко мрзєнсть прєнд очєси нашія. Галарєк бо 
за(п)латі за ть, а імамє пронудєннє Хорсунє заплатєнтє за слзи дцєрє 
нашіа уточєна а сини одрєня взято. Плать бо та нє србрна, ані злата, 
понєнжє одсєнть главє я, на щєпоту стрчємо. 

*** 
Тоді не було інакше, і днесь пребудемо достойні. І могли ми се 

одразитися од ворогів, і діємо так се – одразимо! І брали своїх тут і там, 
перво звали на стяги отців наших, які не суть ще збабнені і горді. 
Приходимо се во істину на площі свої і речемо же інакше не буде то, і 
ми маємо іти на греків, [про] яких уже були молвили. Бо Ясна й Інтра 
ідуть за нами, яко йшли за отцями нашими на ромеїв до Трояні Землі. 
А суть не могло бути, коли б варяги вели наших воїв на то, яко самі ми 
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можемо вдіяти. Тисячу літ самі відбивалися од ромів і годі, і Сурянта, 
яка була з нами. Невже не опом'янемо [*не згадаємо], яко годь 
з'єдналася з гунами на нас. А Галарек се верже з полуночі, а єгунці – з 
полудня. І тут плакала русколань, борючись, допоки же єгунці оброїли 
[*оточили] годь. Тоді русь се воздвигла свої сили і єгунців уразила. 
Утворили Край Онтів і Скуфь Києву. 

А днесь засіче сердце наше се кров'ю. Од утра до вечора ходимо і 
ізроняємо сльози осуду нашого. Животілися німими в час той, і так 
відати стали: іже час прийде, яко поза січі1 ми ходити маємо на ворогів 
– і чи бо то греки, чи бо єнгуштяни – тих то маємо хомутати і 
стриножити, аби не стало нам ворога того, яко мерзості перед очима 
нашими. Галаріх бо заплатив за те, і маємо принудити Хорсун 
заплатити за сльози дочок наших уточених [*уведених] і синів одерень 
взятих. Плата бо та не срібна, ані злата, бо одсічемо голови їхні, на 
щепоту [*палю] стирчемо [*настромимо]2. 

_____ 
1 Яценко і Лозко позбавляються слова "поза" і залишають "в січі(у)". 

Попереднє "засече средьце наше се крві", можна розглядати як серце залите 
горем, журбою і долаючи цей тягар маємо йти на ворогів. Другий варіант, можна 
припустити, що й на той час укріплене місце могло мати назву січ, тоді: вийти 
поза січ на ворогів – зробити вилазку з городища. 

2 Взято варіант Лозко, у Яценка – "у друзки строщимо". Пор. "ощеп" – спис, 
рогатина. 

 
 
Дошка 7г 
 
А тако бєндємо рди ота, бо брєшє псіцья грьєцкя, а ліс хітрощєма 

одврнє насо од трви нашєя. А то імяхом ясєтє, яко щє Сунє врдятє, то 
бє нашє мєта – оуцєшєшєтє сія а нє збртє сєма. 

Ту бо за тєнсєнц тріє сти ляти од ісхъду Карпєньстє Асклд зли прєндє 
на ни. Ту зєгнєнсє, народє моіє, од Лада а, твряшє люби, ідь дє стнгє 
наша. А захцєнь тота од вразєх на Русє могутьєн Сврг наш, ані Бзі інє. 
А простє Сврга нє імахом ніщє, кроміє смртє. А та то нє стршнєва єсь, 
колі жє Щєхом сєн рьєчєні. Сє бо Сврга зовє ни, а ідєхом до нь. То бо 
то ідєхом, яко Матиря-Сва спѣва пісєнь ратьну, а імяхом ста 
послєхнутє до нь, аби сва нє ястє трави а скуфє нашє грьціом даяшєтє. 
А тиє намо – камєніє во єжє, грєнзєтіє я, а то бо то зєнби імущє твєрда 
а остра. Ті то нам рѣкшє, жє сьми звржєнци а рикахом в ноцє стрх на 
люді, іжє сути гьрці. 
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Вопрошащуть насє народи: что єсьми? А єсва одповєндєхом: жє сми 
людє нєумуца крає, а правяхуть нямо грьці а врязі. То іш что 
оповєдєнмо дєтєм нашєм, яковє намо будє рєкнуть плєновєніємя до 
очіта і іста імуть? 

Сє бо дружина собірхом ста до стєнга нашя. А рцємо всяко: нє імами 
ястви а жітва – сєн бєндєхомь на полі брат. А інда обєрєхом от грьцє – 
ядєхом, і нє обєрєхом – ані ядиймо. 

Бо Матирь-Сва спѣва надо ни, а ідємо стєнгє нашє даті вятром 
трєпатє, а комоньства ступи скакашєтє, да прах подиймо воєнь за ни, а 
вразєм дахом дихєнть є. Тон то дєн пєрва бітва єсь од ни, а імєхом 
двасти убієна за Русь. Вѣчна слва іма єста! А ідє до ни народь а нє 
імяхоми болярі. Да прідєть до ни! 

*** 
І так будемо родами тими, бо бреше псина грецька, і лис хитрощами 

одвернув нас од трави нашої. А то маємо їсти, яко ще Суне вертиться, 
то бо наша мета – вчитися цьому і не зруйнувати його. 

Тут бо за тисячу триста літ од ісходу Карпенського Аскольд1 злий 
прийде на нас. То стрепенися2, народе мій, од Лада [*сну]3 і, творячи 
люби, іди до стягів наших. І захистить тих од ворогів на Русі могутній 
Сварог наш, ані Боги іні [*чужі]. І без Сварога не маємо нічого, крім 
смерті. А та то не страшна єсь, коли же Щехом се речені4. Се бо Сварга5 
зове нас, і ідемо до неї. То бо то ідемо, яко Матиря-Сва співа пісню 
ратну, і маємо послухати до неї, аби самим не їсти трави і скотину6 
нашу грекам [не] давати. А ті нам – каміння в їжі, гриземо його, а то бо 
то зуби маємо тверді і острі. Ті то нам рекли, що ми звірі7 і рикаємо 
вночі страх на людей, іже суть греки. 

Вопрошають нас народи: хто ми? А ми відповідаємо: що ми люди 
неумного краю, і правлять нами греки і варяги. То ж що оповідатимемо 
дітям нашим, які нам будуть рекнути [*відповідати] плюновіннями8 до 
очей і істину ймуть? 

Се бо дружину збиремо до стягів наших. І речемо всяко: не ймемо 
їжі і житва – се будемо на полі брати. А інде відберемо од греків – 
їстимемо, а не відберемо – не їстимемо. 

Бо Матирь-Сва співає над нами, і ідемо стяги наші дати вітрам 
тріпати, і комоньству степи скакати, да прах підіймемо воєнь9 за нами, 
а ворогам дамо дихати ним. У той день перва битва єсь од нас, і маємо 
двісті убієнних за Русь. Вічна слава їм єсть! І йде до нас народ, а не 
маємо боляр. Да прийдуть до нас! 

_____ 
1 Може бути мітологічний образ, див. в Словнику ВК Аскольд. 
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2  Варіант Яценко і Лозко. Інші "зєгнєнсє" перекладають як "зігнувся" чи 
заміняють приблизними словами: "загарбати" (Піддубний), "порушив" (Гатюки). 
Можливо, Яценко виходив із segnen (нім.), zegenen (гол.), žehnat, žehnej (чеш.) - 
благословити чи sieg (нім.) - перемога, звідси ім'я Сигізмунд- Зігмунд-Зігмусь 
(Sigismund - нім.) - переможець-захисник. Загалом слово близьке до нашого 
"вогонь", тобто вогнем благословляють і він пробуджує. Можливо, сюди треба 
віднести рос. "сигануть" – міттєво пересунутися. 

3 "Лада" Яценко (Лозко) перекладає як "сплячка". Ми залишаємо слово "лад" 
в тому ж розумінні. Мітологічно Лад (див. словник) - це осіннє-зимове Сонце, 
що йде спати. У Гнатюків це просто "лад" (порядок), у Піддубного "Лада" - 
Богяня любові. 

4 Йдеться про чеські племена, що походять від Щека. Можливо, в даному 
контексті мається на увазі, що смерть не страшна через те, що Щек в мітології 
виступає Змієм. 

5 У Лозко – "Сварог", але при даному закінченні маємо Сваргу-Небо. 
6 У Лозко – "Скіфію". 
7 В оригіналі "звржєнци", що близьке до "звергути". У порівнянні звергнутий 

(зверженець) з Небес Сатана є також Звірем. 
8 У Лозко – "поля жнемо", у Яценка – "полон", і від цього далі змінюють зміст 

речення. Потрібно розуміти, що діти відповідатимуть плюванням в очі, і вони 
будуть праві. 

9 У Лозко – "віявся". Яценко залишає незмінним слово, яке потрібно розуміти 
як "воєнний порох". 

 
 
Дошка 7д 
 
А да справєхом трізну славну по врзєх. А налєтьмо соколи на 

Хорсунє, да бєрєхом ядь, а добра, а скотія, ніжє полоняхом грьці. Ті бо 
то нас вѣдяй, яко злих, а сєма добрі на Русь? А тьма нє бєндє с ни, но 
о ти, кіє, чіужє бєряшє, рѣкуть, жє добро дяють. А нє будєхом, яко она. 

Єдін єсь вовєндє нашо Ясунь, а тому птщєхомся на труд наш, а 
побѣдятє вразі до єдіна. Яко соколовє нападьнємо на она а вржєхомся 
до борія сильна. То бо Матирє Сва спѣвашєть вє Сврзє о подвіги ратни. 
А одєймо од доми сва а тєцєхом до врзі, абєхом вѣдяшєтє імо о руськ 
мєча сєчєнє. 

Яснунє рѣчє, жє нє махом ста іна дѣятє, яко ітє допрєд а наспєть нє 
імяхом. Рцєтє, яко нє імяхом спєтє, нєботь пєрєди сва а борзє ідєхом. 
А кіє борзо ідє – борзо іма славу. А киє потіха ідє, то сє враніє на нє 
крячуть, а куровє клєнчуть. Нєсьма говяди, нєботь смє русічі ста. А то 
є іним научєнє, абоста знатє, акі Правь єсь соз ни, а Навє сє нє бояхом 
ста, яко Навь нє іма сили протє ни. Тому бо імєхом молітє Бозє о 
помоцє в трудєх ратнєх нашєх а тщатєсє. 
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То б то Ма(т)ирьє-Сва біяшєть кридлєма1 о труди ратнє а славє 
воіом, яковє іспіяхша Водє Жівє од Пєрунцє в сєчє укрутнєі. А тая 
Пєр(у)ніца лєтє до ни, а тая роуг двашєть плнєн Водє Жівє о жівот 
вѣцєнь гордінє нашєму, іжє мєча вразія одоста, а главу стрцєну утратє. 
Тако смртє нє імяхом одо ова, ніжє бо жівот вѣчєн, а вожди братрє а 
братрє трудяєся. 

*** 
І да справимо тризну славну по ворогам. І налетімо соколами на 

Хорсун, да братимемо їжу, і добро, і скотину, ніж полонимо греків. Ті 
бо то нас видять, яко злих, а самі добрі на Русь? А тьма не буде з нами, 
но з тими, які, чуже беручи, рекуть, що добро діють. А не будемо, як 
вони. 

Єдиний єсть воєвода наш Ясунь, а тому постараємося на труд наш, і 
побідите ворогів до єдиного. Яко соколи нападемо на них і вержемося 
до борні сильної. То бо Матирь-Сва співає в Сварзі про подвиги ратні. 
І одійдемо од домів своїх і течемо [*підемо] до ворогів, аби відати їм 
від руського меча січене. 

Ясунь рече, що не маємо інакше діяти, як іти допереду і наспять не 
маємо. Рече, яко не маємо спять [*заду, тилу], оскільки переди наші і 
борзо ідемо. А хто борзо іде – борзо отримає славу. А хто потиху іде, 
то се ворони на нього крячуть, а кури кленчуть. Не є ми говяди, 
оскільки є ми русичі. А то є іншим навчання, аби знали, що Правь єсь 
з нами, а Нави се не боїмося, яко Навь не має сили проти нас. Тому бо 
маємо молити Богів про поміч в трудах ратних наших і старатися. 

То бо Матирь-Сва б'є крилами про труди ратні і славу воїнам, які 
іспили Води Живої од Перуниці в січі укрутній [*жорстокій]. А тая 
Перуниця летить до нас, і тая ріг дава повний Води Живої о живот 
вічен гордині нашому, іже меча вражого дістав, а главу страчену 
утратив. Так смерті не маємо од того, ніже бо живот вічен, і завжди 
брат за брата трудиться [*б'ється]. 

_____ 
1 Слово близьке до чеського Křídlo – "крило". 
 
 
Дошка 7е 
 
І умрє, а до Луцє Свргова ідє. А тамо Пєруніца рѣчє: "Тиє бо нікіє ін, 

ніжє рус-гордін, ані грьць, ані вряг, анмо славєн роду славна". А тон 
ідє по спѣвєх Матирєвєх. 

А Матирє сванщєх до Луцє Твєх, Сваржє Влікє. А рѣчє му Сварг: 
"Ідє синє миє до тє красє вѣчни. А тамо зрящєшє тва дєндє а бабє, а ті 
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то о радощєх і вєс(є)лях тє зрящєтє плакота зєла до днєсє. А тєдо іма 
бяшєть возрядовастє ся о Жівотє твєм Вѣчнєм до конца конєц, а 
вокращє ся тама нє вємє є." 

Яко воє Ясунє, імяхом іна мєта, ніжє грьці, а імяхом славу іну. А 
такождє догрєдємо до Рає нашє а узржєхом квєнтє краснє, а дрєва, а 
луці. А імємо вяну вянітє одо поль тєх, жітву трудіті а яшєнь пълотє, а 
пшєно просово сбіряшєтє до закутє Сврожіа. То бо т' богочєнства іна, 
яко зємна вє праховє а боляствє, а страднєх. 

І да бєндє мірна дєнє го вѣчна. А смє стахом на мість го а пряхомста 
зурѣ. А бєндє паднємо зє славоу тамо, ідьмє, яко ов. 

То бо Матирє-Сва біяшєть кридляма о боцє сва, обапол якова возгєна 
сяшє свєнтєм до ни. А вшяко пєро інє краснє: чєрмєно, сінє, мондрє, 
жолутє а стрбрнє, златє а бєлє. А та бо сящєть, яко Сунє-Сарумє, а во 
коли ідє посунь. Та б то свєтяшєть о сєдьма краси, іжє завєщь о Бозєх 
ста нашє. А Пєрунь, ю зряшє, грмєть в нєбі ясні. Та бо то нашє чєства 
а сіць імяхом ста сва сила датє. Да узріємо такожь а одсєнчєхом стар 
жівот наш од нова, якова єсь сєчєна врубє дрва домі огніщан прость. 
Матєрє Слава біє кридлєма о пали. А ідьмо до стєгі нашєнствє, а тє бо 
стєнгі Ясунє. 

*** 
І умре, і до Луки Сварогова іде. А там Перуниця рече: "То бо ніхто 

інший, ніж рус-гордин, ані грек, ані варяг, це славен [*слов'янин] роду 
славного". І той іде по співах Матиревих. 

А Матир зве до Лук Твоїх, Свароже Великий. І рече йому Сварог: 
"Іди, сине мій до тієї краси вічної. А там зрітимеш твоїх дідів і бабів, а 
ті то на радощах і весіллях те зріючи плакали гірко до днесь. А зараз 
вони будуть возрадуватися о Животі твоєму Вічному до кінця кінців, і 
вокраще ся тамо не відомо є1." 

Яко воїни Ясуня, маємо іншу мету, ніж греки, і маємо славу іну. А 
також догрядемо до Раю2 нашого і узріємо квіти красні, і дерева, і луки. 
І маємо в'яну в'янити од полів тих, житву трудити і яшень полоти, і 
пшоно просяне збирати до закутів [*комори] Сварожих. То бо ті 
богочинства3 інші, яко земні в прахові і болях, і стражданнях. 

І да будуть мирні дні його вічні. І ми станемо на місце його і [будемо] 
прятися сурово. А буде, [що] падемо за славу там, ідемо, яко він. 

То бо Матире-Сва б'є крилами о боки свої, обаполи яких вогненним 
сяє світом до нас. І всяке перо іне красне [*іншої барви]: червоне, синє, 
мондре [*блакитне], жовте і срібне, золоте і біле. І та бо сяє, яко Суне-
Саруме [*Сонце-Цар], і колами іде посунь. Та бо то світить сімома 
красами, іже завіщано Богами нашими. І Перунь, її зріючи, гримить в 
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небі яснім. Та бо то наше честь3 і так маємо свої сили дати. Да узріємо 
також, і одсічемо стар живот наш од нового, яко єсь січені врубані 
дрова [в] домі огнищан простих. Матир Слава б'є крилами о поли. І 
йдемо до стягів наших, а ті бо стяги Ясуні. 

_____ 
1 У Яценка – "що продовжилося там з ними"; у Лозко – "воскресне там 

невідоме"; у Гнатюків – "прекрасніше якої не відають". 
2 У Яценка – "дозріємо до раю", у Лозко – "дістанемося до Раю", у Слатіна 

виправлено в ориг. на "догрєдємо до іріє" – "дійдемо до Ірія". 
3 У Яценка і Лозко – "багатства". 
3 У Гнатюків – "щастя". 
 
 
Дошка 7є 
 
Тамо Пєрунь ідє, а главу златоу трсєщє, молинє посєвахшєть до 

Сврзє сіняє, і та тврдєсє одо тиє. А Матирє-Слава спѣвашєть о трудѣах 
свакєх ратнєх, а мамєхом ста послєнхатє а хотяшєті бранє зурівє за 
Русь нашє а прасвнтоцє наша. Матирь-Слва сящєть до облцєва, яко 
Сунь, а вѣщашєть ни побѣди а згєнбєль. Ані сє бояхом ста, яко то єсь 
жівот зємєн, а віць єсь жівот вѣчєн. А тому імяхом ста дибатє вѣщє, 
яко зємно проть жє – ніцє. Смє на зємє, яко згі, а то зъгмізєхом ву тьмє, 
яко нє бяхом ста іста нікда на ні. Тако слва нашє отєцє до Матирь-Слвє 
а прєбєндє во нь до конца конєць зємстєх а інєх жітвє. То бє сва со стєн 
бояшєті сєн смртє, яко смє хом потоміцє славнє! 

А Дажбо нас родівє крєнз Краву Замунь, а то бєдєхшємо кравєнцє: а 
скуфє, антівє, руси, борусєнь а сурєнжєци. Тако смє стахом дєдь 
русовє. 

А с Пєндєбє ідьєма досє до Нєбі Сварзє синєя. За стар час рибьяни 
остасє нє хотицє ідяшєтє до зємє нашєя а рцєхша, жє бо стє імяй добля. 
А тако ста ізгібоста сва, а нєдплодшєтє сєн з ни, а змржє, яко 
нєплодьва. Нісчо одє нь нє збєндє. 

А нє вѣхом стє обцє о тєх костобцєва, суть она? Оні жда помоцє од 
Нєби, самова нє стахва сє трєндєтєсє, а тако ждє. Сє іна сташя: од 
іліроум поглцєна стахва. Ту бо рцєхом вшяко єсть, право жє нєдє сєн 
статє о добє тєя – а тако іліровє ста поглщна од ни. 

А нє імахом тодє нікіх, тако дулєбова стахва одо ни, поврєнцєва на 
борусь. Мало збишашє ілєрува, нєботь рєчєни ілмєрстіє, а тє сє бо 
сєднєшє вєндлє ієзєра. А ту вєдєштіі усєшєдша даль, а ілмєстє осташє 
сєн тамо, і тако збєндє мало, а рєчє сва полєншє, і бяша. 
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Біє то кридлєма Матирь-Сва і спєвашєт пєсєн до сєчє. А та Птиця 
Сунє-Сарє нє єсь, а тая єсь од она ова ста бяша. 

*** 
Тамо Перун іде і, главу златую трясучи, молнії посіває до Сварги 

Синьої, і Та твердіє од тих. А Матир-Слава співає о трудах наших 
ратних, і маємо послухати і хотіти брані сурової за Русь нашу і 
прасвятотців наших. Матир-Слава сяє до облаків, як Сунь, і віщує нам 
побіди і загибель. Ані се боятися, яко то єсь живот земен, а вище єсь 
живот вічен. А тому маємо дибати віще, як земне проти нього – нице. 
Ми на землі, як згі [*іскри], і то згинемо во тьмі, яко ніби [не] існували 
ніколи на ній. Так слава наша потече до Матирі-Слави і пребуде в ній 
до кінця кінців земних і іних життів. То бо нам з тим боятися смерті, 
яко ми потомки славних! 

І Дажбо нас родив крізь Корову Замунь, і то будемо кравенці1: і 
скуфи, анти, руси, борусень і суренжеці. Тако ми стали діди русове. 

А з Пендеба2 йдемо досі до Неба Сварги синьої. За старі часи риб'яни 
осталися, не хотіли іти до землі нашої і рекли, же бо мають доблесті. І 
так стали ізгибатися [*гинути, гнутися] самі, і не плодилися з нами, і 
вмерли, яко неплідні. Нічого од них не лишилося. 

І не відаємо зв'язку о тих костобцях, [чи] суть вони? Вони ждали 
помочі од Неба, самі не стали се трудитися, і так ждали. Се інше 
сталося: од ілірійців поглинуті стали. Тут бо речемо всяко єсть, право 
же ніде се уставити про добу ту – і так ілірійці поглинені од нас. 

І не мали тоді нікого, так дуліби стали од нас, повернулися на Борусь. 
Мало залишилося ілерів, що речені ільмерцями, а ті се бо сіли біля 
озера. А ті венедці усілися далі, а ільмерці осталися там, і так 
залишилося [їх] мало, і рекли себе полянами3, і були. 

Б'є то крилами Матирь-Сва і співає пісню до січі. А та Птиця Сунь-
Сар4 не єсь, а тая єсь од нього стало бути. 

_____ 
1 Тобто походять від "крави" – корови, також можна розуміти як однієї крові. 
2 Більшість перекладачів вважає, що "Пендебе" – це індійський Пенджаб. 

Припускаємо, що мова йде про нижній світ. Див. Словник ВК. 
3 У Яценка – "і мову свою полишили". 
4 У Яценка – "Зоря Сонця", у Лозко – "Сонце-Цар". 
 
 
Дошка 7ж 
 
А ту хом вєдѣтє імахом, да сєн збіряє Род Руськ до дєсѣнцє, а 

дєсѣнцє – до сти. А да тая напдяшєть о врзєх а пімєть є главє єва 
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одтрчєца а тамо злая полєншєть – да звєжє хісніци та ядшя 
создєнхноуть. 

Тєчашуть рієцє вєлкє на Русь. А многа вода є журшєсть спѣва 
стародавніа о ти болярі, якви нє сєн бояша до поль годє ідшіа а ляти 
многа сєн прящіа о волнєсть руську. Ті то славнє ніщо бєрьгшіа, ані 
жівоти сва, – тако рцє оньє Брєгинья. 

А бієть кридлєма Матирь-Сва Слва а жєчєть о тиє потоміцѣ, яквє ні 
грьціом, ні врянзєм нє пода. Жєчєть тая Птиця о грдинієх 
борусєньштєх, яквє од роміє падша коли Данаєвє вєндлє Троянь-Валу. 
А тоє простъ трзни лєгьшя. А Стрібвє ієнвє плясащуть об онє, плакашє 
сія за Овсѣнє. 

А в зіміє студієнѣ гурлихашєть обо нь жє рєв ступєнь. А голомбє-
дівонка а тацє жєкочуть, яко погібъша тиє о славіє, ані оставє зємє свє 
врзѣма. Нєбо сьма – синовє такождє потоміцє, а ні лєншєнхом смє тако 
зємє нашє варєнзєм, ні грьцєм. 

Ту Зорія Красна ідє до нь, яко жєна благва, а млєка даяшєть ни в 
сілоу нашіу а крєнпосць двужіла. Та бо Заринє Сунє вѣстща. А такождє 
слєнхшємо: сєн хом віѣстєцє комоньска скакшєтє до закату Сунє, 
абостє управєнствє бяш го члн злат ку ночі, а бяш бѣх воуз со волєма 
смірнама влєкуцєша по ступє синєа. Тамо бо лєгнь Сунє спатє во ночь. 
А то ж, колібва дєн пшішєд ста до вєчєжѣ, а другє скакашєць у Явє 
пршєдь вєчєрє. А тако рцє Сунє, жє воуз о вли єсь тамо а ждє го на 
Млєчєнє Стєзѣ. Ащє Зорія проліша в ступьѣ, позвана Матє, аби сва 
поспьѣшєндла. 

*** 
А тут відати маємо, да збирається Род Руський до десятків, а десятки 

– до сотень. І да ті нападуть на ворогів і поімуть їх голови одторчені 
[*відрубані] і там злих полишать – да звірі хижі те з'ївши поздохнуть. 

Течуть ріки великі на Русь. І многоводдя їх журчить співами 
стародавніми про тих боляр, які не боялися до полів годі іти і літа многі 
прятися за вольність руську. Ті то славні ніщо [не] берегли, ані живота 
свого, – так рече їм Берегиня. 

І б'є крилами Матирь-Сва Слава і рече про тих потомкам, які ні 
грекам, ні варягам не піддалися. Рече тая Птиця про гриднів 
борусенських, які од ромів пали коло Данаю біля Троянь-Валу. І ті без 
тризни полягли. І Стрибове лише пляшуть над ними, оплакуючи їх за 
Овсеня1. 

А в зими студені гурлихав над ними же рев степовий. А голубки-
дівоньки також рекочуть, яко погибли ті у славі, ані оставили землі 
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своєї ворогам. Але ми – синове також потомки, і не лишемо ми також 
землі нашої варягам, ні грекам. 

Тут Зоря Красна іде до нас, яко жона блага, і молока дає нам в силу 
нашу і кріпость двожилу. Та бо Зориня Суне вістяща. А також 
слишемо: се вістиці комонські скачуть до закату Суне, аби управити 
його челн злат ко ночі, аби віз із волами смирними волокти по степу 
синьому. Там бо ляже Суне спати в ніч. А то ж, коли день прийде до 
вечора, і вдруге скакатиме у Яві перед вечором. І так рече Суне, що віз 
з волами єсть там і жде його на Молочній Стезі. Як тільки Зоря 
проллється в степи, позвана Мати, аби сама поспішила. 

_____ 
1 Виходить, що Овсень мав опікуватися переходом до сна, смерті. 
 
 
Дошка 7з 
 
Тако рцѣмо смє, жє імахом красная вѣнцє Вірє нашє а нє імахом 

цизіа добіратєсє. Ту кнєз нашє рєчєшє, жє імахом ітє до Ясунє- 
боляривє, абєхом смє то ухраняли одо вразє по бєнсть рано, а поздѣнь 
час будє оконція поздѣ. 

І да імєхом сила нашія по ступьѣ – Матирь, Сунє сва строянія: а 
кридлєва обаполє розєрщєна і тѣла вє срєдьці, а глава Ясунє – на 
рамєна го. Во(є)вєндцє славнє, яковє нє лєншєшуть в сєнчіѣ главє своя 
Ясунє а убрєготь ю до ова днє, колі би Щєху ідє до закату Сунє со воє 
сва, а Хрвать бєріяй свє воя. Тодь іна часть і Щєху сє лєншє з русєва: а 
тако з нєодѣлєнція зємє, а с ніхма утворє Русколанє. 

Кій бо усєндєсє о Києвє, а тому смєхом подлєгцє, а з нім доцєлє сєн 
Русє стрящєм сєн. А тако будьва ни іна сила, нє ідєхом о ні, а со Русь, 
понєждє тая єсь Мать нашє, а тако смє – дѣцшті єіє, а бєдєхом до 
коньци о ню. 

*** 
Так речемо ми, що маємо красне вінце Віри нашої і не маємо чужої 

добиратися. Тут князь наш рече, що маємо іти до Ясуні-болярина, аби 
ми то охраняли од ворогів якомога раніше, а пізніший час буде оконче 
пізно. 

І да маємо силу нашу по степах – Матирь, Сунем нашим 
вишикувану: а крила обаполи роз'єрщені [*розпростерті] і тіло 
всередині, а голова Ясуні – на раменах його1. Воєводи славні, які не 
лишають у січі голови своєї Ясуні і убережуть її до того дня, коли би 
Щех іде до закату Суні з воями своїми, а Хорват брав своїх воїв. Тоді 
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інша частина Щехова лишилася з русами: і так з неподіленням землі, а 
з ними утворили Русколань. 

Кий бо усівся в Києві, і тому ми підлягли, і з ним до цього Русь 
будуємо. І так буде нам інша сила, не ідемо з нею, а з Руссю, оскільки 
тая єсь Мать наша, і так ми – діти її, і будемо до кінця з нею. 

_____ 
1 Тут описується бойовий стрій русів у вигляді Матері-Птиці: ударний полк – 

Ясун (Сонце) і бокові допоміжні полки – крила. Рамено – це плече, символічно 
на основному рамені хреста міг зображатися сонячний диск. 

 
 
Дошка 8 
 
А тако ста мєрзє руси распрє а оусобіціа, а Жалє ста мєжє они. А 

почашє плакатє а виріѣкатє іма. Да нє гряднємо за они, яко тамо ста 
бєндє погєнбєль нашє, а дєпчємохомся до та поріа, якождіа нє збудє од 
ни ніщо. 

Оспоминьмо о тѣ, яко об оцє Орєі єдін род славєнє. А п(о) оцє Оріє 
синовє го роздієлєнщєся на тріцю, а тако ста о русколаніє а вієньціє, 
єжє сєн роздієлшєсє надвоі, та бо тва об боросієх, яквє бяшєтє 
рострждєна надвіє, а тогдіє імахомь скоро дєсєнтѣ. 

А пощо гріяді грядяшєтє а грєндєє оустрояшієтє, колібва імахомь ста 
боляріна Огдєндѣ. А тиі болярін Оглєндя рѣчє: "Якождє імяхомь сєн 
дієляшєтєсє до бєзконцья? Та бо Русь єдіна можашєть, а нє дєсѣнцє!" 
А то родцє а родічі сєн дієльяшєсє а пот(є)чашє. А то крато врг налзє 
на ни. Імами бранітєсє о рцєнь, а нє жєчєтє, якова оцє іматє. Ащє бо 
іматє дєсєнть кравє а згінєшєші од враг, мала оущьчта ієсь. А 
прєбодєші в родіє до конціа, тва дєсѣнцѣ іма оутворяшєті тисѣнцє. 
Онѣгди тиє Оглєндіа кравє водія по ступієх. А ти, крато рцє словєси 
многая о родцієх свєх а почтієсє сам од сєбє вищіє пращурє а Орєа оцє, 
то то врдная твріяшє. Нє будєхомь смє іма настєнжєтє – сіцє бо сліда 
свє нє ідіємо. 

По Галаррєхіє збєндє годє до полоунощіє а тамо ісчзніє. І Дтєрєх 
вєдє ю, і посліє о ніх жє нє віхомь нісчо. А бєрєндіє ідьша до ни а 
рієкста намо, яко вєльмє вєлька утснієніа імаі од ягє, яквє поста на 
слієд ієгунштіі. А тако Болоярь ієма рціє: пождіатє. А прєшєдє до нь, а 
ходіє с пєнти тьми до нь нєожданіє, а біяі ягіє, кіє бо рострщє на всшє 
страни, яко влія жєніє є а бєрє крави єіє, і говіадіа, а дщєри, юнашє, а 
старьчє побіє наскрсь. Ми сьміє русічіє, іміяхомь грдітєсє походіу 
нашіу а држашєсє єдін одна, пріятєсє до смєртіє правіє. 
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На то єщє поминьмо Доріє Парцішьтєго, іжє на ни оуточєсє а побіє 
ни за нашіє роздієліани і оусобіцѣ. Тото бо врязіє Єрєк а Аськ оусієста 
сє на крєнкє наша а мрзяшєтє намо до кроміє ти. 

Сьмє потоміци родоу Слвунє, кі прідє до Ілма-ріціє а оусієднєшєсє 
до годіа і ту будіє тисѣнцє ляти. Потчашє на ни кълтовє со жєлязва свє, 
а, поткяшіа ни, повратьшєсє до заходоу Суніє. Яква єсьва тврдіє роука 
држіащіа ни і того од рієла до ізмчєніа. А страхи му навєндіє на чріясли 
го, одтрщє од зєміє нашієя. А ілморшті на то глєндієшіа, нє сєн 
бранішасіа доциєла а загиніє. Ніщо смє нє могощіа то оутвортіатє іна, 
яко ілмє нє хочяшєтє жєлізва братє до рєнки сва, ані сєн бранєтє од 
врзѣх. Такова роді ізсхнєт імяшоуть або я іни наслієндѣли. 

Грм грмищаєть в Сврзіє синіа. А іміахомь лієтєтє на врзі, яко ластіцє 
борзі а грьмавіє. А та бєнстрщь ієсє мєча нова а роуська. А мєта 
імахомь днєсє ініа, аби ста стоупа скоуфиня бола за ни, а вшіяка 
бродщіє в оніє защєзліє ста. 

А єнмє нашє кравє тамо ходшєтє імоуть, а нашіє родіціє жітє імоуть. 
І бо колотвє вчєрєнщієіє соутє днєсє варєнзє і грьціє, іжє рієкома єланє 
єсь. А тиє, ко нє домислієва сєн до то, соутє іхьва буднсцє отроква і 
(о)дєрєнцє. 

Бранісє, Зєміє Русє, а брань сєбіє, а тоб іна нє бєндла на тиі крчє, а 
то б то вразієма нє нєдла сєн охомитана а до воза правяждєна, яби 
тєнгла тєі, до камо хочьашєть цужєі владѣ, а нєбо то ти хошчашєшь ітє 
сама. Жалє вєлка с Каріноу тому, кіє нє дорозумієшєть словєси тає, а 
грм ієму нєб(є)стєнь, аби пврг сєн доліє а нє воста віщь. 

Владь нашє єдінє єсє: Хорс а Пєрунь, Яро, Купалва, Лад а Дажбо. А 
коліждє Купалва прідє вє вієнчіє, кіє жє взлєжі на главіє го, сєтщєна од 
вієтвія злєна а цвѣтіє, а плди, тєн час імієхомь далєціє о Нієпріє а до 
Русє скакашєтє. 

О смртє нашіє нє мисліхомь ста, а жівот нашє на полі єсь красєнь. 
Біє кридлієма Матирє-Сва Слва а жєчєть намо ітє до сієчіє, а махомь 
ітє. І нам ні до піру, ні до ядьва бряшна туки смащєна нєботь. Імяхомь 
спатє на сиріє зєміє а ястє трву зєлєноу, докудє нє бєндє Русє волна і 
силна. 

За тєє часє, колібва годь ідє на ни од полунощє, Ієрмєнрєх сє 
(п)отоєжє ієгунштє а тако сє пдоржє о она. А смє імяхомь два вразі на 
два конція зєміє нашия. 

А та Болорєв прєдо труди вєлкє а усумнєсє о то. Ту Матирь, лєтшіа, 
рєчє му, яко смієяі паднутє на ієгунштіа а пєрвієіє а рострщітє ю, а сєн 
повртатітєсє на годь. А тиі тако дієяшє: розбіє ієгуншти, а сє повієртє 
на годє. Тамо бо увржє синє Ієрмєнрєхє а замртвє. 
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*** 
І тако стали між русами распрі і усобиця, і Жаля стала між ними. І 

почала плакати і вирікати їм. Да не гряднемо за ними, яко там буде 
погибель наша, і допечемося до тої пори, якож не збуде од нас ніщо. 

Спом'янемо про те, яко об отці Орії єдин рід славян. А по отцю Орію 
сини його розділилися на трійцю, і так стало з русколанами і венцями, 
єже се розділилися надвоє, то бо теж об борусах, які були розторжені 
надвоє, а тоді мали скоро десять. 

А пощо гради городити і напади устроювати, коли маємо болярина 
Оглендю. А той болярин Оглендя рече: "Якож маємо1 се ділитися до 
безкінця? Та бо Русь єдина може бути, а не десять!" А то родці і родичі 
се ділилися і розтікалися. І то кратно ворог налізав на нас. Маємо 
боронитися о своїм, а не речити, яких отців маємо. Якщо бо маєш 
десяток корів і згинеш од ворога, мала учта єсь. А пребудеш в роді до 
кінця, твоя десятка має утворити тисячу. Колись той Оглендя корови 
водив по степах. А ті, [що] кратно речуть словеса многая о родичах 
своїх і почтують самі од себе вище пращурів і Орія отця, то ті вредно 
творять. Не будемо ми їм настежувати – тому бо сліду свого не ідемо. 

По Галареху пішли годи до полуночі і там щезли. І Детеріх веде їх, і 
після о них же не відаємо нічого. А берендеї прийшли до нас і рекли 
нам, яко вельми великі утиски мали від ягів, які постали на слід 
єгунців. І тако Болоярь їм рече: пождіть. І прийшов до них, і ходив з 
п'ятьма тьмами до них неждано, і бив ягів, яких бо розтрощив на всі 
сторони, як волів жене їх і бере корови їх, і говяди, і дочок, юнаків, і 
старців побив наскрізь. Ми є русичі, маємо гордитися походом нашим 
і держатися один одного, прятися до смерті правої. 

На те ще пом'янемо Дорія Перського, іже на нас напав і побив нас за 
наше розділення і усобиці. Тото бо варяги Ерек [*можливо, Рюрик] і 
Аськ [*Аскольд] усілися се на шию2 нашу і мразять нам до крайнощів 
ті. 

Ми потомки роду Славуни, який прийшов до Ільми-ріки і усівся до 
годів і тут був тисячу літ. Потекли на нас колтове [*кельти] із залізом 
своїм, і, зустрівши нас, повернулися до заходу Суні. Якщо єсь тверда 
рука держача нас і того од рала до ізмечення [*озброєння]. І страхи ми 
навели на чересла того, одтирчили [*одірвали] од землі нашої. А 
ілмерці на то гляділи, не боронилися доціла і загинули. Ніщо ми не 
могли те утворити іншого, яко ілми не хотячи заліза брати до рук своїх, 
ані боронитися од ворогів. Такі роди ізсохнути мають, або їм інші 
наслідуватимуть. 
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Грім гримихаєть в Сварзі синій. І маємо летіти на ворогів, яко 
ластівки борзі і гримавії. І та бистрота єсь меча3 нового і руського. І 
мету маємо днесь іншу, аби степ скуфський був за нами, і всякі бродяги 
в ньому пощезли. 

І тільки наші корови там ходити мають, і наші родичі жити мають. І 
бо колотве [*кельти] вчорашні суть днесь варяги і греки, які речуться 
елани [*еллінами] єсь. А ті, хто не домислює се до того, суть їхні 
майбутні отроки і раби. 

Бранися, Земле Руська, і борони себе, і тоб інша не була на тому 
корчі, а тоб то ворогами не була се охомитана і до воза проваджена, 
аби тягла той, до куди хоче чужа влада, а ніби то ти хочеш іти сама. 
Жаля велика з Кариною тому, хто не дорозуміє словеса ті, і грім єму 
небесний, аби повергся додолу і не востав вище. 

Володарі наші єдині єсь: Хорс і Перун, Яро, Купалва, Лад і Дажбо4. 
А коли Купалва прийде у вінку, який же возлежить на голові його, 
сотчений од віття зеленого і цвіту, і плодів, той час маємо далеко до 
Непрі [*Дніпра] і до Русі скакати. 

О смерті нашій не мислимо, і живот наш на полі [бою] єсь красен. 
Б'є крилами Матире-Сва-Слава і речить нам іти до січі, і маємо іти. І 
нам ні до пиру, ні до ядва борошняного туком змащеного не бути. 
Маємо спати на сирій землі і їсти траву зелену, доки не буде Русь 
вольна і сильна. 

За той час, коли годь іде на нас од полуночі, Єрманаріх се зміцнився 
єгунцями і так се підтримав їх. А ми маємо двох ворогів на два кінці 
землі нашої. 

І той Болорев перед трудами великими і усомнівався про те. Тут 
Мати, летячи, рече йому, щоб сміливо напав на єгунців і перших 
розтрощив їх, а тоді повертатися на годь. І той так діяв: розбив єгунців, 
а се повернув на годь. Там бо уверже сина Єрманаріха і замертвив. 

_____ 
1 У Миролюбова після слів "колібва імахомь" далі йде "сєн дієляшєтєсє", фраза 

про Оглендю з'являється в журналі ЖП. 
2 Взято варіант Гнатюків, у Лозко і Яценка – "на межі". 
3 Гнатюки виправили слово "меща" (Яценко і Лозко перекладають "ознака, 

прикмета") на "меча". 
4 В цьому місці подається системний перелік імен Богів: Хорс – нижній світ, 

Перун – верхній, це може відображатися у вигляді видовженого хреста-меча 
встромленого в півмісяць, що загалом може ще ототожнюватися з човном і 
щоглою або якорем, який пізніше перейняла юдо-христосівська церква.  Далі йде 
перелік проявів Сонця, починаючи з весняного. 
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Дошка 8 (2) 
 
Сє пшєлєтла до ни я сѣдлєся на дрєво, а спѣва Птьція. І вшяко пєро 

є інє, а сящє цвѣта рузна – ста і вночє, яко вдєн. А спѣва пѣснє до борія 
а до прє, то бяхом смє прящєхом о вразі. 

Осьпоминьмо о то, яквє іє Оцєвє наша днєс во Сварзє синє а глєндє 
до ни. А сє лѣпє усмавасє до сєх. І тако смьмє со Оцє наша, нє єдінє 
смє. А мислєхом о помозє Пєруні. А то відѣхом, як скакшєть в Сврзѣ 
Вѣснєк на комоні білѣ, а тон мєча сдвінє до Нєбєсє – а ростржашєть 
облцє а громі. А тєцє Вода Жіва на ни, а піймо тую, бо та вшяко од 
Сврога до ни жізнєвє тєцє. А ту піймо, яко істчнєцє жівота Бозка на 
Зємѣ. 

Ту бо то Крава Зємунь ідє до поля синія а почєна ядстє траву ту, а 
млєко дава. І тєцє то млєко до хлябѣх а свѣтє вночє згвѣнздама над ни. 
А ту млєко відєімо сяшєтє намо. Та бо Путєнь Права, а інах нє імяхом 
іматє. 

Ту чіувєі, потоміцє, слва тая а држі срєдъцє свє о Русє, яква іє а 
пшєбєндє нашє Зємє. А тую імємох бранітє от врзі а умрєтє за нь, яко 
дєн уміра бєз Сунє-Суранє. По то іжь іє тємєнь, я імя імє вєчєрь, а уміра 
вєчєрь, а іє ночь. 

Вночє В(є)лєс ідє вє Сврзѣ по млєку нєбєствєну. А ідє до чєртозє сва, 
а в зоріє сєдава до Врат. Тамо ждєхом свє спѣва зачатє а В(є)лєса слвітє 
од вѣк до вєк і хрміну ю, яква блєстчє огнєма многа, а ства ягніцє чста. 
То В(є)лєс учашє Праоцє нашє зємє раятє а злакє сѣятє, а жнятє вѣна-
вѣнъча о полєх стрднєх, а ставєтє Снопа до огніща, а цтєть го, яко Оцє 
Божска. 

Оцєм нашєм а матєрєм слва, яковє нас оучашє до Бозє нашє а водяша 
по рєнцє до Стєзѣ Правѣ. Тако ідєхом стє а нєбудєхом ста єква 
хлѣбожравцє, ніжє славунє-русє, яковє Бзєм славу спѣващут, а тако 
суть славунє о то. 

Од морстє брєзє Годьска морє ідяхом до Нѣпри а індь нє зряхом смє 
іна бродєцє, яко рус. А ті то ієгунштє а яги суть отрщєни. Так бо імахом 
смє болярєна Оглєндє, якій намі погрдіся а нас бєрє до частє. Од йітра 
до йітра відяхом: іна злая сєн дѣятє на Русє а ждєхомь, іжь бєндє до 
добря. А то нє прібодє інакво, ніжє сила сва нє зплоциймо а вєзємо 
мєту єдну до мисліа наша. То бо глаголєшть вамо глас Праоцєв, а тому 
внємєтє, яко іна нѣсть дѣятє. Ідєімо до ступи нашія а борєймося за жіву 
нашу, яко (ѣ?)грдіновє, ніжє скоти бєсловєстнє, яквє ні вѣдящуть. 

Ту бо Красна Зоря ідє а камєнія ніжєть на убранстви сва. А тую 
вѣтяшєхом одо срєдьція, яко русіцє, ніжє грьці, яковє нє вѣстнуть о 



 55 

Бзєх нашієх а рєкощуть злая нєвѣгласіа. То бо сєн смє хом імѣно Слви 
а слву одєукаждєхом іхва – на жєлѣзва іхва ідєхомстє ста а на мєч. Ту 
бо вєдмєдєва осташєся слєнхашєтє слву тую, а єланьє скакачушє 
останєсє а рцє інѣма о руси, ті б то нє убіють єіє о ніщє, нєботьва по 
нузѣ. Грьці бо враждєновая на похєнть сва. Ті бо то русовѣ грдіє суть 
а по хліѣбѣ дяшуть, ніжє грьць, якєв бєрє а сєн злобі на датчцє. То бо 
слву орліє клєкащуть на ова і сєва, яко русічі суть волнє а силнє по 
ступѣ. 

*** 
Се прилетіла до нас і сіла на дерево, і співа Птиця. І всяке перо є іне, 

і сяє цвітами різними – стало і вночі, яко вдень. І співа пісню до борні 
і до прі, то будемо ми прятися з ворогами. 

Споминаємо про те, як Отці наші днесь во Сварзі синій і глядять до 
нас. А се ліпо усміхнутися до сих. І так ми со Отцями нашими, не єдині 
ми. І мислимо о помочі Перуна. І то видимо, як скаче в Сварзі Вісник 
на комоні білому, і той меча здвине до Небес – і розторже облаки і 
громи. І тече Вода Жива на нас, і пиймо тую, бо та всяко од Сварога до 
нас життям тече. А ту пиймо, яко істочниця живота Божого на Землю. 

Тут бо Корова Земунь іде до поля синього і почина їсти траву ту, і 
молоко дава. І тече те молоко до хлябів і світе вночі звіздами над нами. 
А тут молоко видимо сяюче нам. Та бо Путень [*Шлях] Права, а іних 
не повинні мати. 

То чуй, потомку, славу тую і держи серце своє за Русь, якою є і 
пребуде наша Земля. А ту маємо боронити от ворогів і умерти за неї, 
яко день умира без Суне-Суране. По тому іже є темінь, а ім'я має вечір, 
а умира вечір, і є ніч. 

Вночі Велес іде во Сварзі по молоку небесному. І іде до чертогу 
свого, і в зорях сідає до Воріт. Тамо ждемо свої співи зачати і Велеса 
славити од віку до віку і храмину ту, яка блищить огнями многими, і 
става ягниця1 чиста. То Велес учив Праотців наших землю раяти і 
злаки сіяти, і жняти віна-вінча на полях страдних, і ставити Снопа до 
огнища і чтити його, яко Отця Божого. 

Отцям нашим і Матерям слава, які нас учили до Богів наших і водили 
за руку до Стезі Праві. Тако ідемо і не будемо лише хлібожравці, ніже 
славуни-руси, які Богам славу співають, і тако суть славуни тому. 

Од морського берега Годського моря ідемо до Ніпри [*Дніпра] і інде 
не зріли ми інших бродичів, яко русь. А ті то єгунці і яги суть 
відторгнуті. Так бо мали ми болярина Оглендю, який нами погордився 
і нас бере до часті. Від утра до утра видимо: інше зло се діє на Русі і 
ждемо, що буде до добра. А то не буде інако, ніж сили свої не зплотимо 
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і візьмемо мету єдину до мислі нашої. То бо глаголить вам глас 
Праотців, і тому вніміть, яко іншого не можна діяти. Ідемо до степу 
нашого і борімося за живу нашу, як гордіни2, ніж скоти безсловесні, 
які не відають. 

Тут бо Красна Зоря іде і каміння [*коштовності] нижить на 
убранства свої. А тую вітаємо од серця, яко русичі, а не греки, які не 
вістять [*не знають] про Богів наших і рекочуть зле невігластво. То бо 
се ми маємо імено Слави і славу ту укажемо їм – на заліза їхні підемо 
і на меч. Тут бо ведмеді3 осталися слухати славу тую, а елани [*олені]4 
скачучи осталися і речуть іншим про русів, ті б то не уб'ють їх просто 
так, тільки по нужді5. Греки бо ворожі на похіть свою. Ті бо то русове 
горді суть і по хлібові дякують, ніже грек, який бере і злобиться на 
даючого. То бо славу орли клекочуть там і тут, яко русичі суть вільні і 
сильні по степах. 

_____ 
1 Лозко перекладає "жертовниця". 
2 У Лозко враховано пораду Шаяна і перекладено "гридні", у Яценка – "герої" 

за аналогом "гордін, грдіе". У виданні Яценка (1995) слово в оригіналі записано 
як "ѣгрдіновє", якщо це вірно, то можна виводити від нього ім'я Ігор. 

3 У Локо – "відьма-діва". 
4 У Лозко – "елліни". 
5 Взятий варіант перекладу Гнатюків. У Яценка і Лозко – "не уб'ють її (славу) 

в злиднях чи нужді". Напевне, тут образність: ведмеді – це руси, що слухають 
славу, а олені – це елліни, що речуть про справедливість русів. 

 
 
Дошка 8 (3) 
 
Колібва нашє пращурі Сарунжє сєн творяшєтє почінша, грєці, яквє 

прідє гостьєма до тржєщ нашєіх, прібитва глядяі. І зряша зємє нашє, 
осилаяй до ни множьства юнєцьства а домова будявяй, а гради про 
мєни і тржіца. А иєдна відѣхом воя іхва омєчєна і сброєна. А скоро 
нашє зємє пшєбірашя до рєнєк свє, а утворяі ігріщьтя інака, яко смє і 
ту зряшємо. Грьціовє суть прязднє, а славуні сєн отрощіша на нє. А 
тако нашє зємє, іжь чєтвари вѣцє бяша нашє, ста грьцька. І смє тамо, 
яко псі, да жєнуть ни скоро камєньєма вон отуду. І тая зємє огрьчєна 
іє. Тако днєсє імяхом ста смє достатє ю а крвє нашєу польятє, абиста 
бола родіва а жрна. 

Лѣтѣ в Сврзѣ Пєруницья а нєсє роуг слвєна, ож іспиймо го до кута! 
І кмѣто нашє імяхом ста одѣстянє од врг нашєх. А та Пєруницья жєчє: 
"А яквє русічєштіє проспавья орю свє? Боріянєстє сєн длжни у тон 
дєн". А то боть Суря жєчє: "А ідѣ єстє русовіштє, ащє дѣяшєтє о тия: а 
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камо бєндєтє ітє од крає свє, то бо смьє ударіхомсє о стєна та а 
утворжєхомстє діру про ни а про нашє, а бєндємо смє у сєбє однєсє. А 
кому осудѣ Пєрунь, тиє бодѣ в Раю ястє ядва вѣчна, о Сврзѣ одєстана, 
нєботьє загєнбєнє смє днєсє. А нє імяхом іна вратє, абихом смє ходівяй 
о жівѣ. Лѣпє бо мртвєма бяшєтє, яко жіва отрочітє на цужья, а то – 
нікодь. Жівє отрок лѣпє дьѣспоту, жє іє потркава". 

Імяхом нашє кнєзѣ слухатє сєн а ста воітє зємє нашью, яко тиє 
жєчуть намо. І та Інтра прідє до ни, або сєн хранялє смє силу до трвьѣ 
а сталі хом тврз о кмєнти сва. Ободяшєть бо сила Бозка нашєу, а 
бодѣма нєвитѣзньѣ о польѣ статє. Пожєрєхом Бзє сви на руцѣ ієх а 
зрушіхом і тая, яквє єштьє ста кобѣм, а длжна бяшєтє долѣ вржєна до 
праху вє крвъ іхо. 

Колі бихом кєльщє бітє осмєлѣ, тако грьціє полуставєсє за тиє, яко 
нє імяшутє силу ту а соуть обабєнщє, а таквє мєча імяй тєнка а съ щітє 
лєгька, а бързо сє онавищєсє і зємє кидай ту о слабощє свє. Бо нѣстє 
іхма помощє од васілісєх, а длжнєва само статє на захіщє свє. 

Ту Сурєнжє нашє бодѣ іна, а бодѣ нашє, а ніква нє імяхом 
слєнхашєтє іхва жєчє. Она бо уставє на ни письмєно свє, аби яхом оно 
а трачєхом свє оспоминьє. Ту боть тєн іларє, іжь хочашєть уцєтє дѣтѣ 
нашє, должєн ста ховатє сєн во домьѣх овѣх, абяхом го нєзна уцлєша 
на нашь письма а нашѣм Бзѣм правітє трєбіщья. 

А то повьѣх вамо, жьє попрщєтє стє на гьрцєва, яко вѣх бо сєн іясѣнь 
о то: а відях, кі Оцє нашьє о тон жєксчє мі, жє і ньщєхом стє она, а 
зніцєхом ста Хорсинь а Омастридья мрзєсчіну. А бодѣхом ста вєлка 
дрьжявя со кнѣжє нашє, градє вєлкє а нєсчтєна жєлѣзва. А бодѣ 
нєсчтна потоміцьѣ нашья. А грьціє созъмьншуть сєн, а боудоть на 
міноулосчє сва діватєсє, а поківдьва глвама. Дьѣяшєтє тако, бо бодѣ на 
ни многа грза а грми грмѣнтєшє, а ідва ієдная сєн ставьєсє, друга 
почєна. А тако смєхом звєнтєзѣма до коньцє, утрвящєхом сєн до вьѣк 
множєскѣх. Дьѣка Бозѣм! І ніщо ни нє зніщєть. 

Статє, яко лвіє, єдін за одѣнь, а држітє сєн ста кньѣзє свє. І Пєруньє 
бодѣ около ви а побьѣди дась на ви! Слва Бозъм нашиєм до конєць 
коньцє вьѣки зємє тия а до благ вшьякєх Русє, оцєвскія зємє нашьєі. А 
тако бодѣ, бо та словєси імяхом од Бозѣ. 

*** 
Коли наші пращури Сарунж [*Сурож] се творити починали, греки, 

які прийшли гостями до торжищ наших, прибутків гляділи. І зріли 
землю нашу, посилали до нас множество юнацтва і доми будували, і 
гради для обміну і торжища. І одного разу видимо воїв їхніх при мечах 
і озброєних. І скоро нашу землю прибрали до рук своїх, і утворили 
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ігрища інакші, які ми і тут зріємо. Греки суть праздні, а славуни се 
отрощили на них. І так наша земля, яка чотири віки була наша, стала 
грецька. І ми є тамо, яко пси, да женуть нас скоро камінням вон звідти. 
І та земля огречена є. Тако днесь маємо ми дістати її і кров'ю нашою 
полляти, аби була родючою і жирною. 

Летить в Сварзі Перуниця і несе Ріг Слави, тож іспиймо його до кута! 
І кмети наші маємо забрати од ворогів наших. І та Перуниця рече: "І як 
русичі проспали орю свою? Боронити се должні у той день". А то була 
Суря рече: "І йдіть русовичі, щоб діяли для того: а куди будете іти од 
краю свого, то бо ми ударимося о стіну ту і утворите діру для нас і для 
наших, і будемо ми у себе цього дня. А кому присудить Перун, ті 
будуть в Раю їсти їжу вічну, в Сварзі возстане, тому що загине він 
днесь. І не маємо іншого вороття, аби ми ходили до життя. Ліпше бо 
мертвим бути, ніж живим отрочити на чужих, і те – ніколи! Живий 
отрок ліпший деспоту, ніж він потриканий". 

Маємо наших князів слухатися і воювати [за] землю нашу, яко тії 
речуть нам. І той Інтра прийде до нас, аби се хранили ми силу до трави 
і стали твердо за кмети свої. Ободяшить [*огородить] бо сила Божеська 
нашу, і будемо незвитяжні на полях стояти. Пожертвуємо Богам своїм 
на руки їхні1 і зримо2 те, як ще стане кобім [*жереб], і должна бути 
долі3 вержена до праху в кров4 їхню. 

Коли були кільце5 бити посміли, тако греки постали за тими, яко не 
імущі силу ту і суть збабилися, і також меча мали тонкого і з щитом 
легким, і борзо се онавилися [*знемогли] і землю кидали ту по слабості 
своїй. Бо не мали вони помочі од василевсів6, і должні самі стати на 
захист свій. 

Той Суренж наш буде іним, і буде нашим, і ніколи не маємо слухати 
їхні речі. Вони бо уставили нам письмено своє, аби взяли його і 
втратили своє воспоминання. Тут був той ілар, який хотів учити дітей 
наших, должен ховатися в домах тих, аби його незнаючого навчити на 
наше письмо і нашим Богам правити требища.7 

І то повів вам, що поперішите на греків, яко відаю бо сон8 ясень про 
те: і видів, як Отці наші про те речили мені, що і нищимо їх, і знищемо 
Хорсинь і Омастриду [*Амастриду] мерзенну. І будемо великою 
державою з князями нашими, градами великими і незчисленно заліза 
[*залізної зброї]. І буде незчисленно потомків наших. А греки 
зменшуться, і будуть на мунуле своє дивуватися, і покивувати 
головами. Дійте так, бо буде на нас многі грози і громи гримітимуть, і 
єдва одна се перестане, друга починає. І так ми звитяжимо до кінця, 
утвердимося до віків множеських. Дяка Богам! І ніщо нас не знищить. 
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Станьте, як леви, один за одного і держіться князів своїх. І Перун 
буде коло вас і побіди дасть вам! Слава Богам нашим до кінець кінця 
віків землі тієї, і до благ всяких Русі, отцівської Землі нашої! І так буде, 
бо ті словеса маємо од Богів. 

_____ 
1 Взятий варіант Яценка, Лозко перекладає "на ручаях". 
2 У Яценка – "зрушимо", у Лозко – "жертвуючи". 
3 Взятий варіант Яценка – "додолу". У Лозко "долѣ" розуміється як Богині 

Долі. 
4 У Лозко – "дом". 
5 Варіант Гнатюків у розумінні "кільце стін", у Яценка і Лозко "кельти". 
6 Лозко пояснює за Яценком як "імператорів", але, можливо, маються на увазі 

грецькі боги. 
7 За А. Асовим тут мова йде про відомого ілара (македонця) Кирила (ІХ ст.). 

Лозко відкидає цю версію, вкладаючи інший зміст про волхва-ілара, що за 
грецького панування вчив Рідній Вірі. 

8 Варіант Гнатюків, аналог на д.19: "відѣх сєн (сон) в Наві". Польською "sen" 
– сон. В інших варіантах "сєн" перекладаємо як "се", "це", "цей". 

 
 
Дошка 9а 
 
О тоі час бя Богумір, муж Слви, а імя тріє дщєрѣ а двіє сині. Тиє бо 

вєідяша скуфє до стєнпи а тамо жівяі о травѣх по отцє вѣщася, і бояні 
бозєслушьни, а разуми вхіцнєі тако. А ту матє ієх, іжє рѣщна Славуні, 
про ова тврящі потрєбіу, і рѣшь ін до Богумірстє сємь дєнми: "А імам 
дщѣрѣ сва овдатє а внуча зрянтєі", – тако врѣщє. А повози упрєжє а 
ѣдє камосва. І пріѣдє до дуба стащя в полі, а оставісє нощє о вогніщє 
свє. І відѣ вєчєрє мужі тріє на комонях до нє стрємистєша. А рѣкста 
тиє: "Здравѣ буді! А що іщєшє?" Оповѣндє іма Богумір туги сва. А оні 
жє отвѣщаху, яко сутє самє о походь да імуть жєни. Обратісє Богумір 
на стєнпи сва а вєдє тріє мужі дщѣрѣм. 

Ото сва трі роди ісшєдша, о Славни бящі. О ту бо похождяшуть 
дрєвляни, крвчє а полянє, яко пѣрьва дщєрє Богуміру імѣно імаі Дрєва, 
а друга – Скрѣва, а трєтіа – Полѣва. Синовє жє Богуміру імяшє сва 
імѣни: Сѣва і младцєі Рус. О тєно похождяшуть сєвєряни а русіє. Тріє 
бо мужі бяста тріє вѣсєнцє о утріє, о полуднѣ а в(є)чєрнѣ. 

Утворісє роді тиє о Сєдмѣрѣцѣх, ідѣжє обітвашєхом за морья о краі 
зєлєнь а камо скоті водяй дрєвни ісходу до Карпєнстѣа Горє. То бяша 
она ляти прєд тісєнч тріє сти за Ієрманрѣху. О тѣ часє бя пря вліка о 
брєзѣх морє Годьстѣ. А тамо Праоцє накідьша кургала о сє камєніа 
бялао, под коя погрєбшя болярі а вуцє сва, яковє о сѣчѣ падьшя. 
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*** 
У той час був Богумир, муж Слави, і мав трьох дочок і двох синів. Ті 

бо водили скот до степів і там жили в травах з отцем віщалися 
[*радилися], і бояни1 богопослушні, і розуми охочі також. І тут мати 
їхня, іже речена Славуна, про їхні творячи [*дбаючи] потреби, і рече 
вона до Богумира цими днями: "І маємо дочок своїх віддати і внучат 
зріти [*очикувати або доглядати]", – так рече. І повози упряже і їде, 
кудись. І приїде до дуба стоячого в полі, і остався вночі біля вогнища 
свого. І виде [*баче] ввечері мужі троє на комонях до нього стрімилися. 
І рекли ті: "Здраві будь! А що іщеш?" Оповів їм Богумир туги свої. А 
вони же отвічають, яко суть самі в поході да ймуть жінок. Обратився 
Богумир на степи свої і веде троє мужі дочерям. 

Од них три роди ізійшли, від Славуни2 були. Од тих бо походять 
древляни, кривичі і поляни, яко перва дочер Богумира імено мала 
Древа, а друга – Скрева, а третя – Полева. Сини ж Богумира мали свої 
імена: Сіва і молодший Рус. Від тих походять сіверяни і руси. Троє бо 
мужі були три вісники: про утро, про полудень і вечір. 

Утворилися роди тії у Семирічах, де обітували за морем в краю 
зеленому і куди скот водили древніше ісходу до Карпенської Гори. То 
було це літ перед тисяча триста за Єрманаріха. У ті часи була пря 
велика на берегах моря Годського. І там Праотці накидали курган із 
каміння білого, під якими погребли боляр і отців своїх, які в січі пали. 

_____ 
1 У Яценка – "підкорялись і боялись". 
2 У Яценка – "і славні були", у Лозко – "що були слов'янами". Як варіант, 

можна розуміти, що це ім'я матері Славуни. 
 
 
Дошка 9б 
 
Прідошя із Крає Зєлєня о морѣ Годьско, а тамо пототщєшя годъ, яква 

намо путє прєткавяшя. А тако сє біяшєхом о зємє тєа, о жітнѣ нашя. До 
тє сва бяша оцє нашя о брѣзѣх морє по Ра-рієць а со вліка труднощє по 
нѣ правєщє сва людія а скотія на онь брѣг, ідьшя Дону. А тамо годє 
відя, шєдь до полуднє. А Годьско морє відяі, а годє ізмєчєну протіву 
сєнбє статіся зряі. І тако нуждѣна сєн біятє а про жітню, а жівитва сва, 
якождє ієгунштє бяша по стопѣх оцєвє а налєзє на нє, людіа бяху а 
скотіа бєрущя. А тако род славєнь тѣкшя до зємє, індѣжє Сунє вноцє 
спяшєть, а камо траві многа о луцє тучна, а рѣнцє рєнби пълнѣна, а 
камо нікіі нє умрє. Годь бо бяша єщя на Зєлєнь Крає а малоу прєді оцє 
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ідущя. Рай-рьєка єсь вліка і одѣляшить ни одє іна люди, а тєчє до морє 
Фасістє. 

Ту бо муж роду Бєляру ідє по ту страніу Рая-рьєки а упрєзі тамо 
сіньстє, ідущя до фрянжєц, яко ієгуншті сутє на островє своя 
пожєдяшут гостє – да обєруть іє. Бя то за полусти ляти Алдорѣху, а 
ієсчє дрєвє она бя род Бєляров сильнімь єгуншті. Гостє одєніша сє за 
мужє Бєліяру а рѣкоша, яко да єму стрєбро за то а два комонє злата. 
Ідяху індѣ а ізстєчє грозє ієгунстє. А тако мімо ідяху годѣм, яквє сутє 
такождє зурівє на прядьво. А на Ніпєри а комонѣзє ієх нѣстє почєстєн 
а двачє данє бєряі. То бо гостє тє кунєщани сє поврташя до зємє сіньстє 
а нє прідє уж ніколібва. 

*** 
Прийшли із Краю Зеленого до моря Годського, а тамо потовклися [з] 

годью, яка нам путь перетнула. І тако билися за землю ту, за життя 
наше. До того були отці наші на берегах моря по Ра-ріці і з великими 
труднощами по ній переправили своїх людей і скотину на інший берег, 
ідучи [до] Дону. А там годь виділи, йшовши до полудня. І Годське море 
виділи, і годь ізмечену противу нас виставлену зріли. І так нужденно 
се билися і за житню, і життя своє, якож єгунці були по стопах отців і 
налізли на нас, людей били і скотину брали. І так род славян тече до 
землі, індеже Суне вночі спить, і де трави многа в луках тучних, і ріки 
рибою наповнені, і де ніхто не умрє. Годь бо була ще на Зеленому Краї 
і помалу перед отцями ішли. Рай-ріка єсь велика і одділяє нас од інших 
людей, і тече до моря Фасіст [*Каспійського]. 

Тут бо муж роду Бєляра іде по ту сторону Рая-ріки і упередив тамо 
сіньсте [*китайців], ідущих до фрягів, яко єгунці суть на острові 
своєму піджидають гостей – да обберуть їх. Було те за півсотні літ до 
Алдоріха, а ще древніше цього був род Бєляров сильнішим єгунців. 
Гості одяглись се за мужів Бєліяра і рекли, що дають йому срібло за то 
і два комоня1 злата. Ідучи інде [*іншим шляхом] і ізтекли [*уникли] 
грози єгунської. І тако мимо пройшли годів, які суть також сурові на 
прядьво2 [*битву], а на Ніпрі [*Дніпрі] і князі їхні не єсть почесні і двічі 
дань брали. То бо гості ті кунещани повернулися до землі сіньсте і не 
прийдуть уж ніколи.3 

_____ 
1 У Яценка і Лозко "коней золотих". Тут, певно, мається на увазі якась міра, 

або, як вважають Гнатюки, монети із зображенням коня. 
2 У Гнатюків – "тканина". 
3 На цій дошці вплетений мітологічний сюжет. Рід Бєляра (Білояра), повторює 

рух Сонця: ідуть із сходу, із-за річки Ра, яку ототожнюють із Волгою. Там же 
розташовується Рай слов'янський – Край Зелений. І рухаються вони до Дону, 
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тобто на захід, де "Сонце вночі спить". Аналогічний сюжет на д.4г, де Отець Орій 
(уособлення Ярила) говорить: "Ідемо од землі тої, де ж хуни наших братів 
забивають". Хуни можуть бути тотожними "ієгунштє" – гунам. Білояр ще 
згадується на д.11б серед переліку Богів. 

 
 
Дошка 10 
 
Богуміру бо Бозє даяшуть благи зємная, а тємо смє нє імяхомсє, яко 

намо бя інь. А старцє о роді обєрєшєхом яко комонѣзє, іжь од часи 
старі сутє нашє вуцє наімяхом раз всє. То бо бяші ко(мо)нѣзє долги 
час, а тіє о грьці нєзвєдшя, а стає до конць, яко обєнствє мужє. 
Томуждє од родьньє імяхом даватє до потомицѣ ієх, або тіє правіщітє 
ни. 

А по Богуміру бяша Оріє со сини сва. 
А колібва ієгунштє вєліка прю тѣяша оутворєніа вєлка зємє сва а 

тако ідьша вон отуду до Русє. Нині бя інь час, а імємо сє братє за ужьдя 
а тєнгнутє до прєду. А нє бодє жєчєно, яко сьмо оствяхом зємѣ нашєа 
а яхом іні. Ано да жєчуть, яко сьмєхом прящєхом вліцѣ о сєбє? 

То боурусіцє нє оставішє стє грьці на зємє вашіу а пєристє сє обо ніу. 
О тє часи Ра-рьєцє битє кромѣ тєни о іни зємє. А днєсє возжядішясє 
врзє нашя на ни, а імємо сєн прящєтє о внучє нашія. Да удржѣхом 
ступє нашя а нє дахом зємє інам. Тако бо імяхом інако творяшєтє: а нє 
палтє дуби о поля сва, ніж(є) сѣнѣтє по тѣх а жятє жніу о попєлі, яко 
бо імяхом ступє травьні а скоті водяшєтє брєгоущя. Брєгоущя она ото 
вразєх. 

*** 
Богумиру бо Боги давали блага земні, і того ми не маємо, яко нам 

було інше. А старців у роді обирали як князів, іже од часів старих суть 
наших отців найменували разом всі. То бо були князі довгий час, а ті 
греків незводили, і стояли до кінця, яко обов'язку мужі. Тому од 
родини мали давати до потомків їх, аби ті правили нами. 

А по Богумиру був Орій з синами своїми.1 
А коли єгунці велику прю затіяли [для] утворення великої землі своєї 

і тако пішли вон звідти до Русі. Нині настали інші часи, і маємо братися 
за узду і тягнути до переду. І не буде речено, яко ми оставили землю 
нашу і захопили інші. Ано да речуть, яко сміємо прятися [*битися] 
велично за себе? 

То борусичі не оставили греків на землі вашій і билися за неї. В ті 
часи Ра-ріка була кромь [*кордон] наш від інших земель. І днесь 
зажадали вороги наші [йти] на нас, і ймемо се прящити за внуків 
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наших. Да удержимо степи наші і не дамо землю іншим. Так бо маємо 
інако творити: і не палити дубів для полів своїх, ніж сіяти по тих і жати 
жнива у попелі, якщо бо маємо степи травні і скотину водити 
бережучи. Бережучи її від ворогів.2 

_____ 
1 За своїм ім'ям і діями Богумир має уособлювати Миробога – Сонце, що 

заходить. А Ор, що є після нього – Сонце, що сходить. Аналогічну картину ми 
бачимо в біблійній легенді про Ісуса Христоса і його предтечу Іоана Христителя. 
Причому така послідовність могла скластися, коли Новий рік святкували у 
другій половині року, наприклад, 1 липня, 1 вересня або 1 жовтня. 

2 Під час війни пропонується позбавитися полів і займатися скотарством, аби 
легше пересуватися минаючи небезпеку. 

 
 
Дошка 11а 
 
Сє бояшєтє пєрвіє Тріглву поклоняшєтєсє імахом а тому влікоу слву 

пояшєхом. Хваліхом Ісварга Діда Бжіа, якождє тєно єсє родоу Божьску 
нчєльніко а всєнску рдоу студіц вєчєн, яков бо тєчѣ влєтѣ од кринє сва, 
а во зімє ніколє жє нє взмрзє. А тоіа Водє-Жівєнцє пющє жівіхомсіа, 
доконє нє прєідєхом якождє свє к нєму, убєндєхом до Луцє єгоієх 
Раяістієх. 

А і Бгу Пєр(у)нєві-грмоврзєцу, а Бгу прє а борєніа орцѣхом жівєнта 
явлєниа нє прєставатє коліє врщатє в Явє, а кіі ни вєндє Стєзєоу 
Правоу до браніє а до Трізнєнє вліка о вся павшіа, яквє жє ідоут вє 
Жівєнтє Вѣчніє до Пълку П(є)руноіу. 

А Бгу Свєнтовідіу слву рцѣхом: сє бо ста Бг Правіє а Явіє, а тому 
поієма пєсинієма, яко свт єсє, а чрєзь онє відяхом свієт зрящєтє а Явє 
битє. А і тоі нас о Навіє убрєжєшєт, а тму хвалу пъіємо. Пъєхом 
плясашєтє му а взивахом Бгу нашієму, якождє тоі Зємє, Слонцє-Сунє 
нашіу, а Звієздіа дрєзац, а Свт крієпцѣ. Творяцєтє слав Свієнтовідієвє 
влку! Слва Бгу нашієму! 

То бо скрибєцєтє сєрдіє нашіє. А сє смє хом одркохом сєн одо злиа 
дѣяня нашія, а добру тєцєхом стє. Сє бо отрцє пущєніємо, обиймєсє а 
рѣєчєтє, сє утворяйшє: "Сє бо нь вієдьтє о умє ръзтргнєщєші, а 
почийстє сє, бо тє уміємо". 

Сє бо таіна вліка єсє якождє Ісврг. Пєруно єсє а Свєнтовєнд – тиє два 
єсьва одържєни о Сврзі. А обаполи Я Бієлобг а Црнъбг сєн пєроутєсє. 
І тиє Ісврг држєшєтє, абиє она Свнту нє обить пъврзєщєну. По тиє 
обасва Хърс, Вльс, Стриб дєржєтє. Сє поза нь Вишєнь, Лєлє, Лієтіц, 

*** 
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Се бути перво Триглаву поклонятися маємо і тому велику славу 
поємо. Хвалимо Ісварга Діда Божого, який тому се роду Божеську 
начальник і всякому роду студиць [*джерело] вічний, який бо тече 
влітку од крини [*криниці] своєї, а взимку ніколи же не взмерзне. А тої 
Води-Живиці п'ючи, живемо, доконе не прийдемо як свої до нього, 
убудемо до Лук Його Райських. 

А й Богу Перунові-громовержцю, і Богу прі і боріння речемо живих 
явищ не переставати кола вращати в Яві, і який нас веде Стезею 
Правою до брані і до Тризни великої о всіх павших, які же ідуть в 
Життя Вічне до Полку Перунового. 

І Богу Свентовиду славу речемо: се бо є Бог Правіє і Явіє, і тому 
поємо пісні, яко свят єсь, і через нього видимо Світ зріти і Яви буття. 
А й той нас од Нави убереже, і тому хвалу поємо. Поючи пляшемо 
йому і взиваємо Богу нашому, яко той Землю, Слонце-Суне наше і 
Звізди держе, і Світ кріпить. Творіть славу Свентовидієву велику! 
Слава Богу нашому! 

То бо скребеще серце наше. А се ми одречемося од злого діяння 
нашого, і добру текти. Се бо отроків пустимо, обіймемося і речемо, се 
утворивши: "Се бо нас ведіть до ума розторгнутого, і почнемо се, бо те 
уміємо". 

Се бо таїна велика єсь, якож Ісварг. Перун єсь і Свентовенд – ті два 
єсь удержані у Сварзі. А обаполи Його Білобог і Чорнобог се перуться. 
І тих Ісварг держить, аби цьому Світу не бути поверженому. По тих 
обох Хорс, Велес, Стриб(ог) держать. Се поза ними Вишень, Леле, 
Літич,1 

_____ 
1 Продовження переліку Богів на наступній дошці. 
 
 
Дошка 11б 
 

Радогщ, Колєндо а Кришєнь. І сє отва удрзєц Сивий Яръ а Дажбо. Сє 
бо іни сутє: Бієлоярє, Ладє, Коупало, сѣніц, жітнєц, вѣніц, зрніц, 
овсѣніц, просіц, студєць, лєдіц а лютєць, і по та – птічєц, звєрєнц, 
міліц, доздєц, плдєц, ягондєц, пчєліц, тръстіц, клєнчіць, єзєрєнц, 
вієтріц, сломіць, грібіць, ловіщ, бєсієдіць, снієзіць, страніць, свєнтіць, 
радіць, свієтіць, крвіць, красіць, травіць, стєблііць. А за сє соутє – 
родіць, маслієіць, жівіць, вієдіць, ліствіць, квієтіць, бодіць, звєздіць, 
грмічь, сѣміць, ліпєць, рибіць, брєзічь, зєлінць, горіць, страдіць, 
спасіць, лістєвєврзіць, мисліць, гостіць, ратіць, страніць, чурць, ръдіць. 
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А ту бо осва Огнєбг Сємьорєгєль і овчя яро, брзо, роздєно о чість. А 
то соутє Трєглви обціа, а сє сва о ніє ідє. А туждє отрочє одєвѣрзєшєші 
врата оніа а вєйдєші в онь. То бо єсє красієн Рай Славьсєк. Я тамо Ра-
рієка тєнцє, якова одѣляшєшєть Сврьгу одо Явє. Я Чєнслобг уцтє днє 
нашія а рєчєть Бъгові чєнсла сва, а битє Днє Сврзєніу, ніжє ботє Ночє. 
А оусноутє ти, бо сє єсє, я всяк ясий єстє во днє Бжьстієм, а вносчє нікіі 
єсь інождє Бг-Дід – Дуб, Сноп нашь. 

Слва Бгу Пєруну огнкудру, іжє стрѣліє на врзі вьрзє а вєрна прєд 
вєдє во Стьзѣ, понє вждє єсє тоіє въіньм чєсть а соуд а, яко злтроун, 
млств – вспрвдьн єст. 

*** 
Радогощ, Колендо і Кришень. І се отих удержують Сивий Яр і Дажбо. 
Се бо іні суть: Білояр, Ладо, Купало, сіниць, житниць, віниць, зерниць, 
овсіниць, просиць, студець, ледиць і лютець, і по тих – птичиць, 
звіриниць, милиць, дождець, плодець, ягодець, пчелиць, тростиць, 
кленчиць, озерець, вітриць, соломиць, грибиць, ловиць, бесідиць, 
сніжиць, страниць, святиць, радиць, світиць, кровиць, красиць, 
травиць, стеблиць. А за цими суть – родиць, маслиць, живиць, відиць, 
листвиць, квітиць, бодиць, звіздиць, громиць, сімиц, липець, рибець, 
брезич, зелинець, гориць, страдиць, спасиць, листевеверзиць, мислиць, 
гостиць, ратиць, чуриць, родиць.1 

А тут бо свій Огнебог Семорегель, і овча [*вівця] яро, борзо рождена 
в чистоті. І то суть Триглави чужі, а се свої од нього ідуть.2 І тут же, 
отроче, одверзеш [*відкриєш] врата ці і ввійдеш в них. То бо єсь красен 
Рай Славянський. І там Ра-ріка тече, яка відділяє Сваргу од Яви.3 І 
Числобог учте [*порахує] дні наші і речить Богові числа свої, чи бути 
Дню Сварожому, чи бути Ночі. І уснуть ті, бо се єсь, і всякий ясий 
[*живий]4 єсть во дні Божім, а вночі нікий єсть іноді Бог-Дід – Дуб, 
Сніп наш. 

Слава Богу Перуну огнекудру, іже стріли на ворогів верже і вірно 
вперед веде во Стезі, тому що завжди єсь той воїнам честь і суд і, яко 
златорун, милостив – всеправеден єсть. 

_____ 
1 Деякі дослідники (Гнатюки, Піддубний, Гай Арсенія) намагаються пояснити 

цей перелік Богів і упорядкувати у вигляді календаря. Ми не бачимо в тому 
системності, а лише довільний перерахування, особливо це стосується 
другорядних божест, які уособлюють різні прояви природи. 

2 Складне речення для перекладу. Ориг. "роздєно о чість (часть)" Яценко 
перекладає як "роздане частинами"; ориг. "обціа", порівнюючи з "обчий, обций", 
перекладаємо як "чужуй", у Яценка – "вівці", У Лозко – "усе це – Сварга". 
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3 Ра-ріка ототожнюється із східною річкою Волгою. На краю Земля сходиться 
із Сваргою. І Сонце, народившись і пройшовши через річку, пішло до Сварги, а 
людина Явним (земним) життям. Див. Словник. 

4 У Яценка – "живий", у Лозко – "ясний". 
 
 
Дошка 12 
 
Ащє сурі сяшєті, поємо хвлу Бгом а огніщу Пєруніу, іжє єсь рѣком 

"потіатіщ на врзі". А рцємо вліка Слву оцѣм ншім дѣдом, якові соутє 
вє Сврзє. Прчємо тако трічє а ідємо стд ншіх, вєдмо я на трвіє. Колі бо 
вєсті я на інь ступє, ідємо (в)ѣсті по дроузє. 

Хвлу Бзєм вознсіашє, слву пьяхом, а тако до плднє. А рчємо Слву 
вліку Хрсу, злътрни коло вртящу. А суріану піємо, а таждє до вчєрє. А 
по вчєрє, колі бо ождє огнщі слъжєна, заждіємо а Слву вьчєрніу пъіємо 
Дажбу наши, іжє, рєком, єс Праді нашєіє, цим усі а очі стє биті. А, 
мовлєна творяшє, ідємо до сни. А тамо – вліка нєобясьни... 

*** 
Поки сурі1 сяють, поємо хвалу Богам і огнищу Перуна, іже єсь 

рекомий "потятич на ворогів". І речему велику Славу отцям нашим і 
дідам, які суть во Сварзі. Проречемо так тричі і йдемо [до] стад наших, 
ведемо їх на трави. Коли бо вести їх на інші степи, ідемо вести по 
другому. 

Хвалу Богам вознісши, славу поємо, і так до полудня. І речемо Славу 
велику Хорсу, злоторунні кола вертячому. І суряну п'ємо, і так до 
вечора. А по вечору, коли бо вже огнища сложені, запалимо і Славу 
вечірню поємо Дажбу нашому, іже, речемо, єсь Прадідам нашим, чим 
вуха і очі мають бути. І, молитву сотворивши, ідемо до сну. А там – 
велика необ'ясність [*таємниця]… 

_____ 
1 У Яценка – "зорі", у Лозко – "Сонце". 
 
 
Дошка 13 
 
Сє бо умная ізвєрзєц, хоробря оукрєпє, і тиє ідшє до Сунє восходящє, 

обапола рієку зряцє і тамо сѣдша, яко а Мтрє-Сва Слва ржєцє. А та 
обасва крідлєма освяждє она. І такождє бряшєшє зємє тую, а бранєтє о 
ню од асунє а гунштє, якождє готієм обрацєтє стрєла сва а мєчє 
отоцєна. 

*** 
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Се бо умних ізвергла [*проявила], хоробрих укріпила, і ті йшли до 
Суне всходячого, обапола ріку зріли і там сіли [*оселилися], яко і 
Матир-Сва Слава рече. І та обома крилами освятить її. І також брали 
землю тую, а боронить її од асуні1 і гунців, також готам обертайте 
стріли свої і мечі одточені. 

_____ 
1 У Яценка – "ясів", у Гнатюків – "дасуні". Може бути, що асуни – це злі 

божества, що живуть проти Сонця (Сунь), і вороги поруч із ними, як темна сила. 
 
 
Дошка 14 
 
Понєждє сє ідє врг на нє, обєрєхом смє мєчє, а одєрзєхом вєщєна од 

Матєр-Сва словєси, якождє будоущая нашіа іє слвна, і тєцєхом до 
смртє, яко до празднованіа. 

Рчєна намо о часи старє, коди жє яхомь храміє сва карпєнстє. І тамо 
яхомь гостє старє вєрманоє, арабовє і іні. Сє бо тє гостє Радгощє чтєни. 
І тако ящєхомь од одєн овєх гостіци. Сращє чєстєни іхва, бо чєщє Бозє 
і намо повєлєша. І цчтємо они. 

Сє бо то іяхом оуказіцу на часє нашіє, абихомь нєхибє дієяхомь а 
Оцєм почєстє оуложіхомь. Нє прстє бєздѣяни тлцєхомь о дрєви, 
нєбожьтє рєнци нашіа оутрєнждєна о рали своі, а мєчєма іяхомь 
нєлєгностє нашіу. І тая намо повєлє іті на кроми нашіа а стєгнєтє єіє 
одо вражь. 

Сє бо дими сє вздинущє тєчєхуть до Сврзє і тиа означєтє тугу 
вєлькоу на оцє, дєцкє а матє нашіа. І то єсє час борбє прідоущь. І нє 
сьмєхомь сєн баявєтє о друзє дѣли, інакождє об ови. Сє бо прідє 
воряговє до Нієпри а тамождє яхомь зємє нашіу. І тє тоі вєрьшє людіа 
і зємє под сє члнє братє. То бо нє смієхомь осогласітє іно, якождє о 
мєчє нашієм. І Єрєка отрщєтє одо зємє нашієх а трноутє до срящєнь 
окудва прєдє. 

Сє бо кромє нашіа вразієма окроцєни, а зємє нашіа пєпєрєщєть враг. 
І то іє дължєнстє нашє, іна жєрятє нє хощаєшємь. Сє інь враг 
Гєрьманрєх ідє на ни ополуноцє, он іждє внук внучатє Оторєху. І сє 
вржєць на ни воє своі о розєх на чєли. Ворєнзє рєчєшуть намо іті о нє, 
і нє сьмєхомь вражєтє обопалє ієх, якождє сутє врзє, яквє пєрвє, а нєіма 
росдієлє промєждє. 

Сє бо ясь ідє на ни о Танасу а Тамоторку моцєщна комоньства а ратє 
нєщєчіслєна. А тьма о тємє тєчє і такождє тєчяєть о ни. О сє нє імяхомь 
іна поможєнє, якождє Бзє воляй намо. І оудєсєнтєхомь сили своі а 
тієчєхомь на нь. 
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Сє Білєбог вєндє нашє ратє і комоньства. І тамо віждєхомь 
волшєвніци о лієсєх битьщє, ідущє о ратє а бєроущє мєча. І зряхомь 
кудєсніцє чюди вліцє твряшє, а ізо прстє, вєрзєнє до Сврзє, ратє встащі 
Свразіщє. А тиє тєчахуть на врзє а могилють іє. І тамо зряхомь птицє 
вєлкі лєтящуть до ни а вєрзєть сє на врзє. 

Бієть кридєлєма Матр-Сва а клічєть ни, оякожди ідєхомь за Зємє 
нашіу і добіхомься за огніщє плєми нашіа, сє бо сутє русічі. Тєцєтє, 
братє нашіє, плєми о плєми, родь о роді і біяшєтє врзє на зємє нашє, 
яква налєждє ни і ніколіждє іні. Тамо бо умрєшєтє, ані вєрнєтє зади 
сва. Нічє вамо нє острощєсє, нічє нє остасєщєсє, якождє єстє в руцєх 
Свражіцє. А Тиє вас вєждє во всіє днє до вітєзнєцтвє а гордінстви 
многая. 

*** 
Позаяк се йде ворог на нас, беремо ми мечі, і одержимі віщими од 

Матир-Сви словесами, якоже будуще наше є славне, і течемо до смерті, 
яко до празднованія. 

Речено нам про часи старі, коли же мали храми свої карпенські. І там 
були гості старі: верманове, арабове й іні. Се бо ті гості Радогостом 
чтені. І так брали од кожного з них гостиці1. Сорочки честені їхні, бо 
честять Боги і нам повеліли. І честимо їх. 

Се бо то мали указицю на часи наші, аби не хибно діяли і Отцям 
почесті уложили. Не персти бездіяльні товкли о дерево, небож руки 
наші утруджені о рала свої, а мечами добували незалежність нашу. І 
тая нам повеліла йти на кроми наші і стерегти їх од ворогів. 

Се бо дими се вздунувши течуть до Сварги і те означає тугу велику 
на отців, дітей і матерів наших. І то єсь час борьби прийшов. І не сміли 
се баявити [*говорити] про другі діла, інакоже про ці. Се бо прийде 
варягове до Ніпра [*Дніпра] і там взяли землю нашу. І те ті вирішили 
людей і землю під себе чільно брати. То бо не сміли согласити іно, 
якож з мечем нашим. І Ерека [*можливо, Рюрика] відторжете од 
земель наших і турнете до срачинь [*гидоти] відкуди прийде. 

Се бо кроми наші ворогами вкорочені, і землю нашу поперіщить 
ворог. І то є долг наш, іншої жертви не хочемо. Се інший ворог 
Германаріх іде на нас ополуночі, він є внук внучатий Оторіху. І се 
верже на нас воїв свої з рогами на чолах. Варяги речуть нам іти з ними, 
і не сміємо ворогувати обаполи їх, якож суть вороги, як і перші, і немає 
розділу проміжду [них]. 

Се бо ясь іде на нас від Танасу і Таматорку моцним комоньством і 
раттю незчисленною. І тьма за тьмою тече і так тече на нас. І се не 
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маємо іної помочі, якож Божа воля нам. І удесятерили сили свої і 
потекли на них. 

Се Білобог2 веде наші раті і комоньства. І там видимо волшебниці в 
лісах будучи, ідучи до раті і беручи меча. І зримо кудесники чудо 
велике творячи, а з перстів, вержених [*здійнятих] до Сварги, раті 
встали Сварожі. А ті течуть на ворогів і могилють їх. І там зримо птиці 
великі летять до нас і вержуть се на ворогів. 

Б'є крилами Матир-Сва і кличе нас, якож ідемо за Землю нашу і 
доб'ємося за огнище племені нашого, се бо суть русичі. Течете, брати 
наші, плем'я за племенем, род за родом і бийте ворогів на землі нашій, 
яка належить нам і ніколи іним. Тамо бо умрете, але не повернете зади 
свої. Ніщо вас не злякає, ніщо не спинить, якож єсть в руках Сварожих. 
А Той вас веде во всі дні до витяжництва і гординства многого. 

_____ 
1 Мається на увазі податок – гостинець. 
2 Відкритий бій переважно починали зранку, тобто з перемогою Білобога над 

Чорнобогом. 
 
 
Дошка 15а 
 
Сє Старьградє понєхшє, ідьшіа до Ілмєр-єзєра, і тамо утворяі грд інь 

– Новь, і тамо прєбєндієхом. І ту Сврги пєрвіє Пращурє моліхом, сє 
Рді-Рожєнієць кринь є прєпросіхом, і то дуб о крєнь – хлєб нашь. Сврг, 
іжє твряі свєнт, – Бг єсє свєнту і Бг Првє і Явє і Навє. Сє бо імяхомь 
они во істьву. І сє істьва нашіє прєборяшєть сили потьємєстє і блгу 
вєндє. 

Якождє праоци о бєндє твряі, о сємь вєдіа жртви о комоніє бієлє, і 
изидощьша одь крає Сєдьємрєцштіа о горє Ірштіа і Загьгріа обєнтьшіа 
вієк. І такова, понєхшьща, ідє на Двоєрієцє, і ръзбіяє оти комоньствєм 
своієми, і тєчє до Зєміє Сірштіє, і тамо ста. І пождіє ідьша горима 
влкіма, і сєнієзієма, і лєди. А отєчє до стєнпи, і тамо бєндєшь со стадіє 
своі, і скуфє біа. 

Сє прьва Правє одрчєна Оцє нашіє Праоцє, дрьжящіа она вє пріє 
вліцєіє і сили даєть отрщєтє врзє. Нєбожєдь ідьшіа о пріє тєіє до горіа 
Карпєньстіє і тамо ріашє о чєли пєнти кнієзи і грді, і сєли огніщьстє, і 
трзі влікєа. І потієснєни бяшє… 

*** 
Се Староград понехаявши, пішли до Ільмер-озера, і там утворили 

град інший – Новий, і там перебували. І тут Сварога перво Пращури 
молили, се Роду-Роженієць кринь його препросили, і то дуб в корінь – 
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хліб наш.1 Сварог, іже створив світ, – Бог єсь світу і Бог Прави, Яви і 
Нави, се бо маємо їх во істину. І ця істина наша переборює сили 
потемисті і блага веде. 

Якож праотці про майбутнє творили [*дбали], про це відали жертви 
на комоні білому2, і ізійшли од краю Семиріччя к горам Ірштія, і 
Загогрії обітали [*жили] вік. І так, понехаявшись, пішли в Дворіччя, і 
розбили тих кіннотою своєю, і течемо до Землі Сірської, і там стали. І 
пізніше ішли горами великими, і сніжними, і льдяними. І отекли до 
степів, і там були з стадами своїми, і скотина була.3 

Се перва Права одречена [*заповідана] Отцям нашим Праотцями, 
держала вона у прі великій і сили давала отрощити ворогів. Опісля 
пішли з боями тими до Гори Карпенської і там рішили [утворити] на 
чолі п'яти князів і городи, і села огнищанські, і торги великі. І потіснені 
були… 

_____ 
1 У Яценка – "в Дуба мірку хліба", У Лозко – "кришили хліб". Можливо, мова 

йде про прохання до Рожаниць (дружин Сварога) для роду кринь (криниця, 
скриня – ознака жіночого лона) їхню препросили, аби вона відкрилася. А дуб в 
корінь (входження в лоно) дає хліб – плід. 

2 Мається на увазі ворожіння на білого коня. Я. Головацький повідомляє: 
"Крім дорогоцінних скарбів, при тому храмі знаходився білий кінь, що належав 
божеству; тільки жрець міг його годувати і сідати на нього. Слов'яни думали, 
що на цьому коні їздить сам Святовит і б'ється зі своїми ворогами. Кінь той 
слугував для пророцтв перед початком якої-небудь справи". [Головацький, 19]. 
Слово "жереб" має два означення: умовний знак і кінь (жеребець). Інші 
перекладачі пояснюють речення, як принесення коня в жертву. 

3 Як правило, ототожнюють цю подію з географічним пересуванням в Азії: 
Вийшли з Семиріччя (Кубань), пішли до гір Ірштія (Іранське нагір'я) та Загогрії 
(нагір'я Загрос), далі Дворіччя (Тигр і Євфрат), потім Земля Сірська (Сирія) і 
повернулися через засніжений Кавказ в степи Прикубання. Про перебування 
скіфів в цих місцях є історичні свідчення. Але аналогічно до інших дощечок, 
мова може йти про мітологічні події, що пов'язані з рухом Сонця. Семиріччя – 
це потойбічний світ (7 родників – енергетичні точки, які в календарній системі 
дорівнюють 7 тижням від смерті до перевтілення на горі. Див. також у Словнику 
ВК – Семиріччя). Гора(и) Іру – східні гори, із яких виходить Сонце (у вавилонян 
на краю світу є гори-близнята, гори Машу з брамою, крізь яку проходить Сонце). 
Дворіччя – земне життя, яке обмежується двома ріками на сході і на заході. Земля 
Сіршті – може бути землею заходу, де сіріє, сідає (стає) Сонце. Інші перекладачі 
вважають, що то Земля Сирійська, але на д.6в вона названа "Осурє", "Сурє"(?). 
Сніг і лід в горах високих може символізувати смерть і перехід у потойбічний 
світ. 
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Дошка 15б 
 
(закінчення дошки 15а) … о годіє, киа сє бущіє до зходжіна Суніє. І 

отудє ідь до Суніє, до Нієпра-ріка, і ясьмо тамо. 
Киє оутврждє нь грд, якє обитєвацє слвнє рді інє. І тамо сєн 

осєлєщєсє і огніщє твряє Дубу і Снъпоу, якєвь єсє Сврг – Пращоурь 
нашє. І сє крать налієзє на нє врг новь, осзєсчє, іжь крвє слвнєх піяйщь. 
І сє ратє сва устрмі Киє на нє. І зряіщі вє Сврзє воє тиа, Пєруньштє воє, 
іждє сє вєрьгоша на нє і потрщіає силу ієє, і до ньгє рстрщє. Покажєтє 
задє оньа. 

І сє плємєно онєзьва налієзє іно на нє. І сієчіа бя влка, о пхіждєно бя 
до послієдь. І нашіє ратє, зряйє то, рієкста: "І Бзє нашіє ждєноуть врзє 
нашіє". 

Сє бь тє Вишєнь грядєть на облцієх до ни і рчєть: "Дітє, гріадєтєсє 
градь вашь і крієпієстє іє, абіє бєндітє отцієни овієсна іньа врзє, і борба 
вашє бєндіє зура і кріпка. І то Сварг мєнє посшлєть до ви, сє ботьє 
іматіє сили нєбєсніа ошуіє і одієсни вашіа, – і такождє рцієх, – о ви нє 
бржєшєтє о Бзієх і такьво єстє самє прєд врзєма". 

*** 
(закінчення дошки 15а) …годами, які се були до сходження Суні. І 

звідти ідуть до Суні, до Ніпра-ріки, і є ми там.1 

Кий утвердив наш град, який обітували [*обжили] славні роди інші. 
І там оселилися і огнище творили Дубу і Снопу, який єсь Сварог – 
Пращур наш. І се крать [*ще раз] наліз на нас ворог новий, жорстокий, 
іже кров славних пив. І се раті свої устрімив Кий на них. І зріли во 
Сварзі воїв тих, Перунових воїв, іже вергли на них і потрощили силу 
їх, і до ноги розтрощили. Показали зади вони. 

І се племено онезьва2 налізло інше на нас. І січа була велика, і 
знищено було до посліднього. І наші раті, зріючи то, рекли: "І Боги 
наші женуть ворогів наших". 

Се бо Вишень гряде на облаках до нас і рече: "Діти, городіть град 
ваш і кріпіть його, або будете оточені повесні іними ворогами, і 
боротьба ваша буде сурова і кріпка. І то Сварог мене послав до вас, се 
будете мати сили небесні ошую [*зліва] й одесную [*справа] вас, – і 
також рік, – що ви не бережетеся про Богів, і так єсть самі перед 
ворогами". 

_____ 
1 Готи були на сході Сонця, а ідуть по Сонцю – на захід до Дніпра. 
2 Яценко пише, що це невідомий народ. Лозко припускає, що це північне 

плем'я (пор. Онезьке оз. РФ). Дослідник Березяк стверджує, що треба "онези" з 
болгарської перекладати як "те". 
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Дошка 16а 
 
Влєс-кнігу сіу птчємо Бгу ншєму, у кіє бо єстє прібєзіца сіла. В они 

врмѣни бя мєнж, яки бя блг а дблѣ, іжє рчєн бящ оцт в Рсі. А то імщ 
жєну і два дчєрє. Імаста она сктіа: кравє і многа овни с она, і бя ти во 
стоупѣх. А онігд нє імщ мєнж про дчір сва. Так моля Бзі, аби рд згосєнє 
сє прсѣчє. А Джбо услиша млбоу ту а по млбє даящ му ізмлєно, яко бя 
ожєча(н)и тая. Сє бо грєндє мєзє ни, а імємо вржєтєсє – сє бо Ясна тчє 
му. Ту Бг Влєс отрчє нєся сєму. Грєдєхом сєн а імѣмо до Бзє наша, і 
тому рчємо хвлу: бондє благслвєн вожди, нинѣ а прснє о вєки а до вєки. 
Рчєно єсє о кудѣсници, а тє пршєндшє нє оврцєтсє. 

*** 
Влес-Книгу цю потчемо [*присвятимо] Богу нашому, в якій бо єсть 

прибіжище (і) сила. В ті времена був муж, який був благ і доблесний, 
іже речен був отцем в Русі1. І той мав жону і дві дочки. Мали вони 
скотину: корови і многа овни з ними, і були ті в степах. І ніде не мали 
мужів для дочок своїх. Так молив Богів, аби роду згасання се присікли. 
І Дажбог услихав мольбу ту і по мольбі дав йому ізмолене, як було 
оречено теє2. Се бо гряде межи них, і маємо вергтися [*народжувати] 
– се бо Ясна тче3 йому. Тут Бог Велес отрочат несе сему. Грядемо се і 
ймемо до Бога нашого, і тому речемо хвалу: буде благословен завжди, 
нині і прісно, від віку й до віку. Речено се от кудесников, і те прошедше 
не оворотиться4. 

_____ 
1 Варіант Лозко, у Яценка – "у пошані (уцт) в Русі", у Гнатюків – "отцем 

Тіверцем". 
2 Яценко – "як були вже часи тії" (стар. вар.: "провіщано те"), Лозко – "як було 

предречено таємно се", Шаян слово "ожечаи" вважав як "оженща", тобто 
"запліднив таючись". 

3 У Яценка – "йде". 
4 Виправлено в оригіналі. В ориг. Лозко "пршєндшєн соврцєтсє" і перекладено 

"прийдешнє здійсниться", у Яценка – "що пройшло не вернеться". 
 
 
Дошка 16б1 
 
За чєтрє вцє до Суронжєц хозяри ни пояша. Бо ти рді нашє одзбряшя 

нєсбо ни – со кнєзє одєрєнє бряти. Яко сє отрощіхом імо, а смє стахом 
хзярстє… 

*** 
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За чотири віки до Суронжеця хозари нас взяли. Бо ті роди наші 
одібрати несбуло нам – з князями одерень брати. Яко се отрощимо 
[*відробляємо] їм, і ми стали хозарськими… 

_____ 
1 Уривок взятий з публікації Лозко з поясненням: Текст, який взято з видання 

М. Скрипника (т. 5, с. 6), вірогідно, був надісланий Куру і позначений його 
власними печатками. Літери й пояснення зроблені рукою і друкарською 
машинкою Ю. Миролюбова. У лівому верхньому кутку є зображення бика. 
Номер дошки 16-б написаний рукою М. Скрипника. 

Уточнений за копією оригіналу листа Миролюбова за виданням: "Экспертиза 
Велесовой книги" (2015 р., т.1, стор. 256). 

 
 
Дошка 16 (реверс)1 
 
Рчє іму о Росу слвімщє боз лмол… Тєа од онє жявєсємо жівєхом… 

Рчєно оцєма бящ… Врємєни давняя ізідє р(д) славано … Рчєно бя о 
вєлцєх трудєх… До гоур Карпаньскєіх… Од почтємо до рієцє 
стасєщі... Ко домє пєнтє сти і бєндє томо нєж… Тако да мліхом 
Сурєжа… Чєстє і сіла донєсє вржєщєтє дчір пер… Бєхом тако зрім. 

*** 
Речемо йому о Русі славя …Той од оне жевесемо живемо… Речено 

отцями було… Времена давні ізійде рід славян… Речено було про 
великі труднощі… До гір Карпанських… Од почтемо до ріки сталося... 
Ко дому пятсот і бути тому неж… Тако да молимо Сурежа… Честь і 
сила донесе вержучи дочір пер… Є тако зрім.2 

_____ 
1 Ці уривки з архіву Куренкова (див. "Экспертиза Велесовой книги" (2015 р., 

т.1, стор.263). Вважають, що це зворотня сторона д.16. 
2 Дощечка ушкоджена. Миролюбов транслітерацію не провів, він намагався 

реконструювати напис. Варінати тексту з цієї дошки мають деякі розбіжності в 
літерах, тому є різночитання. За основу взятий переклад Гнатюків і Слатіна. 

 
 
Дошка 17а 
 
І сє бяшєтє кньзєвє Славну со братарє му Сківьу. А сє прє вєстє 

вьлкікє на въстєнцє. І сєі ти рєчєтє: "Ідємо до зємє Ільємєрстє а Дунає". 
І тако ієщєтє, і Бъстарє, сна свє, оставє острацє. І іломєрє осє тєцє на 
полуносщє і тамо свє гьрд Славєнь утвржє. А сє брат єго Скфє у моржє 
бяшєтє. І сє Бъстарє імє сна свє Вєндє. І по нє сітцє бяша внучєц Кісєк, 
кі жє владєц бяш ступє полудєнє і крвє многа і тамо ієси. 
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І отва бяшє прє вьлка за сє тє і зурєтє на обаполє одє Данаю до Горє 
Русіщє і до Хорпє Карпєнстє. І тамо ряшєтє. Сє бо утврє колє і 
бєндєшєтє опрєц за нє. І такождє врзєм упорє твряє, о сє уразє онє і 
одстрщє од сє. 

І сє родєм о томо рєчєтє і вєчє созвє єдіно, творяшєтє зємє нашіу. А 
тако стоятє зємє тєіє пєнтє сти лєтє. І сє засє утворє мєждє русічє 
усобіцє, і върждєшєтє сєн овє, і силоу стратєтє, імящєтє овє о соубоє і 
бєзълаждєнє свє. І такождє прідєтє врзє на Оцє нашіє о полудєнє і сє 
стрчєтє Сківскє зємє о побрєжє моржєнстє і ступи. 

І сє тєчіяху овє на полуноцє. І срящєтє с фряцє о тождє, і даяху 
помощє на врзє. І сє Скуфіа Оцє натєчєсє і сразсєтє со вързє о силоу, і 
потлцє они. І сє ови бяшє ієгуни, попрвє до Русє ступіцє і тиє кратє 
одєстрщєнє бяшє. То іміяхомь за знацє, якождє іміяхомь і нині творітє. 

*** 
І се були князі Славен із братом його Сківом. І се прі вели великі на 

востенці [*сході]. І се ті рекли: "Йдемо до землі Ільмерської і Дунаю". 
І так зробили, і Бастара, сина свого, оставив сторожити. І іломери 
[*ільмерці] оце течуть на полуніч і там свій град Славень1 утвердили. 
І се брат його Скіф у моря був. І се Бастар мав сина свого Венда. А по 
них цей був внучок Кісек, який же володарем був степу полуденного і 
корів многих і там єси.2 

І тоді була пря велика за се те3 і сурова на обополе од Данаю до Гори 
Руської і до Хорпів4 Карпенських. І там рядили. Се бо утворили коло і 
були захищені за ним. І також ворогам опір творили, щоб уразити їх і 
відкинути од себе. 

І се родам про те рекли і віче созивали єдине, творячи землю нашу. І 
так стояла земля тая п'ятсот літ. І се знову утворилася між русичами 
усобиця, і ворогували вони, і силу стратили, маючи там сутички і 
безладдя своє. І також прийшли вороги на Отців наших від полудня і 
се стратили Сківську землю на побережжі морському і степи. 

І се текли ті на полуніч. І зустрілися з фрягами там, і дали поміч на 
ворогів. І се Скуфія Отців повернулись і сразилася з ворожою силою, і 
потовкла її. А се ті були єгуни, вперше до Русі ступили і ті кратно 
відбиті були. То маємо за знак, якож маємо і нині творити. 

_____ 
1 На д. 22 вислів "град славєнь" перекладають як "град славний", бо мова йде 

про Голунь. А тут, можливо, град названо в честь Славена. 
2 Аналогічну розповідь знаходимо у Василя Татищева: "О князях русских 

старобытных монах Нестор плохо знал, какие дела свершали славяне в 
Новгороде, а святитель Иоаким, хорошо знающий, написал, что сыны 
Иафетовы и внуки отделились, и один от князь, Славен с братом Скифом, ведя 
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многие войны на востоке, идя к западу, многие земли у Черного моря и Дуная 
себе покорили. И от старшего брата прозвались славяне, а греки их либо 
похвально алазоны, либо поносно амазоны (что значит жены без титек) 
именовали, как о том стихотворец древний Ювелий говорит. 

Князь Славен, оставив во Фракии и Иллирии около моря по Дунаю сына 
Бастарна, пошел к полуночи и град великий создал, во свое имя Славенск нарек. 
А Скиф остался у Понта и Меотиса в пустынях обитать, питаясь от скота и 
грабительства, и прозвалась страна та Скифия Великая. После устроения 
Великого града умер князь Славен, а после него властвовали сыновья его и внуки 
много сот лет." Тут виникає питання: чи то вставка Миролюбова, чи маємо збіги 
давніх творів? 

3 "за сє тє" у Яценко, Лозко – "за посіви", Гнатюки – "за степи". 
4 Гнатюки "хорпи" перекладають як "пасовища", Яценко, Лозко – "схили". 
 
 
Дошка 17б 
 
І сє бя іматє отєврцє, сєбто стоупни хорпє хранєтє іміяхомь, яко Оцє 

нашіє а Праоцє, іжє кърпяшєтє імашє о свє стоупє, і сє травє свє, і 
квєтєнь хранєтє умієща, якождє крьв совє ліяху о сєбо. 

Колунє нашіу оставє врзієм. І та Голунє, колєм бяшє ота, вързієм 
тіжцчє о прстє ста. І сє грдє нашіє клоум ставєтє імяхомь, якождє Оцє 
нашіє, яковє острцє пряшєсє о Зємє на всєко кроки і до поудє 
спаднєшє, і лібатє ю, і тамо зємржєтє іміяє, і наспотє нє ідєшє воєждє. 

Камо грєндєтє сєн ти дєнє, ідєжє нє імахомь онєкдє утулоу? І сє 
рцєхомь о то, яко Оцє нашіє, і сє борєхомь. І колібва порждєнє біяхомь. 
Сє Пєроунєц прідє до ни і тоіє повєндє ни: "І сє коліко іє праху на зємє, 
і такождє іє ото воє Сварзєнцє. Они помождєнє бєндєшєтє". Ратє 
ідяшєтє од облаки до зємє. І сє дідє нашє Дажбо о чєлє іхьва. І коліждє 
тоіє нє оборяшєтє сіць? Іми нє осомє, а то доцєлє нє можашєтє битє. І 
сє рцєхомь молитбу о Бзєм нашієм, аби ови намо поспєшєтє до 
помождєнє і датє вітєждєнє на врзє могощє. 

І що сьмє о тєм, якождє Зємє нашіа утлчєна іє спатнієма ноги 
враждєнствє. І тяко зрчєхомь на тоя бєндєшєхомь, коі околи свє? І нє 
тєцчєхомь на они, і нтєцємо акиноу до дрєстє ієх, і нє вѣртєхомь іє о 
ранієх враждєнстєх, і нє оубієхомь онє, ієждє на ни налєзшє? О то 
рцєхомь: "На ви!". 

*** 
І се б мали повернути, себто степові хорпи1 хранити маємо, яко Отців 

наших і Праотців, іже кріпити мали свої степи, і се трави свої і квіти 
хранити уміли, яко ж і кров свою лили за себе. 
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Колуне нашу оставили ворогам. І та Голуне, колом будучи, ворогам 
тяжко до перстів стала [*в руки далася]. І се гради наші колом ставити 
маємо, якож Отці наші, які хоробро прялися за Землю на всякому кроці 
і до поду падали, і цілували2 її, і там вмерти мали, і наспять не йшли 
ніколи. 

Куди грядуть се ті дні, коли не мали ніде притулитися? І се речемо 
про те, яко і Отці наші, і се борімося. І колиб пораждені [*вражені] 
були, се Перунець прийде до нас і той повіда нам: "І се стільки є праху 
на землі, і також є ото воїв Сварожих. Они у поміч будуть". Раті йдуть 
од облаків до землі. І се дід наш Дажбо на чолі їх. І колиж тих не 
побороти так? Ми не самі, і то зовсім не може бути. І се речемо 
молитву Богам нашим, аби вони нам поспішили на допомогу і дати 
витяжство на ворогів могли. 

І ще сьме про те, якоже Земля наша утовчена є спітнілими ногами 
ворожими. І тако зріти на тих будемо, які навколо нас? І не течемо на 
них, і не тичемо акини до дристи їх3, і не вертимо їм у ранах ворожих, 
і не вб'ємо їх, якщо на нас налізли? Про те речемо: "На ви!" 

_____ 
1 Під хорпами (див. і попередню дошку), певно. розуміються горби або могили 

(пор. гроби). 
2 Варіант Гнатюків, у Яценка і Лозко – "любили". Тут мається на увазі, що 

мертві воїни падають на землю і якби її цілують. 
3 У Гнатюків – "не наточимо акінаки для животів їхніх" ("акінаки" в розумінні 

"мечі"), в інших – "не йдемо, а кинули до пащі їхньої". Акінаки на скіфських 
статуях тотожні фалічним символам. Тут бачимо відомий вислів щодо ворогів, 
які, кинувшись бігти з поля бою, повертаються задами, тобто стають бабами. 
Аналогічно, щоб принизити супротивника, його садовили на палю. 

 
 
Дошка 17в 
 
Якождє тако рієх оно Кісєк на людє свє за часє напднєстє на овіє. І 

тоіє омързєшєсє о вразєх і токьщє на они, і потлцчє іє. Сє іміяхомь знак 
тоієі мощьєностє і нє мъгощєхом до Явє датє ови, сєбто би слабостщє. 
І сє імяхомь силоу, і сьмє мнозіє, і вразє нє соутє толки мнозіє, яко 
сьмє. І сьмє – русіцє, і вразіє нє соутє они. 

А камо іє врждєна крєвь нашіє, тамо іє зємє нашіє. І сє вразіє 
вѣдіяшутє, і сє они сєн старашутєсє, і сє старощє іє марна. Будєтє, 
якождє овє біяшя о старє часє Оцієх нашієх. Рєчєхомь ієщє слови тиє 
назпамєнтє, абихомь нє ієдіни одо тіє словє нє оутратєтє і рцєхомь 
братрєм нашієм отакождє: "Сє сила Божстіє бєндєшєтє на ви, і ту 
овінтєзєтє врзє вашіє до концє. Іжє хчєшєтє Зємє вашіє, такождє врзєтє 
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моу до оустє пълніє. А тє полока ону до дрстє свє а нє рчє, простіє, 
ніжє слъви свє. Будєтє синє свє Бгоувє, і сіла іхьва пєрєбєндєшєтє на 
ви до концє." 

Нє іміяхомь анє чєрєвє нашіє наситєтє хлієбєм, сєбто пождєн на огнь 
вражєскь. І кравіє, нашіє скутє, трпяшєтє тугу такождє, і сє якождє ми. 
І сє акинє нашє харалужнє одрждєхомь одє полоудєнє борзіє, а 
бєдієхомь силни віщє врзє нашіє. 

*** 
Якож так речив колись Кісек на люди свої за часів нападу на них. І 

ті омерзили на ворогів і текли на них, і потовкли їх. Се маємо знак тої 
мощності і не можемо до Яви1 дати його, себто бо слабість. І се маємо 
силу, і ми є множеством, і вороги не суть такими многими, як ми. І ми 
– русичі, і вороги не суть ними. 

І де є вержена [*пролита] кров наша, там є земля наша. І се вороги 
видять, і се вони стараються, і се старання їх марне. Будете, якож ті 
були у старі часи Отців наших. Речемо ще слова ті напам'ять, аби не 
єдиного од тих слів не утратити і речемо братам нашим отаке: "Се сила 
Божа буде на вас, і тут звитяжете ворогів ваших до кінця. Іже 
хотітимуть Землі вашої, також вержіть йому до уст повно. І те полока 
[*поковтає] ону до дристи своєї, і не рече, просто, жодного слова свого. 
Будете синами своїх Богів, і Сила їхня пребуде на вас до кінця." 

Не можемо ані черева наші наситити хлібом, себто пожений 
[*спалений] на огні ворожим. І корови, наші скотини, терплять тугу 
також, і се якож ми. І се акини2 наші харалужні одержимо од полудня 
борзо, і будемо сильніші ворогів наших. 

_____ 
1 Гнатюки виправляють на "Яму" – Бог смерті. 
2 Взятий варіант Гнатюків в розумінні "мечі", у інших слово пишеться в 

оригіналі окремо – "ако інє". 
 
 
Дошка 18а 
 
Сєбто зряшєтє обєсва, да імєтє Птицю тую на чєлє вашєм. А та вєндє 

ви до витєжєнстє надо врзє. Сє бо ях іни Сва а тамождє сєн одєржєшєт. 
І ту красоущєсє прєд ни а влєцє свієтамє до сєнє. 

І таква бяшєтє во інь часо, яко руштє ідяшє со вєндєма. І тиє хотяє 
унєстє Бозє сви до морє. І тамо угнієздєсєша. І сє граді а пмоля, і 
бястщє тамождє многа зодъша, яко соутє боганстє. І та пмоля украсєни 
соутє злтєм і србрєм, і многая осє дрвєні Бзє, почтяшє, удѣщєтє ускусі. 
І та осє вієдома іним, і такождє тиа зрячєшє, а задєша на тоа, і 
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пєрєщєшіа ови. І тамождє нє імящі родіцє нашіє покоєтєсє. Орабі 
ходящєшє до тє а трзящєшє на трзєщах о богъстви та. І тамождє 
оусєдшє отрцє, одєрєнє дашєісє. 

І та зємє повієда єсчє мрзъстє прє і злиа оужівє. Сєбто ми одєндєша 
о горєх Карпєньстєх до Киа і тамо бяхом такождє вряждєнє о злєх 
язєцєх. Сє бо пояхом, яко сьми русє, о славнєх днєх сєх. А іміємо спєви 
тиа од Оцє нашіє о краснієм жітбє во ступіах а о славіє Оцєв. 

Сє бо вієводо Бобрієцє, вєдштєі русє до Голинє, по смртє обрятщь 
чін Пєроунь. І хріябрє гордінствє то нє запоминьмо овєждє. А якождє 
єсьмє сині Оцєв нашєх, да іміємо любвє до памятє ієх а рцєхом о нє, 
якождє бяшє они силоу нашєу. А сила та ідє до ни од ієх жніу: лє 
вѣніємо, а лє вієну тягнєхом. 

*** 
Себто зріть навколо, да маєте Птицю тую на чолі вашому1. А та веде 

вас до витяженства над ворогами. Се бо бере іних Сва2 і тамож се 
одержить [*переможе]. І тут красується перед нами і влече [*манить] 
світами [*кольорами] до синяви. 

І так було во іні часи, яко руси ішли з венедами. І ті хотіли унести 
Богів своїх до моря. І там угніздилися. І се [побудували] гради і помоля 
[*храми], і було там многа зодчих, яко суть багаті. І ті помоля украшені 
суть золотом і сріблом, і многая оці древні3 Боги, почитаючи, удіюють 
іскусно [*майстерно]4. І то оце відомо іним, і також ті зріли, і заздрили 
на то, і періщили нас. І тамож не мали родичі наші покоїтися. Ораби 
ходили до тих і торгували на торжищах задля багатства того. І тамож 
усілися отроки, одерень даючися. 

І та земля повідає ще мерзості прі і злі уживи [*вчинки]. Себто ми 
одійшли від гір Карпенських до Кия5 і там була також ворожість від 
злих язиків [*народів]6. Се бо поємо, яко ми є руси, про славні дні ці. І 
маємо співи ті од Отців наших про красну житьбу во степах і про славу 
Отців. 

Се бо воєвода Бобрець, ведучи русь до Голині, по смерті обрів чин 
Перунь. І хороброго гординства того не запоминьмо [*не забудемо] 
ніколи. А якож ми сини Отців наших, да маємо любов до пам'яті їхньої 
і речемо про них, якожде були вони силою нашою. А сила та іде до нас 
од їхніх жнив: чи вініємо, а чи віно тягнемо. 

_____ 
1 Два варіанти розуміння вислову: руські полки шикувалися у вигляді Птиці – 

ударний полк посередині і два крила (див. д.7з, д.20), а ще образ птиці є на 
шоломі – переносиця і дуги над бровами, тобто в прямому розумінні "на чолі". 

2 Варіант Гнатюків, де під "Сва" розуміється Матир-Сва (Птиця), у інших – 
"свої". 
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3 Варіант Лозко, у Яценка і Гнатюків – дерев'яні. 
4 Лозко слово дѣщєтє переклала як "десятина", хоча в її словнику поруч стоїть 

дѣящєтє – діяти, у неї вийшло "віддавали честь десятиною", наступне слово 
"ускусі" перенесла до наступного речення як "спокуса". Тут взято варіант 
Гнатюків. 

5 Тут йдеться про град Кия. 
6 Гнатюки дають варіант "язигами" – назва народу. 
 
 
Дошка 18б 
 
Рцієхом єсьмє о тієх, якові гобзяхуть о ни. І сє нє імяхом молбітцє і 

ряхом отва опрє студніє а родніці, ідєжє Вода Жівя тєцє, і тамо волба 
іє, і влці хіцнє нє ходяшєть о тєа. 

Сє Олдорєху часє воспоміньємо, і тиє сє зва жрвєць, яква нє імє 
радєхом, обзтєпєн єсь, а словєсо нє држєшєть, і красєнє нашіа бєрє 
нагло а хітща я. І та овєздєва мєждє ни распрє: о бітісє за годіу? І то 
пжєжіхом а бистє по годі. 

А тиа вєцє правіхомьсє од роди і кнєзє. І сє княз Борьвлєнь, якови 
ждє оборє єланє у брєнги морсті. О прє ідьмо на зажєнть тоу і тамо 
ріяхом скотіа, і скуфє дієяхом – попасєтє скотіа во стєнпєх, сєбто будє 
о ни. І таква грєцьколнє сєднєшіа поновіє і грєндіша грди і злобясє на 
ни. О тєм часіє ідяхом прочє до полночіє а тамо бихом двасти лєнта. І 
тамо сьмє ієсє соутє од час тєієх до ниньа. 

І днєсє іміахом іна кніазє Борьвлєня, правнуцє о дяди свєо. І тоє рєчє: 
"Ідяшєтє до полоуднє на грєцьланє". Грєць бо мєждоу єланєоу плємє 
сєбєтно а трзє іміяі о ни в стнпієх о скоть нашоу а хочя бєратє она 
задарє. І то імяхом она стрщєтє оновіє до морія а гонієтє до сва краіє, 
якождє Руська зємє ієсє, і руська крєв о та зємє сєн ліящєшєтє до подє 
і та піяшє крєвь нашіу. На ни надєжєтє іма бєнтє, і ту браніхомь о всіа 
днє, якову трмємхом. 

*** 
Речемо ми про тих, які бережуть нас. І се не маємо мольбищ і 

молимося про тих опре студні і родників, де ж Вода Жива тече, і там 
вольба є, і вовки хижі не ходять біля тих. 

Се Ольдоріха часи воспоміньмо, і той се звався жервець1, якому не 
мали радіти, обстепен [*не степенний] єсь, і слова не держав, і красунь 
наших брав нагло і хитрощами їх. І те спричинило між нами распрі: чи 
битися за годів? І те пережили і були по годі. 

А ті віки правили од роду і князя. І се князь Боревлень, який же 
поборов еланів у берегів морських. По прі ідемо ми на заженть2 ту і 
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там розводили скотину і стада3 діяли – попасли скотину во степах, 
себто буде для нас. І так грецьколани сіли понову і заснували гради і 
злобилися на нас. О тім часі ідемо проч до полуночі і там були двісті 
літ. І тамо ми єсь суть од часів тих донині. 

І днесь маємо іншого князя Боревленя, правнука по діду своєму. І 
той рече: "Ідімо до полудня на грецьлань". Греки бо міжду еланами 
плем'я осібно і торги мали з нами в степах скотом нашим та хочуть 
брати його задарма. І тому маємо їх відкинути знову до моря і гнати до 
їхнього краю, якож [це] Руська земля єсь, і руська кров на ту землю 
лилася до поду, і та пила кров нашу. На нас надія мала бути, і ту 
боронили у всі дні, відколи тримаємо. 

_____ 
1 Лозко пояснює як "жрець", або "зажерливий". У Гнатюків – "лжец" (брехун). 
2 У Яценка і Лозко – "пасовища", у Гнатюків – "туди жити". 
3 Яценко – "стада", у Гнатюки – "отари", Лозко – "скіфи". 
 
 
Дошка 19 
 
Сє бо відѣх сєн в Наві. І ту огнєви облацє, ізидєть од онє Зміє чюдєнь 

і отоцє зємє. І тєчяшєть крв із нє, і той лізя ю. І сє придєть Моуж силєн 
і розтрщє Зміє на дви – і ста два. І розтрщєть єщє – і ста чтвъри. І сє 
Муж вопішєтє Бозієм о допомщє. І тиє ідяшуть на комонієх од Сварзє 
і тоіє Зміє оубють. Сє бо тє сила нѣсть людьва, нєбощє чрніа єсь, і сє 
бо Зміє соутє въръзі ідущі од полудєнє, сєбто Боспъру. 

Зби ти, яква дядє нашіє ратієма одтрщашє. І сє хотяшуть грцє оточєтє 
зємє нашіу. І ту нє дахомь, якождє соутє нашіє а нє опоустєм істварє 
та – Зміє єсь погибєлє на ни. Імяхомь сєн пратє і жівоти полождєтє за 
зємє нашіу. І та тєгнє бо од ни до полянє і дрєговіцє, а русє стяжуть до 
морє і горє, до ступє полєднє, і сє русє соутє. І од Роусє токмо імяхомь 
допомощє, якожє Дажби внуцє соутє. 

Моліхомь Патарє Дяіє, яко тоі ізвєдє огнь, іждєть Матирь-Сва Слава 
прінєсєть на кридлієх свє Праоцєм нашієм. І ту пієснєма поємь одлє 
къстрбиціє вєчєрнє, ієжди повієхомь старє слови Слвє нашєа о свєнтє 
Сєдьміцє рієки нашіє, іждєхомь гради оцє нашє імах біяшє. І тоу зємє 
опоустішія, до зємє інє ідьшя, ідєжє смє хомь о часи ти дєржєвє. І за 
дрєвлєсть імяхом Кълоунє нашіє, і гради, і сєли, і огніцє о зєміє 
оутворяшєтє. Сєбто оумиємо тєлєси і душіє наши, да імяхомь частє 
русє Кълунє, єждє сильна бяшєшєть і на врзє страху ізумєтє навєдє. 

Сє убо од Кисєнь овни ходяє тамождє. І та зємє єсь о дєнь тоіє 
хиждєна од ни... Они жє творящуть іна, абистє ни од старєдавнєстє ни 



 81 

одсрящєтє. І то зрім і рєнку дєржашє на ви, абистє вієдєлі, яко зурєнь 
дєнь ідє і крвє хочєть. І ту пролієхомь на зєміє свє русу. Сє Руса-грда 
камєніє вопіщуть на ни. І сє хомь імами грєнстє і срятє до смртє. Потчє, 
синє мє, а оумрє за нє... 

*** 
Се бо видів сон в Наві. І тут огневі облаце, ізійде од них Змій чудень 

і оточив землю. І тече кров з неї, і той лизав її. І се прийшов Муж силен 
і розтрощив Змія надвоє – і стало два. І розтрощив ще – і стало чотири. 
І се Муж вопить до Богів про допомогу. І ті ідуть на комонях од Сварги 
і того Змія уб'ють. Се бо та сила не єсть людська, небось чорна єсь, і се 
бо Змій суть вороги ідущі од полудня, себто Боспору. 

Забули1 ті, як діди наші ратями одтрощили [*відкинули]. І се хочуть 
греки оточити землю нашу. І ту не дамо, якож суть наша, і не пустимо 
істварь ту – Змій єсь погибель на нас. Маємо се прати і животи 
положити за землю нашу. А та тягне бо од нас до полян і дреговичів, а 
руси стяжуть до моря і до гір, до степу полуденного, і се руси суть. І 
од Русі тільки маємо допомогу, якож Дажби внуки суть. 

Молимо Патар Дяіє, яко той ізведе огінь, який Матирь-Сва-Слава 
принесла на крилах своїх Праотцям нашим. І тут піснями поємо одля 
кострибищ2 вечірніх, де повідаємо старі слова Слави нашої про святу 
Седмицю рік наших, де гради отці наші мали були. І ту землю 
упустили, до землі іншої одійшли, де ми в часи ті державу [мали]. І за 
древність мали Колунь нашу, і гради, і села, і огниці на землі 
утворювали. Себто умиємо тілеса і душі наші, да маємо частину русів 
Колунь3, яка сильна була і на ворогів страх ізуміла наводити. 

Се убо од Кисеня овни ходили там. І та земля єсь по днях тих 
хиждена [*украдена] од нас... Вони ж [греки] творять інше, аби нас од 
стародавності (нас) одвернути. І те зримо і руку держимо на вас, аби 
відали, яко суровий день іде і крові хочеть. І ту проллємо на землю 
свою русу. Се Руса-града каміння вопіють до нас. І се маємо іти і зріти 
до смерті. Потечи [*піди]4, сину мій, і умри за неї… 

_____ 
1 Варіант Гнатюків, у інших – "відбиті". 
2 Цекаве слово, яке тут позначає вогнище, з ньго можна вивести: Коструб 

(лялька на святі Купала, яка палиться у вогнищі), Стриба (Бог вітру і "стрибати" 
через вогнище), Требище (місце для треби, у вогонь кладеться треба для Богів). 

3 Можна припустити, що це є згадуване на інших дощечках плем'я Русколунь 
(Русколань). 

4 У Яценка – "піде", у Лозко – "почтіть". 
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Дошка 20 
 
У першодруці "Жар-птици" зроблена примітка (цитується за "ТОДРЛ"; 

переклад з російської): "Дощечка №20. Ця дощечка фактично являє собою 
уривки тексту, списані з різних уламків, які знайдені у смітті і купах 
напівспалених паперів, книг, манускриптів та інших документів, зібраних 
вістовим полковника А. Ізенбека І. Кошелєвим. 

Усі ці уламки частково роздавлені, частково відколоті від інших дощечок, а 
частково є залишками згорілих дощечок. 

Були переписані лише ті тексти, які можна було розібрати. Вони 
пронумеровані не за змістом, а по порядку". 

В архіві Ю.П. Миролюбова цей текст не зберігся. 
 
… ро по-свє такожє ідцє, Птицю комоньстви ставяшіа. А врзє тую 

кридлєма сакроваста, а главоу бія. І зніщастѣ бяша тиє комоньцє, а ум 
істьягнув обрѣзаща рєнді сѣчє, а то вієдша колєм Пару... 

… єхом такожьдє дєятє, аби хощстє досталвє побієди: н... онѣжящєтє 
ова, яко Сва імєхом, а ту бо днє жряхом, яко овща бієгоуща прєд н... 

… ства скуфє а сурьмє родіцє дєсєнт сєт ляти скотіа пасѣхом а кмєтє 
роєм. І грьцє нашє жітва обєрєста а мєнє на сва дива благодєнтє а... 

… Бо Влєсо научаі зємє раяті Пращурі такожьдє дєя… тому врєзмо 
до огніца трви а клєчві Влєса славіті... трікратє Русь погнєбшіа встанє... 
ієгунштє доцѣлє часє ни од іньскє отрєщєтє а нині здѣсє і... ко востатє 
іма сє кратє... тако стара пря ознікнє, а тако імяхом трават... многая 
плєми ідьшіа до стєпни наші... од стрѣли нє відяй Сунє ... Русь єсь 
єдін... вопящєтє до Сварзє о помоцє Бжьск... гряхатє мєчи, нє слєнхатє 
гласи... я... к... а нє станє ієдін дєн... іспрягоша оцє сил ... ва овшє кмі... 
рѣчєху они дѣтєм бєзтє до кущє а та... ако бодє злая час ... по ... а... єрва 
почяхом граді окрєнятє а кромѣх, бо тоі нє імяхом... лот... с тужь нє 
поімєімо по... а ту Впаруна прдє а сєі вєрьжє на о... н... а... ту бо слва 
влєка, а ту вѣщяйшє Матирьва кридлєма біащь... ко тако врєзі тѣскоша 
од ни... оіє мужі сутє простє... а... лви нє гобзящуться г... іа... 

*** 
... по-своєму також ішли, Птицею комоньства ставивши. І ворога 

тими крилами накривали, а головою били. І знищасті [*від знищити] 
були ті комонці, і ум істягнувши обрізали ряди січі, і то повели колом 
Пару(на)… 

... (буде)мо також діяти, аби хотіли дістати побіди: не зніжилися 
вони, яко Сва маємо, і тій бо днесь жертвували, яко вівці побіжать 
перед н(ами)... 

... скіфи і сурьми1 родичі, десять сот літ скотину пасемо і кмети 
раємо. І греки нашу житву обирали і міняли на свої дива благодатні і... 
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... Бо Велес навчив землю раяти Пращурів, також діємо... тому 
вержемо до огниці трави і клечви [*клечання] Велеса славити... 
трикратно Русь погнобша встане... єгунці доціль часу нас од інших 
відривали і нині здєсь і... востати маємо ще кратно... тако стара пря 
виникне, і тако маємо тривати... многая племена ішли до степів 
наших... од стріл не виділи Суне ... Русь єсь єдина... вопіли до Сварги 
про поміч Божеську... гряхали мечі, не слихати гласів... а не стане один 
день... іспрягли [*напружили] отці сили... рекли вони дітям бігти до 
кущів і ті... яко буде злий час... (п)ерво почали гради обгороджувати і 
кроми [*кордони], бо тих не мали... з того не поімемо... а тут Впаруна 
прийде і сей верже на о(них)... тут бо слава велика, і ту віщує 
Матирьва, крилами б'ючи... тако вороги втікали від нас... ті мужі суть 
прості... і… (с)лаві не шануються... 

_____ 
1 Під "сурьмє" розуміють сурожців або сарматів. 
 
 
Дошка 21 
 
Сє бо Хьрбєр оборєншєть тую силоу злую, обєсєнть опояшєньсть 

ває. І мієхом сєбто урьви храняшєтє, і сєнь хранє Бозєм ставієхомь, і 
грядіхомь стієнє о дубіє, і за осви часто по-другоу стієноу, і тамо 
храніхомь Бозє нашієх подоби. Імяхомь мнозіє храніє о Новугрду на 
Волхъву-рієціє, імяхомь о Києградіє по Бголясієх. І сє мяхомь на 
Волині дулєбстєі храніє, і о Сурєнжє на моріє Сурьстієм і Синієм. І сє 
вєлька оуразь іє на ни, якождє хранє сурєньстіє обити вразєма, і Бозі 
нашіє о прах тщєни валяхуться. Імуть бо сє рустічі, нє імуть сили 
одєрзєтє на вразє витєнжстє. 

І сє бо імяхомь урьви, єкождє странмєжь, іжє ідє вночіє по лісєх і сє 
урьвє одієги сва на коусє. Такождє русіцє імяхомь урьви на русіцєм 
тієлєсі. І нє брєжієхомь о томо. І тщіхомьсє на хранієх славітє Бозє, 
яковє нє пріємлоуть жартвє нашіє, сє бо оураздєни сутє о нашє лєностє. 
Лє жє Птиця Матирь-Сва славу жєчє на ни і молі насо о тєхма, оцєву 
слву учєщєтє, і то нє імяхомь дєрзєстє статє на ратє а мєчєма свєма 
братє зємє нашіу од вразієм отрчєноу. 

Сєбто тисєнц і тріє сєт храніємо свєнти нашіа. І днєсє жєни нашіє 
рєкчуть, яко сьмє благовіє і оутратіхомь розумство нашіє, і сємо яквє 
овча мало пєрєдо они, і нє смімо овлєцєтєсє браніє і мєчєм разєтє вразіє 
нашіє. 

Сєбто Коупаль грєндєть до ни і рєчєть ни, яко імяхомь статє грдє і 
чісти тєлєси і душіє нашіє. І то вргнєхомь до стопи єіє, сє абихь сєн 
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грєндл по ни і насо захряніщ, вєдоущь до прє зуріє і тамо сєн стахомь 
би до Сварзіє ліки. І сє, до сєчє шєдьшє, хвалохомь Бозє нашіє о браніє, 
яко о мірни днє. І сє бо Коупаліц жєчє ни, яко достоіхомь сє до она часа 
і бєндієхомь о славоу своу почєстєни і такождє со оци сопрчастєни. 

*** 
Се бо Хорбер1 поборов тую силу злую, [що] обсіла опоясувавши вас. 

І маємо себто урви хранити, і храми Богам ставимо, і грядемо стіни із 
дубів, а за тим часто другі стіни, і там хранимо Богів наших подоби. 
Мали многі храми в Новограді на Волхові-ріці, мали в Києграді по 
Боголісах. І се мали на Волині дулібській храми, і по Суренжі на морі 
Сурськім і Синім. І се велика ураз є на нас, якож храми суренські 
побиті ворогами, і Боги наші в поросі зневажені валяються. Мають бо 
се русичі, не мають сили дерзнути на вороже витяжство. 

І се бо маємо урви, якож странмеж [*мандрівник], іже іде вночі по 
лісах і се урве одяг свій на куски. Також русичі мають урви на руськім 
тілесі. І не бережемо о тім. І намагаємося на храмах славити Богів, які 
не приємлють жертви нашої, се бо уражені суть нашими лінощами. Ле 
же Птиця Матирь-Сва славу рече на нас і молить нас про те, [щоб] 
отцівську славу учестили, і то не мали дерзості стати на рать і мечами 
своїми брати землю нашу од ворогів одторчену. 

Себто тисячу і триста літ хранимо святині наші. І днесь жони наші 
рекчуть, яко ми блаженні і втратили розумство наше, і самі як овча 
мале перед ними, і не сміємо овлочитися бронею і мечем разити 
ворогів наших. 

Себто Купаль2 гряде до нас і рече нам, яко маємо стати горді і чисті 
тілами і душами нашими. І то вергнемось до стопи його, аби сен грядів 
по нас і нас охороняв, ведучи до прі сурової, і там сен стали би до 
Сварожих ликів3. І се, до січі шедши, хвалимо Богів наших о брані, яко 
о мирних днях. І се бо Купалиць рече нам, яко достоїмося до того часу 
і будемо по славі своїй почестені, і також з отцями сопричащені. 

_____ 
1 У Гнатюків "хоробрий". 
2 У Яценка "Коупаль" і "Коупаліц" жіночого роду. 
3 У Яценка і Лозко – "до Сварги лицем". 
 
 
Дошка 22 
 
А щє ботє сєн орцєно єсє, якождє Квасуро одєрзє о Бзєх таіноу 

утвржяшєтє Суриноу. А то бо єсє вжижєнє оутълієніє, яквє імяхом смє 
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до Радогьщє о Бзієх сє радоваті а пліясяцє, вѣніє въргоша до Сварзє а 
зпієвама слву Бзієм сотвъріяшє. 

Квасуро бяшє боіє-мєнжо силєнь, о Бзієх вързумлієн. А то бо то Ладо 
до нє пріхозящ а рцѣ му вързєтє мєди водоу а усирєтє є о Сунє, сєбто 
сурє утвьржісящ. А чє они брєндєтє і сєн прєтвъряшєтє до соуріці. І 
тоу пиймо во слвоу Бозькоу. 

І то бо то бяшє о вєнцє, докіє а мєнж бяш отикратє вєльмь опозначєн, 
о рчєнє оцоі Блгоміро, а тоі одрзє од Свржєнц поучєньу, якождє 
ствъряйц Квасоуру, іжєщь рчєна єсє Соуринія. І тє б то єсє во Радгощє 
нашиа. Сєбто імєймо о всєнкє дєни, якожь пожніє соутвъріхом, а сє 
оурадогшєхомся о ти. 

Ні єсє бо інодь, якожь, кий нє удържє сва єсть єсьтва, доразъ а рцє 
бєзоумьна – сєботь іє о Црнобъзє, а інь, іждє імє радгъщь, – іє о 
Бьлъбзіє. Такожєдь імяшєхом ісъкашєтє дрзі і врзі... Коваць бо мєчє 
нашія на оутвързєнє сили, а сє імо силоу Бождєньскоу поражєшєтє врзє 
нашія обополє. 

Тобто Бъгомірє оурієчєнъ Твастирємъ, якождє тиє му порцє о слвієх, 
абиста она бяшєть, якождь Бзє ръкъошє іма сє іхва. Сєбьто оуставє 
родіа осєбє, якождь Бзі съпрічінє родь. А смє хом о родієх тиієх – роді 
такожь. Ісврг іє Оць, і проча соутє синє. А імях сєн корітє Іму такожь і 
ми, сєбо коріхом родцє, якожь єсє Оць Рдоу. А ти б то роді ієсьтватє о 
Киє до къніязє Кістє. 

Сє бъ по годьстє пріє опороушєтєсє, а Русколаню опъоущєтє, до Кіє 
тєцєшєтє а сєндєтєся до зємє отиє. Тамождє іжьдєхьшія до прістєнпоу 
въріяжьскоу і сєбє браніцєсє од она. І такъва бяшє сє од лієти тисєнц 
трісєнт о Києвє-оцє, трісєнти о Карпаньстє жівотіє, і тисєнцє о 
Кієгрдіє. Іна частє ідє до Голоунє а тамо істасє, а іна – о Кієгрдє. І 
пєрьва єсє Рєнсколанє, і дрга – Киє, іякождє Сурєнь чтіає, по скотоу 
ходяєша а стадіа водяєша дєсєнтє вієцє о зємь нашіу. 

Сєбьто Голоунє бяшє град славєнь і три сєнтє граду сильна імє. І 
Києградє імє мєньші: ополуоднь дєсєнтє градє і вси, і сєліа ньмнъгоа 
доцєлъбо сєн битє. Во ступіях – всєкє роді, і житва сє мєнєтє 
ополоудєнь. І таква грьцєм ода омєнь по златоу цєпє і кола, а ождєрєлія 
до киркоа сва носіцє. Омієнє о пиво виньстє о грьк, і тврія овьна сва і 
омєнє тая. І бящє ти русіє оплоудєнь твъряцє град силєнь Соурєнж, 
яковъ нє сєздатє грьцієм. А ти ієго рострщє і рєнсє побіяшєтє хтяшє. І 
тому ідємо до нє а рстрщєхом осєлья грьцка. Єланє бо сіє соутє врзі 
рєнсколанієм і врзє Бозієм нашієм. Грєцьколанє соутє нє Бьзіє потщуть 
і нє до чъловієци. Они соутє іс камініє ізбрящєни подобієсє мєнжієм. 
А нашє Бзіє соутє виразє... 
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І такождє смє хом прящєхом оди годьє, іжья навлцєшєтє на главє 
своі рзіа од воліа а кравья. І кожіа навлцєша на чєрєсли сва. І тако 
мнісєтє сє оустрашє роуштє. І тиє одєвлєцєшєтє срачєси сва і, оголя 
чрьсли, ідєошіа до прє і прєборяє. І тєнькрати ідєхом оголєни до прє а 
побієдєхом я. 

Яко ста грєцьколан богаць, ізнієждє мєчцє сва, а тий бєндє брзіє 
унавієн од Ямє, якіє ждєшєть жртву сву до зємє, абитє пітє крєв го і 
животь го умєрщвлятє, і тиєм житє отам. 

*** 
І ще буде хай речено єсь, якожде Квасуро1 одержав од Богів тайну 

утверджувати Сурину. А то бо єсь вжижене утління2, яке мали ми до 
Радогощі о Богах се радувати і плясати, віни вергнучи до Сварги і 
співами славу Богам сотворюючи. 

Квасуро був бой-мужем сильним, від Богів врозумлений. А то бо 
Ладо до нього приходить і рече йому верзти меди водою і усурити їх 
на Суне, себто суру утворити. А ще вони бродитимуть і перетворяться 
до суриці. І ту пиймо во славу Божеську. 

І то бо то було увінчання, доки і муж був коли-небудь вельми 
відзначений, наречений отець Благомир3, а той одержав од Сварженця 
повчання, якожде створене Квасуром, іже речена єсь Суриня. І те б то 
єсь в Радогощі наші. Себто ймемо повсякденно, якож пожинки 
сотворимо, і се урадогощемося з того. 

Ні єсь бо іноді, якож який не удерже свого єсть єства, зараз і рече 
безумне – себоть є від Чорнобога, а інший, коли має радогощ, – є від 
Білобога4. Також маємо іскати друзів і ворогів... Кувати бо мечі наші 
на утвердження сили, і се маємо силу Божеську поражати ворогів 
наших обаполи. 

Тобто Богумир наречений Твастирем5, якож ті йому порекли про 
слов'ян, аби вони були, якож Боги рекли їм про них. Себто уставив 
роди осібно, якож Боги спричинили рід. І ми є з родів тих – роди також. 
Ісварг є Отець, а прочі суть сини. І мусимо се корити Йому також і ми, 
себо корилися родичі, якож єсе Отець Роду. А ті роди існували за Кия 
до князя Кісте. 

Се бо по годській прі порушилося, і Русколаню упустили, до Кия 
(Києва?) текли [*одійшли] і осілися до землі отої. Тамож діждалися до 
приступу варязького і себе боронили од них. І так було се од літ тисячу 
триста по Кию-отцю, триста по Карпанському животу, і тисячу по 
Києграді. Інша частина іде до Голуні і там осталася, а інша – до 
Києграда. І перва єсе Руськолани, і друга – Кияни, якож Сурень чтить, 
за скотиною ходячи і стада водячи десять віків по землі нашій. 



 87 

Себто Голунь був град славний і три сотні градів сильних мав. І 
Києград мав менші: ополудні десяток градів і весі [*селища], і сіл 
немного доціла се було. Во степах – всякі роди, і житва се міняють 
ополудень. І так грекам в обмін на золоті цепи і кола, і ожерелія, [які] 
до ший своїх носили. Вимінювали на пиво винисте6 у греків; і творили 
овна [*розводили овець] своїх і міняли тих. І були ті руси ополудень 
творячи град сильний Суренж, який не создати грекам. А ті його 
розтрощили і русів побити хотіли. І тому йдемо до них і розтрощимо 
оселля грецькі. Елани бо сії суть вороги руськоланіям і вороги Богам 
нашим. Грецьколані суть не Богів потчуть і не человіци [*людей]. Їхні 
суть із каменю ізображені подобою мужам. А наші Боги суть вирази... 

І також ми прялися од годів, іже навлекли на голови свої роги од 
волів і корів. І кожи навлекли на чересла [*стегна] свої. І так мніли се 
устрашити русів. І ті [руси] знімали срачеци свої й, оголя чересла, 
йшли до прі і переборювали. І багатократно ідемо оголені до прі і 
побідимо їх. 

Яко став грецьколан багатим, зніжив меч свій, і той буде борзо 
унавієн [*умертвлений] до Ями, який жде жертву свою до землі, аби 
пити кров його і живот його умертвити, і тим жити отам. 

_____ 
1 Гнатюки не вважають це слово за ім'я. 
2 Тут мається на увазі утла жижа (рідота), інші перекладають "спраги 

вгамування". 
3 Можливо, це є Богумир, який згадується далі (див. Словник). 
4 Речення складене за зразком Гнатюків, у інших "про Чорнобога" або "про 

Білобога". 
5 Див. пояснення на д.6в. 
6 Використаний варіант Гнатюків. У Яценка і Лозко – "пиво венедське для 

греків". 
 
 
Дошка 23 
 
Сєбто Новьярє ідє одо Старєа, іждє бяша отаква русєчє. А сє ідє до 

пълднє і тамо грящєтє о стоупєх дєсєнтє вієци. Табто єсє таждє русє – 
ізбряшєть кнєзи своі. І тиа од роди своі, і роди доботша о плємє: 
коіждієму кнєзи своі. І о кнєзи іздієшє кнєзє старьша – і тоі єсє Вутєц 
о Прія. І такова жівєтє во зємє тєія. 

Доли врязє прідоша на ни, і тамє ізбіяє они. І сє грьцколанє ідьшя о 
зємє тиа і сєднєшєся о ніѣ, і нє дєба о Русє. Сє б то русє ізмєчєся і 
налієсє на иієі, і одтрщє они до сва брєзє морьстє. Сє бо гьрєцколанє 
повєдьшіа ратє сви о жлєзна бръніє оцрчєна. І бя сѣчє тамо вєлика. 
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І грящуть врани о ядь мєнжскоу, іжє врждєна єсє до поліє а піяйшє 
очєси іхва. Граяхоуть врни о брящни а вєлика гряхоуть ста о пєли тая, 
і тамождь ієсє очєси грьцкіа і очєси руштє нє тргая. Там бо знащітоу 
імяхом, яко Бзє нє во(л)ящиа русє огинутє. І тамождь сє пєрєщєть Сунє 
з Мієсєщєм о тиа зємє, і Нєба сєн пєрєщєтє о кмить, абиа зєміє тая нє 
подлєнгла до роуцє єланьстє а пърбила руськоу. І тамождє сєн плачєть 
матка о дєцкє своя, якови врзієша крєвє о кмить тоу, і та кмитє сташєть 
рускєу. 

Новаярь бяшєть тамо до днєсє. І зємє таа прєбєндє нашіа – о мєчє 
крєвє врзєнщєнь о ту. І такождє єланє рѣкоста о кнєзє старшє нашіє і 
повясть му, якождє нє хчє до зємє нєровь ходєтє, ніжє отроцє брятє, 
алєнь бо імє брєзє морьстє про сва. То імяхомь оуказіцю на дєнь нашь, 
якождє праоцє нашіа умєршє о кмить, і нє взяшь вразє нашіа зємє. 
Сєбто і днєсє іміємо оуказіцю, якождє нікій то бєрєть. 

Сєбьто Гєрманьрєх ідє о полиноцє до ни, а імєхом сєн брянєтє зєми 
сваі. Тако ітє на нь, сєбь годьштіа зємь іє нашіа. А ту Білогорє сє хом 
усѣяхом кощє своі а крьвє своу полліяхом, і та єсє о ни. 

Сє бо врєщєть Птиця Матєр-Сва о ни а славу рієчєть ни. Яхомь бо 
сьмє о ту мєчє нашія а ідєхомь до свєнти о поля. Одразієхомь врзі 
полноцніа а одвзєрщємь врзє полудєниа, а тєцєхомь на врзє сходниі, 
абѣхомь повєнжди руштє Грміци, якожь Оцє нашієго Парунє сини а 
Дажьба внуциє. Сєбьто Сварєць укажє намо, камо грєнстє обисва. 

І тиє Гєрманьрєх одєйдє до полунцє, а єланштє о полудєнє. І такмо 
обєрієхом зємє нашіу до коупіцє і нє даяхом о синь бо цєнжє, нєбощєть 
о синє своя. Сє бо ідєть о ступи нашіа вєліцє множдєстви родоу інієх. 
А нє імяхом бяшєтє о мирна нєбо. Ждєхом о помуцє – та бо та іє у 
мисцє нашіа а о конціє мєчє, і тиєма сєчєхом врзє. 

Сє врщєть Птиця Матрє-Сва о ни, абихомь сє ми вздєнли мєчє сва на 
захітє своу а ією. Сє біє кридлієма о зємє і прахь одтрзє до Сврзє. А сє 
бо врзєх о зємє а сє біє о нь, яко страшєсє за ни. І ту одрзєхом, 
оутворжєхом, яко крєчєть. Сє бо крєнчь тиє іє до сєрдіа нашіа. А то 
імяхом вѣдєтє, яку сурє піяшє. До сєчє грєндєхомь і тамо одржєшєхомь 
питву ініу, о Бозєх стварждєноу, і та будєть намо, яко Вода Жива 
опослієдє, о часє Трзнє влікєа, якова єсє о вся, іждє умєрє о зємє своа. 

Сє бо Сваржєць зряй о ни од Сврзє своя чюдниа. А, зряшє ратє нашіа, 
лічє она, а прстє єніма овждє – нє імяй доситє; а то лічєть ієнжє прстє 
о нозє своі, а вієсть Праштирь нашє, яко смє сила вліка, а нє можє 
одоляшєтє ни вразє нашіа. А сє бо потцєхом ови а ждєнєхомь іє, 
докєндє они подяшуть о зємє а здєнхнєшєть о Марє, і Морь ю вєздьмє. 
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Сє бо рієчєхомь о сєрдє нашіа, якождє нє вратєхомьсє до огніци своі 
докєньждє ащє врзє іскашуть, і нє врзєхомь сєн тѣлєси нашіа, ащє врзє 
ящуть зєми нашіа. А рчєхомь о сєма, якождє Бзє нашіа гонзяхуть іє. Сє 
то убіє чьлюсни сва, радіє яхомь дєцки до копієх, яко сє вратєщєтє задє 
своя врзѣм. Сє бо лядви нашіа одврзієхомь і тлєцєхомь зємє нашіа до 
нє, аби удрзєшєтє овіє ажьдє до смєртєна часа, а Маріу зрятє даяшєтє. 
Сє бо Мора одстоупісє я одрєчє: "Нє імяхомь сила туа, абєстє одєрзієла 
вітєзє руштє." І такождє слва потєнчє до Сварзє, і тамо Бзє рєчуть, 
якождє хоробрє стє русє, а імяхом мясти про ви подєль Бзє прє Пєрунє 
а Дажба, Оца вашіа. 

*** 
Себто Новояр іде од Старого1, іже були отак русичі. І се ідуть до 

полудня і там граяли в степах десять віків. Тобто єсь також руси – 
ізбирали князів своїх. І ті од родів своїх, і роди дбали про плем'я: 
кожному князі свої. А із князів іздіяли князя старшого, і той єсь Отець 
на Прію2. І тако жили во землі тій. 

Далі3 варяги прийшли на нас, і там ізбили їх. І се грецьколани пішли 
на землю ту й осіли на ній, і не диба [*дбали] о Русі. Се б то руси 
ізмечилися і налізли на тих, і одторгли їх до їхнього берега морського. 
Се бо грецьколани повели раті свої в залізну броню оцерчені4. І була 
січа там велика. 

І грящуть ворони над їжею мужеською, іже вержена єсь до поля, і 
пили очі їхні. Граять ворони над брашном [*їжею] і велика гряхоть 
стала во полі тому, і там же єсь очі грецькі і очі руські не трогая. Там 
бо защиту5 мали, яко Боги не волять русі загинути. І тамож се періщать 
Суне з Місяцем за ту землю, і Небо се періщить за кмить, аби земля тая 
не підлегла до руці еланської і пребула руською. І тамож се плачеть 
матка за дитиною своєю, яка вергла кров за кмить тую, і та кмить стала 
руською. 

Новаярь був там до днесь. І земля та пробуде нашою – о меч кров 
вергнута за ту. І також елани рекли князеві старшому нашому і 
повістили йому, якож не хочуть до землі неровь6 ходити, ніже отроків 
брати, але ж бо мають берег морський за своє. То мали указицю на день 
наш, якож праотці наші умерли за кмить, і не взяли вороги нашу 
землю. Себто і днесь маємо указицю, якож ніхто то [не] береть. 

Себто Германаріх іде з полуночі до нас, і маємо се боронити землі 
свої. Тако іти на них, себо годська земля є наша. І ті Білогори се усіємо 
кістками своїми і кров'ю своєю поллємо, і та єсь для нас. 

Се бо верещить Птиця Матир-Сва про нас і славу рече нам. Беремо 
бо ми за ту мечі наші і йдемо досвіта в поля. Одразимо ворогів 
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полуночних, і одвержемо ворогів полуденних, і течемо на ворогів 
східних, аби повели русів Громиці, якож Отця нашого Паруна сини і 
Дажбога внуки. Себто Сварець укаже нам, куди грясти [*наступати] 
навколо. 

І той Германаріх одійде до полуночі, а елани – до півдня. І так 
обережемо землю нашу докупи і не дамо синам бо чужим, лише синам 
своїм. Се бо йде до степу нашого велике множество родів іних. І не 
маємо бути під мирним небом. Ждемо о помочі – та бо то є у місцях 
наших і на кінці меча, і тими січемо ворогів. 

Се верещить Птиця Матре-Сва до нас, аби се ми підняли мечі свої на 
захист свій і її. Се б'є крилами о землю і прах одторже до Сварги. А се 
бо верже о землю і се б'є о неї, яко страшиться за нас. І тут одерземо 
[*осміліємо], утворимося, яко кречет. Се бо крик того є до серця нам. 
І то маємо відати, яку суру пили. До січі грядемо [*ідемо] і там 
одержимо питву іну, Богами стверджену, і та буде нам, яко Вода Жива 
опісля, в час Тризни великої, яка є о всіх, іже умерли за Землю свою. 

Се бо Сваржець зрів на нас од Сварги своєї чудної. І, зріючи раті 
наші, лічив їх, і перстів немає вже – не мав їх досить; і то лічить інже 
персти на ногах своїх, і вістить Пращурам нашим, яко ми сила велика, 
і не можуть одоліти нас вороги наші. І се бо потовчемо їх і женемо їх, 
доки вони падуть на землю і здохнуть в Марі, і Мор їх візьме. 

Се бо речемо в серці нашім, якож не воротимося до огниці своєї, 
доки же ще вороги нишпорять, і не вержемо се тілами нашими, доки 
вороги беруть землю нашу. І речемо про те, якож Боги наші збавилися 
їх. Се то убіє челюсних [*передових воїнів] своїх, радить послати дітей 
до копій, аніж се вратити зади свої ворогам7. Се бо лядви [*рани] наші 
одверземо і товчемо землю нашу до них, аби удержати її аж до 
смертного часу, і Марі зріти дати. Се бо Мора одступиться і одрече: 
"Не маємо сили тієї, аби одерзіла витязю руському." І також слава 
потече до Сварги, і там Боги речуть: "Якож хоробрі є руси, і маємо 
місця для вас біля Бога прі Перуна і Дажба, Отця вашого." 

_____ 
1 Можливо, мається на увазі зміна фаз Місяця: після Старого Місяця 

приходить Новояр (Молодик), або йде мова про початок Нового року, що 
приходить на зміну Старому. Гнатюки вважають це слово за назву племені. 

2 Словом "Прія" можна означати не тільки битву, а й Богиню Прію. О.Знойко 
слов'янську Прію співвідносить з Афродітою, Фреєю, Фрігією. Напевне, вона 
уособлювала Зорю і є аналогічною Матир-Сві. Старший князь ставав наче Перун 
і міг бути отцем Прії-битви. 

3 Яценко перекладає як "у низов'ях". 
4 Слово залишено як в оригіналі "оцрчєна", воно нагадує "очерчена" 

(окреслена). Лозко перекладає як "захищена", Яценко – "закована", що має 
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приблизно однакове значення. Сюди ж можна віднести і назву храмів – "церква", 
що теж є окресленням вмістилища, адже храми символічно можуть означати 
човен, хату, черево чи камін, в якому перебуває Сонце-зародок. 

5 У Лозко і Яценка – "знак". 
6 Лозко думає, що це, можливо, неври, що згадуються Геродотом. Гнатюки 

натомість вважають, що пропущені літери і читають "землю н(ово)ярів". 
7 Складне для перекладу речення. Варіант Яценко: "Се їм (богам) б'ємо чолом 

ради синів своїх і брали молодих до війська, яке повернули спини свої до 
ворогів". Лозко: "Це той вбиває в голову синам своїм, котрих брали дітьми до 
списів…" 

 
 
Дошка 24а 
 
І сє грядєть сь сили многая Дєжбо о помощє людєм свєієм. І тако 

страхи нє імь, понєжди дрєвли, яко нови. О ни сє пєцийстє Тиє, і ряхом 
о Нієм, якождє хочєть. І сє ждієхом по свіє днє о Тиєм, яко імяхомь… 

Сє бо Воронзєнєць бя мієсто, о яковіє усілішєсє годє, а русє сє бієтє. 
І то грєдо бя мало, а такожьдє по пріє тоє сожєгнєнто, і прах, і пупєли 
тиа вієтрієма ростршєни обасваполи. І мієсто сиє оставлієно, нєбожь 
зєміє тая руска іє. І сє нє озєрєщєтєсє о ніє, а нє забудєшєтє ю. Там бо 
крв оци нашієх сєн ліляшє, і такмо сє ми о правіє грондієхом о то. 

Сє о Ворєнзєнціє слава тієкошєть по русієм, і тиіє сва розє імуть, і 
ящєтє о сієм, і сили іматє на конєщи сва. Одєрзєтє я о Русє огиє, бо сіє 
о рєнги, і руга імяшуть датє о конєнзи о свє і Огнєньци слузи. О тиа 
імяхомь држєтє сє щє ругу особіу: да імуть ядь і питву за часіє своя до 
смртє і слоуждієхоуть ни. 

Сє бо многіа слєнжєшє кости своя о болоніє, якождє за часє 
Мєзєнміру. Тако антіє сьмє, імяхомь учту і славоу поющє Бозєм. І 
такьви славіє сьмє рчєніє, ніколіжьдє просяшє ніжіє. Слву рцієхомь, сє 
бо тє молинь твряшє. Омиієхомьсє тієлєси нашіа і рцієхомь слву 
такожьдє. 

*** 
І се гряде з силами многая Дажбо на поміч людям своїм. І тако страхи 

не маємо, оскільки древні, яко нові. Про нас печеться Той, і рядимо до 
Нього, якож хоче. І се ждемо по свій день з Тим, яко маємо... 

Се бо Воронзенець було місто, біля якого всілися годи, а руси се биті. 
І того града було мало, а також по пріє тієї спалений, і прах, і попіл 
того вітрами розтрушений обаполи. І місто сеє оставлено, небож земля 
тая руська є. І се не озирайтеся на неї, і не забувайте її. Там бо кров 
отців наших се лилася, і тому се ми вправі нагрянути на то. 
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Се про Воронзенець слава тече по русах, і ті свої роги1 ймуть, і беріть 
о сім, і сили імати на конях своїх. Одержете його для Русі, [?] бо сіє 
для ренги, і руга2 мають дати для князів своїх і Огневим слугам. Для 
тих маємо держати се ще ругу особу: хай візьмуть їжу і питво за часів 
своїх до смерті і служитимуть нам. 

Се бо многі сложили кості свої на болоні [*полі, низині]3, якож за 
часів Мезенмира. Тако анти ми, маємо учту і славу поючи Богам! І 
якщо славії ми речені, ніколи не просили нічого. Славу речемо, се бо 
те молитву творячи. Омиймо тілеси наші і речемо славу також. 

_____ 
1 Лозко читає як Сварог. Яценко і Гнатюки вважають, що це сурми. 
2 Можливо – "данина". Литовською rugis, rugiai – жито. 
3 Гнатюки вважають за помилку і виправляють – "у Голуні", а Максименко – 

"у Волині", а також припускає, що це Болонья – місто в північній Італії. 
 
 
Дошка 24б 
 
Піймо сурє питвоу о славоу ту пєнтєкрати дєно. І огніци узгнєхомь 

о доуби; і тако Снопа влєціємо а рціємо хвлу о нє. Ісьмє Дажьбови 
внуцє і нє смієхомь нєхатіє слави нашєа за вієци. 

Сє бо антіє бяхомь по Русколані, і дрієвлє бяхомь русє а 
прєбєндьєхомь они. Сє о Волинь ідє опрєдєх і биє врзє, яко хоробріа 
єсє. І та Волиньє пєрвищє родо єсє, і сє осєрєньцє сє овиа. І антіє 
Мєзєнміру одєржєшєть побієди о годіє і рострщєшєть на оби. І сє по 
нієх тєкоста єгуни о крвє славниєх жадяшєсє. І та борба зуріва бя. І сє 
годє сообратішіа со єгуньшти і с нєма на оцє нашіє налієзє. І бистє 
розбієна і озніцєніа. Сєбьтє ідьшіа обрі на кнєнзє і забиє го. І сє Синє 
моріа одидіє од Русє. 

Сє Бзє Руси нє бряшєшуть жртви людьскєа, ніжіє жівотніа, єдініє 
плодіа, овоштє, квієти а зрна, млєко, сурє пітноу о травієх озбраджєноу 
і мєди, ніколіждє жівіу птицю, анє рєнби. І сє врязє і єланштє Бозм 
даящуть жртвє ініу і страшноу чоловієчноу. І то нє імяхомь діятє, яко 
сьмє Дажбовє внуцє, і нє імяхомь крачєтє за інє стопи чіузєма. 

*** 
Пиймо суру питну за славу ту п'ятикратно денно. І огниці 

розпалюємо біля дубів; і тако Снопа велечаємо і речемо хвалу про 
нього. Єсь ми Дажьбови внуки і не сміємо нехтувати слави нашої за 
віки. 

Се бо антами були по Руськолані, і древлє [*раніше] були русами і 
пребули ними. Се на Волинь ідемо опереду і били ворогів, яко хоробрі 
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єсь. І та Волинь першим родом єсь, і се осередок се їхній. І анти 
Мезенмира одержали побіду над годами і розтрощили на оба. І се по 
них текли [*прийшли] єгуни о крові славних жадаючи. І та борьба 
сурова була. І се годи зібралися з єгунцями і з ними на отців наших 
налізли. І були розбиті і знищені. Себто пішли обри на князя і забили 
його. І се Синє море одійде од Русі. 

Се Боги Русі не беруть жертви людської, ніже животної, єдине 
плоди, овочі, квіти і зерна, молоко, суру питну на травах озброджену і 
меди, ніколи ж живу птицю, ані рибу. І се варяги й елани Богам дають 
жертву іну і страшну чоловічну. І то не маємо діяти, яко ми Дажбові 
внуки, і не маємо крачити [*крокувати] за іними стопами чужими. 

 
 
Дошка 24в 
 
Сє жртьва нашіа іє мєд-сурє о дєвєнтєсили і щалє удіяня і на Сурі 

ставієна тріє дні, а по тієх скрєнз вълну ціждєна. І та бєндєшєть нашє 
жртва Бзєм Правієм, яквє соутє нашє Праоцє, ібо сє одєідєхомь ото 
Дажьба і стахомь славні о славєнтє Бозє нашіє. 

Ніколіжди просяхомь, ні моліхомь о благи сва. Сє бо Бозє рєкохуть 
намо: "Ходітє до Русє, а ніколіджє о вразє". Матєр-Сва Слва пояшєть 
ни спієватє витєжнєствє на вразє, і тому вієріхомь, яко слово іє о 
Птиціє Вишніє о Сварзє порстіє, лєтяшєтє одо ни... 

Бо конєнзє нашіє ізбріашєхомь, да бєндєть властє ієх о ни пєцітєсє! 
І да прєідє враг за кроми нашіа, а кромє тьчєтє нє бєндєть, яко зовратє 
іє само Пєрунько. І то Сноп знаяє, яко смє моліхомь Славу і ніколіждє 
просяшє о іно, ніколє нє потрєбовахомь о жівотіє наохібьна. 

Сє бо зрящєтє оцє нашіє Орєа, до облаки ходяшєтє, всхіцєна бяша, і 
всхіцєна силоу до Пєруньковє коващтєнства. І зряй тамо Орє, яко 
Пєрунько ковашє мєчи на враги. І, ковацє, рєчє тому: "Сє стрієли а 
мєчє імяхомь на воє тиа і нє смєшєшє сєн боятє ієх, яко зніцоу ієх до 
пудіє, і кмота ієх бєндє умієшаніа до пєрстє бліжє, яко зємє о багни 
звієрєм. І бєндяшуть они, яко прасєтє умазанє од брєніа, і смрадє своі 
понєсящуть о слієдє сва. І тамо рєцєно бєндє о они, яко смрадни 
прасєти і свініє." 

Сє бо рієкша Пєрунько, ковашєть мєчи, і Орєу то рєчє. І тоє Орє 
повєндє отєц нашієм. І такова бя нашє борба за жітвоу і вітєжєнства 
многаі вієки назади, а днєсє вієріхомь то нєбє тако. 

*** 
Се жертва наша є мед-сура на дев'ятисилі і щалі1 удіяна і на Сурі 

[*Сонці] ставлена три дні, а потім крізь вовну ціджена. І та буде наша 
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жертва Богам Правим, які суть наші Праотці: ібо се одійдемо од 
Дажьба і стали славні від славлення Богів наших. 

Ніколи ж не просимо, не молимо про благо своє. Се бо Боги речуть 
нам: "Ходіте до Русі, і ніколи ж з ворогами". Матер-Сва Слава обрала 
нас співати витяженство над ворогами, і тому віримо, яко слово є про 
Птицю Вишню, [що] в Сваргу пурхає, летячи од нас. 

Бо князів наших ізбираємо, да буде власть їхня о нас печеться! І да 
прийде ворог за кроми наші, і кроми текти [*переходити] не буде, яко 
зовратить його сам Перунько. І то Сніп знає, яко ми молимо Славу і 
ніколи не просимо про інше, ніколи не потребували о животі 
неохибного. 

Се бо зримо отця нашого Орея, до облаків ходившого, всхищений2 
[*який має хист] будучи, і всхищений силою до Перунькового 
ковальства. І зрів там Ор, яко Перунько кує мечі на ворогів. І, куючи, 
рече тому: "Се стріли і мечі маємо на воїв тих і не смійте боятися їх, 
яко знищу їх до поду, і кмота [*земля] їх буде умішана до переста 
[*праха, гною] ближче, як земля в багно звірям. І будуть вони, яко 
поросята, вмазані од брення, і сморід свій понесуть слідами своїми. І 
тамо речено буде про них, яко смердючих поросят і свиней". 

Се бо речив Перунько, куючи мечі, і Ору то рече. І то Ор повідав 
отцям нашим. І такова була наша борьба за житву і витяженства многі 
віки назад, і днесь віримо то нібе так. 

_____ 
1 У Яценка – "щавлі", у Лозко – "шавлія". 
2 У Яценка – "взятий", у Гнатюків – "умілий, наділений". 
 
 
Дошка 24г 
 
Ідяхь одє тівєрсє і до Синіє морє, а Сурєнжє до ви і рєкохь вамо, яко 

жє вієдієхомь само, о то ізє старіа зємє нашіа сполєнства антієва, і тако 
жє ієстє за многиа крвє літєа по ніє. Руса будєшєть, яко руду ляхомь, а 
тако в жижєнь ю до концє. І будєть ото зємє нашіа – славєни плємєни 
і роди. 

Сє бо славіхомь Бозє, ніколі жє просяшє, лєжє славіша силоу ієх. І 
тако жє вєлічахомь Пращуріа нашієго Сврга, кіє бя, бѣ а прєбєндє 
вожди о ни о вієк вієку до конця. 

*** 
Ішли од тиверців1 і до Синього моря, і Сурежа до вас і рекли вам, яко 

же відали самі, про ту ізстарі землю нашу спільноти антів, і тако же 
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єсть за многа крові литої по ній. Руса буде, яко руду лили, і тако в 
жижень її до кінця. І буде та земля наша – славних племен і родів. 

Се бо славимо Богів, ніколи же не просячи, лише славимо силу їх. І 
тако же величаємо Пращура нашого Сварога, який був, є і пребуде 
завжди з нами з віку у вік до кінця! 

_____ 
1 Взято варіант Лозко і Гнатюків. Яценко поділяє слово і перекладає – "тих 

верхів", що теж логічно в даному тексті. 
 
 
Дошка 25 
 
Сє бяшєтє ови о Караніу. І сє град мал о брзєх морстієх русштієх. І 

тамо бя конєзє, яков ісє рчє єланє бієтє, о отрцєтє одо Русє. І тоє 
оудієяшєть ратє і комонєства, а ідє на нє і вітєжє іє. А єланьстє 
плакєшєсє о тугу ієх і просяцє іє данє платєтє. І та данє снє оудієаня о 
овнє, хорязє і віно. І то єланстє вієдяє, яко руштє піящутє многа, і оліщє 
на нє сє врзєтєсє і витєжєтє ієх. 

І сє бо грядєть волсєв Ухорєнзє і братє іє Ословєнь, і тоє рєкста 
руштієм: "Нє тварзєшєтєсє на дарє тоа". І сє руштіє нє слєхоша і сє 
оупіяє. І отєма днєма єланьштє сєн вргощє на онь і розтрщє ієх. І сє 
погиньстє тоа зрящє руштіє отєцє до стєпіє. І тамо сє рчє: і сили свієа 
овлєцєтєсє, і ідьша оспєть на оніє, і поврзєшє іє. Сє Бзі дєрзяшє оніє а 
руцє іх оукрѣпшє, і тиє одєжєшуть вітєжє. Сє бо прящуть вразіє і тако 
рєкуть: "Яко овчє рострцєм они і бєдєхомь самє о крає тіє владщє, яко 
краснє соутє они, і тіє нє дахом." 

Сє Трглавє моліхомь, вліцє а малє. І сє бо Трглавє нашє остяжоутє 
ни, і брзє скочашутє на комонє, вразієм поражєнтє творяй. І то 
узряшєхомь, яко Бзі овладяшуть о тє, і сє узрєхомь, яко мртвє соутє і 
оубієни Бзєма. І намо по імє крочєшєтє і відєтє мєртва тєлєси мнозіа, 
яко вліка Ратє Пєроуніа на нє сє вєргошіа і розтрщє тоу. 

І сє Сварозічи ошує тоа тєкошуть, і Дажбо прінєсє побієдоу нашіу во 
рєнцієх свєієх роду славноу, об оцєх слву дєржащієму і до днєсє на 
поліє вєнтєжєтє вразє свіє могоущєму. І сє Жаля жалюіє над вразі і 
Горинє горєншєтьсє о смртє ієх, яко одє рєнцє Бозскє сє вєргоуть. Сє 
Каринє плачєтьсє о мєртвієх тієх, яко сталісє о тропіє Божєньстє і 
зємрєшуть. І поля тиа полнєнє соутє мртвє кощє і главє оусєнчєни, і 
оудє одо тєлєси оурєзієни сє валіашє о травіє. І смрад ідє одє поліє тиа, 
і врани лєтяшуть до нє, мртвє очєси долбєнтєсє і ястє мужєскіа мяси, 
многа понєщєни. 
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Сє рцє Орєу Сваргь нашє: "Яко сємє Істварє, істварю ви од пєрстє 
моя. І будє рєчєно, іжє стє сини Стварєго, і ставітєсє, яко сини 
Істварєгви. І будєтіє, яко дієти моя, і Дажьбо будє Оцє вашє. Тому 
достєтє послухашєтєсє, і тиє вам рєчє, чєсо імяшєтє о тиє дієятє. І, како 
рєчє, тє і чєто творяшєтє". 

І народ влікь а витєжєнтє о сва свєти і потлцєшєтє роді іні, іжє 
істягноушє сили, ізо камєнє чюди творяє, бєзо комоня повєнзи, і всако 
дієятє чудніа мімо кудєсніці, іжє всяк бєндєшєтє грядєть, яко кудєснік. 

І ругу твьряє, клєнтви дієяшіє на кмєть, і кмєть сє подробє. І тако 
словєси многя і многя. І о тєієх словєси омамєтє ви і подробєнтє 
одєрєнє, о златіє мієно. І ото мієно продашєтє ви вразієм, хотяє тако. 

І тоє Бозі вамо рєчуть і да Орєовіє завієтє: "Любитє свєта зєлєна і 
жівотніа. І любитє друзє сва і битє мірніє мєздє роді". І по тєо добіє 
бистє сєдьмидєсєнтє конєнзє нашіє, яко Мєзіслав, а Боруславь, і 
Комонєбранєч і Гориславь. І тако ізбрящєні іни о вєчє, і одлоучєні о 
вєчє, колібва люди нє хотяшєтє ієх. Сє бо тиє конєзє вліцє трудішєсє. І 
сє Кишєк бя вєлік а моудр, і тоі умрє. 

А по нє бяшє іні. Кажєдіє творяє нієщо благіє о руси. Памєнтє нашіє 
то удржєшєть, якождє імяхомь іє славєтє всак трізєнь трівієдє і 
потщітєсє о памєнть ієх на сини нашіє. І нікій нє смє на то 
запомняшєтєсє, яко проклєит бєндє о Бозієх нашієх а чловієцієх. І 
люди імєно го охібнуть од вієки. 

*** 
Се були вони у Карані1. І се град малий на берегах морських руських. 

І там був князь, який оце рече еланів бити, щоб відігнати од Русі. І той 
удіяв рать і комоньство, і іде на них і вітяже [*перемагає] їх. А еланці 
плакали о тузі їх і просили їм [русам] данину платити. І та данина з них 
вдіяна з овець, хорязі [*одягу]2 і вина. І те елани відали, яко руси 
пиячуть многа, і тоді (можна) на них се вержитися і витяжити їх. 

І се гряде волхв Ухоренз і брат його Ословень3, і ті рекли русам: "Не 
творіться [*не спокушайтеся] на дар той". І се руси не слухали й 
упилися. І отима днями елани се вергли на них і розтроще їх. І се 
погинь ту зріючи, руси втекли до степу. І тамо се рече: і сили свої 
стягнеш, і ідеш вспять на них, і поверзеш їх. Се Боги дерзячи їх і руки 
їх укріпили, і ті одержують витяж [*перемогу]. Се бо прящуть ворогів 
і так речуть: "Як овець, розтрощимо їх і будемо самі в краю тому 
володіти, яко красні суть вони, і ті не дамо". 

Се Триглава молимо, великі й малі. І се бо Триглав наш остяжить 
[*збере]4 нас, і борзо скачемо на комонях, ворогам поразку творячи. І 
то узріємо, яко Боги оволодівають тими, і се узріємо, яко мертві суть й 
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убиті Богами. І нам по них крокувати і видіти мертві тілеси многі, яко 
велика Рать Перунова на них се верглась і розтроще ту. 

І се Сварожичі ошую тих течуть, і Дажбо5 принесе побіду нашу в 
руках своїх роду славному, об отців славу держащому і до днесь на 
полі витяжити ворогів своїх могущому. І се Жаля жалює над ворогами, 
і Горинь горює о смерті їхній, яко од руки Божеської се вергнуті. Се 
Каринь плачеться о мертвих тих, яко стали на тропу Божеську і 
замерли. І поля ті повнені суть мертвими кістками і главами усіченими, 
й уди од тілес урізані се валялися на траві. І сморід іде од полів тих, і 
ворони летять до них, мертві очі довбати і їсти мужеські м'яси, многі 
понищені. 

Се рече Ору Сварог наш: "Яко я є Іствар [*Творець], створю вас од 
перст моїх. І буде речено, іже єсть сини Стварега, і ставтесь, яко сини 
Істварегви. І будете, яко діти мої, і Дажьбо буде Отець ваш. Тому 
достатньо послухатись, і той вам рече, що маєте про те діяти. І, яко 
рече, так і то творіть". 

І народ великий і звитяжив о всіх світах і потовк роди іні, іже 
істягнувши сили, ізо каменя чудеса творя, без коня повозки, і всяко 
діяти чудне мимо кудесниці, іже всяк буде грядити, яко кудесник. 

І ругу творили, клятви діючи на кметь6, і кметь се підкорили. І тако 
словеси многі і многі. І від тих словес оманюєте ви і приневолюєте 
одерень [*рабів], на злато міняючи. І ото наміняне продаєте ви 
ворогам, хотячи також. 

І те Боги вам речуть і дали Орієві завіти: "Любіть світ зелений і 
животний. І любіть друзів своїх і будьте мирними між родами!" І по 
тій добі були сімдесят князів наших, яко Мезислав і Боруслав, 
Комонебранич і Горислав. І тако ізбрані іни на вічі, й одлучені на вічі, 
коли б люди не хотіли їх. Се бо ті князі великі трудилися. І се Кишек 
був великий і мудрий, і той умре. 

А по ньому були іні. Кожний творив якесь благо для русів. Пам'ять 
наша то удержить, якож маємо їх славити всяк тризни тричи і подбати 
про пам'ять їх на синів наших. І ніхто не сміє на те запам'ятувати, яко 
проклятий буде Богами нашими і человічеством. І люди імено його 
охибнуть на віки. 

_____ 
1 Взятий варіант Яценка і Гнатюків, у Лозко – "А це про покарання", що теж 

можливо, бо далі згадується Богиня Каринь, яка може уособлювати "кару". 
2 Лозко припускає, що це "ферязи" – верхній довньоруський одяг. Гнатюки 

розділяють слова: "о овнєх, о рязє і віно", і тоді "рязє" – це "ризи". 
3 У Яценка "волхв Ухоріз" ("н" випадає), а ім'я брата пише, як в оригіналі 

"Ословень", але можливий варіант без "о" – Словень. 
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4 Мається на увазі, що руси зберуться під стягами з Триглавом. 
5 У Миролюбова в оригіналі (за Лозко) написано "Дежде", а в Яценка "Дажбо". 
6 Лозко у цьому уривку перекладає "кметь" як народ. 
 
 
Дошка 26 
 
І сє бяшєть ова часє Осєдєнь, огнщано, і сєіє блг бя. І Бзє іємоу даяцє 

овні многа і скотіа о паснствє о ступієх. І сє бяшєть овєіє прє трвєх 
мнгѣієх, і Бозіє даяцє моу сктіу прєплоднєстви і умнозая іє. І таковє ідє 
прєд очєс странмєж і рєчє моу: "Ізидєшутє сини тва о зємє тиа, до крає 
чюдня, іжє ієстє о захждєнє Сунє, і та Сунє спіє о одрє златіє". 

І сє комннєщ скакашєть до іє і рєчєть Суніє: "Грєндє, Сунє, до Лузи 
сва синіа, то імашє скочєтє до повозу твоєго і срящєцє од востоцє. І 
тако рєчєно бя скакашєть сиє до іня крає. І вєчєр скакшєть блізєнь іє – 
інь комоньщєць – рєчєшєтє, іжє Сунє заідє за Горє сва і возіцє свє 
златнє онєчєть, і то ворозє хотяшєтє утатєтє. І тіє блізєнцє комонщацє 
оскачє до інь крає. І тако Зря ідє, а вєндє зги сва, і одієги Дажбовє трясє, 
і зги тєчяшуть до крає нєбєснє. І сє рєчє. 

І тако синє два ідьша до захождєнє Сунє і відяє тамо многа чюди і 
травє злачнє. І тєкста до Оцє рѣчєшєтє імоу, яко красієн крає тиє. І сє 
многа плємєни і роді ізрчєша волєтє стєнжєнтє до трпи тиа і грєндєша 
всіє поа Осєдєню. 

І ту рєцє Орєо-оцє о сини сва битє на чєлє о всє роді. І нє хотяшєтє 
они, і одієлєшєсє на сє і овьє. Сє бо кнєжє іднє вєдє люди сва о полєндє, 
і Орє вєндє о крає морстє. І ту бя сушня влка і пісяцє многа. І грєндєша 
до Гори і тамо сєдшєсє на полєвієк. І опрєжє, оутворяшє комоньстви 
влка, ідяшєтє о зємє цюжє. І тамо воє сташєсє на тропи іє і досільща іє 
пратєсє, і бя рострщєни. І таковє ідьшіа дальє і видяє зємє тієпли і нє 
брєгоша ієх, яко многіє цюжє плємєни тамо сідяє. І грєндє даліє – сє 
бо Бзє вєндєша іє, яко людє сва. І тякоста ова до Гори влкє і тамо сє 
пєроущє о вразіє ідьша далє. А тє кратє імяхомь сєн спомєноутє на то 
і тягєнтє за сва. 

Якождє і оцє нашіє, очистєсє молбоу о мовіє і митєсє, молби творяцє 
о чістіє душіє свє і тієлєси, яко Сврг оуставє тиа мовєнєствє і купалєщ 
о та оуказєшєть. І нє сміємо хомь о то занєчєтє, і сєн миіємо тієлєси, 
умиємо духє сва о чістє Водіа Живіє і то грєндєхомь трудєтє, сєн о всак 
дєн молби твряє і сурє піяшєтє, якождє до пріжь яхомь. 

І ту пєнтократи опиіємо дєни і хвалєхомь Боги нашіа о радосчє тиє, 
яко сєн осурє млєко нашіє на пропитє нашіє, і крмь ідє о кравіє до ни. 
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І тіємо жівіємо, і травє злачніє оуварієхомь овє до млєки, і тако 
яждієхомь кажєдь частє своє, і тєчяхомь. 

То рєку тє, синє моє, яко врємєно ні є остращєно ніжє іє вієчнє прєди 
ни. І тамо зрящєхомь Пращурє своє і Матєрє, іжє ряхоутє до Сварзє і 
тамо стадє свіа попасутє імоутє, і вієни сва вієноутє і живот імящутє, 
якождє нашь. 

Тамо нієстє ієгунштє, ні єланьштє, ніжіє Правє кнєжітє іма. І та Прав 
іє істіа, яко Навіє совлєщєніа, ніжє Явє дана, і прєбєндє о вієк вієки о 
Свєнтувідіу. І сє Зарєбог ідіє крає тіє і рієчєшєть о Пращуріє нашіа, яко 
жівієхомь о зєміє, і яко страждієхомь, іждє сє ботє ізждє імяхомь зол 
многіа. І тамо зли ні імяшуть, і травіє зєлєніа стрєщоутє іма і 
стрєщєшуть шєлєстє свє о воліє Божьстє і щастіє людє тієх. 

І тако імяхомь зрятє Стєнпи Раяістіє о Сврзє, яко синя іє. І та синє 
ідєшєть о Бга Сварогоу. І Влєс ідє правєнтє стадє ієх. І тєчіашуть на 
злацє і Водє Жівіє, і нікиє іє одєрєнь о крає тоєм, і рабє інє нєістє тамо, 
і жєртьви ініа, якождє хлієби, нє імяє. І сє виногрозє, і мєд, і зрно дає 
до молєбь тієх. 

І таки рієчєхомь славу Бзємь, яковіє соутє Оцє нашє, і ісьмє сини ієх. 
І достоєхомь бєндєтє о чістотє тієлієснєа. І душіє нашіє, яква ніколє нє 
уміраієть і нє заоуміраієть за часє смртє тієлєс нашієх. 

І падєщєму о поліє прє Пєроуніця дає Водоу Жівоу опитє, і, опишєть 
ю, ідє до Сврзє на комоніє біліє. І тамо Пєрунько іє встрічієть і вєндє 
до благє свє чєртозицю. І тамо прєбєндєть о Час Онє і досташєть 
тієлєсо ново. І тако жівієтє імає о радощєтєсє прісніє і до вієки вієк, 
про ни молбє творяцє. 

*** 
І се був у ті часи Оседень1, огнищанин, і сей благ був. І Боги йому 

давали овнів многа і скотини на пасовищах у степах. І се була вона при 
травах многих, і Боги давали йому скоту приплоднецтва і умножуя 
його. І тако іде перед очима странник і рече йому: "Ізійдуть сини твої 
до землі тієї, до краю чудного, іже єсть на заході Суне, і де Суне спить 
на одрі золотому." 

І се комоннич [*вершник] скаче до нього і рече Суні: "Гряди, Суне, 
до Лук своїх синіх, то маєш скочити до повозу твого і з'явитися2 од 
востоку". І тако речено було, скаче сей до іншого краю. І ввечері скакає 
близнець3 його – інший комоншець – рече, іже Суне зайде за Гори свої 
і візиць свій золотий залишило, і той вороги хотіли утяти. І ті близнюки 
комонники поскачуть до іншого краю. І тако Зоря іде, і веде зги свої, й 
одягом Дажбовим трясе, і зги течуть до краю небесного. І се рече. 
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І так сини два пішли до заходження Суне і видять там многі чудеса і 
трави злачні. І течуть до Отця і речуть йому, яко красен край той. І се 
многі племена і роди ізрекли веління стати до тропи тієї і піти всім по 
Оседеню. 

І тут рече Орео-отець синам своїм бути на чолі всіх родів. І не хотіли 
вони, і поділились на тих і інших. Се бо князі одні ведуть людей своїх 
на полудень, і Ор веде до краю морського. І тут була сушня велика і 
піску многа. І грядуть до Гори і тамо осіли на піввіку. І опередь, 
утворивши комоньства великі, пішли в землі чужі. І там воїни ставали 
на тропи їхні і силили прятися, і були розтрощені. І тако ішли далі і 
виділи землі теплі і не берегли їх, яко многі чужі племена тамо сидять. 
І грядемо далі – се бо Боги вели їх, яко людей своїх. І текли [*ішли] 
вони до Гори великої і тамо се перуще на ворогів ішли далі. І те кратно 
маємо се спом'янути на те і тягнемо за своє. 

Якож і отці наші, очистимося мольбою в мовінні і митися, мольби 
творячи о чисті душі свої і тілеси, яко Сварог уставив ті мовіння і 
купалища і те вказав. І не сміємо о те занечити [*нехтувати], і миємо 
тілеса, умиємо дух свій в чистих Водах Живих і грядемо трудитися, се 
о всяк день мольби творячи і суру п'ючи, якож і пріж [*раніше] робили. 

І ту п'ятикратно пиймо денно і хвалімо Богів наших за радощі ті, яко 
осуриться молоко наше на пропиття наше, і корм іде от корів до нас. І 
тим живемо, і трави злачні уварюємо ті до молока, і так приймаємо 
кожен частину свою, і течемо. 

То речу те, сину мій, яко времено не є страчено, ніже є вічне перед 
нами. І там зріємо Пращурів своїх і Матерів, іже порядкують до Сварги 
і тамо стада свої попасти ймуть, і віни свої вінять і живот мають, якож 
наш. 

Там немає єгунців, ні еланців, ніже Прав княжить має. І та Прав є 
істинна, яко Нава совлечена [*скинута], ніже Яв дана, і пребуде віки 
вічні біля Свентовида. І се Заребог іде краєм тим і речеть Пращурам 
нашим, яко живемо на землі, і яко страждаємо, іжде се бо завжди 
маємо зол многая. А тамо зла немає, і трави зелені зустрічають їх і 
зустрічають шелестом своїм про волю Божесту і щастя людей тих. 

І так маємо зріти Степи Райські о Сварзі, яка синя є. І та синь іде од 
Бога Сварога. І Велес іде правити стадами їхніми. І течуть на злаки і 
Води Живі, і ніхто не є одерень у краї тому, і рабів інших немає там, і 
жертви іншої, якож хліби, немає. І се виноград, і мед, і зерно дають до 
молеб тих. 
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І тако речемо славу Богам, які є суть Отці наші, і ми є сини їхні! І 
достойні бути в чистоті тілесній. І душі наші, які ніколи не вмирають і 
не завмирають за часу смерті тілес наших. 

І падшому на полі прі Перуниця дає Воду Живу попити, і, попивши 
її, іде до Сварги на комоні білому. І тамо Перунько їх встрічає і веде 
до благої своєї чертозиці. І там пробудуть до Часу Оного 
[*призначеного] і дістануть тілесо ново. І так жити мають в радощах 
прісно і до віку віків, про нас мольбу творячи. 

_____ 
1 Оседень – це образ Сонця, що заходить, на зразок більш відомого Садка. Див. 

Словник. 
2 Яценко – "дивитися", Лозко – "зустріти", Гнатюки – "сяй". 
3 Варіант Гнатюків, у Лозко і Яценка – "близько". 
 
 
Дошка 27 
 
В архіві Ю.П. Миролюбова цей текст не зберігся. У виданні "Жар-птици" 

така примітка (взято з "ТОДРЛ"): "Збірна дощечка № 27 (Готська). Дощечка 
ця зібрана з уламків та осколків багатьох дощечок, знайдених і підібраних 
вістовим полковника Ізенбека. Названа вона Готською тому, що в текстах цих 
уламків та осколків згадуються готи. Тексти". Після тексту дощечки підпис: 
"А. Кур". (За Яценком) 

 
... ітва ініа до полнощє ... аб... годі жітва ін... Алдорѣхова ніктожє 

ідяй... к... о... 
…о наступицю іє Конєроту... нуча іє Боурѣху... т... є… 
... мяхом рѣчєш ... т... х... оляр, якови на годь ідь н… болярє Сєгєня, 

іжє убів сина Ієрмєнрѣха а отрка Гуларѣха ранів іа... оі... 
... Алдорѣху данє діахом од то... а імяхом даяшєт... два сти то... 
... час Ієрмєнрєху ідє годь до полунощь а прідє на ни, а поробі... А нє 

бряшє а отркъва імахом тєнжєтє, то бо злая твъряй, і та Русє падє, а 
врзє єстваша на ни влацєви, а то трваща сєн ... ѣ ляти а зътрєхом сєн, а 
отърокваста часє отрчєх. А сєнщє русє вольни а жівєхом так, ібва руси, 
розпряшє, повєржа годь туі. 

... є бо тє огржяху зємє Руськоланє а обощаху н... мнозя а то тєчаша 
оцє до лѣси у Врозєнцє, а ураз... на годь всєя силой, і рострщєтє ю 
бяша. 

... ва іста бяша за чєс Конорѣху, с кидва ізтчє Алдорѣх а 
праправ(ну)цє Готорѣх, сє бо ієсь прадо Ієрмєнрѣху, як... п... 

... ѣпа ... а ... по тѣ ... адь окарьєща а отб ... 
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... (т)оі ляти бяші тамо годє Ієрмєнрѣхє а сє злобяши на ни, а ту бяша 
уборцє вліка, а годє бя потсняна а одтрцна до Донцє а Донє. І Ієрмєнрєх 
пяй віна любібратрєстє позє воіавєндє наши. А тако сє уборжєщєтіся 
бя жівут нов ... 

... єн часє, колієбва годь ідє на ни, сє Ієрмєнрєх со єгунштє, а тако сє 
пдоржє она. А смє імяхом два вразі на два конця зємє нашіа. А та 
Болорєв прєдо труди влкє. Ото ту Матирь-Сва, лєтшя, рєчє мо, яко 
смєяй паднутє на єгунштіа опєрвє а рострєщітє ю, а сєн повратітєсє на 
годь. Там бо увржі синє Ієрмєнрєхє а замєртвє оця. А ту Гураік, друг 
наш, тако пяй кровє а віни, а подлє тая за єдіно лято шєд мкчєм на ни. 
А то крать Болорєв жєк о іждєнєті годє, а тако удєя одрєчєнє, стоя 
мяхом чєсва. Та урочєнтє добростєнтє до главє сва, яко хом на ти ста 
боря до жівят нашєх жєлєзва оцє нашєх, яко коло а комоніа єс та сила 
нашіа, то бо даяхом ста інєма, яко ста глут ... 

*** 
... житва інша до полуночі... годі житва інша ... Алдоріха ніхто не 

ішов... 
... про наступника їх Конероту1... внук їх Буріху... 
Маємо ректи... про тих боляр, які на годь ідуть... болярин Сегеня, іже 

убив сина Германаріха і отрока Гуларіха ранив... 
... Алдоріху данину давали од... а мали давати двісті то... 
... в часи Германаріха іде годь до полуночі і прийде на нас, і 

підкорили... І не брали і отроків мали тяжити, то бо зло творили, і та 
Русь паде, і вороги стали на нас власні, і те тривало сто (?) літ і скинули 
це, і отрочества часи минули. І нині руси вільні і живемо так, бо руси, 
воспрянувши, повергли годь ту. 

Се бо ті огородили землю Руськолань і зібрали (сили) многі, і текли 
отці до лісів у Врозенця [*Воронзенця], і уразили на годь всея силою, 
і розтрощили їх були. 

... це справді було в часи Коноріха, з якого ізтече [*походить] 
Алдоріх і праправнук Готоріх, се бо єсть прадідом Германаріху, як... 

... ті літа були там годи Германаріха і се злобилися на нас, і тут була 
убориця [*битва] велика, і годи були потиснені і одторчені до Донця і 
Дону. І Германаріх пив вино любобратства з воеводами нашими. І тако 
се владналося було життя нове. 

... той час, коли годь іде на нас, се Германаріх з єгунцями, і тако се 
піддерже їх. І ми мали двох ворогів на два кінці землі нашої. І там 
Болорев перед трудами [*битвами] великими. Ото тут Матирь-Сва, 
летячи, рече йому, яко смій паднути [*напасти] на єгунців оперва і 
розтрощити їх, і се повратитися на годь. Там бо уверже сина 
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Германаріха і замертвив його. А тут Гураїк (Германаріх?), друг наш, 
тако пив кров і вино, а подлє того за одне літо йшов мокошем2 на нас. 
І то кратно Болорев речив про вигнання годі, і тако удіяв одречене 
[*сказане], стійку маємо честь. Той урок добростійкий до глави своєї, 
яко на тому стали боротися до життів наших залізами отців наших, яко 
коло і комоні єсь то сила наша, то бо діяти стали іншим, яко став голод. 

_____ 
1 В оригіналі у Яценка і Лозко написано "Конєроту", яке подають як 

"Конеріха", у Гнатюків в оригіналі – "Конорєху", можливо, виправлено за 
подальшим зразком. 

2 Взято варіант Гнатюків "мокошем", як бойовий порядок у вигляді півмісяця. 
У Лозко – "мстити", Яценко пропустив слово. 

 
 
Дошка 8(27) 
 
Наступний текст, який подаємо, має у Ю.П. Миролюбова подвійну нумерацію 

– 8(27). Справді, існує певний зв'язок між: д. 27 і д. 8(27): текст д. 27 
обривається словами "іако ста глут…", – а текст д. 8(27) починається зі слів 
"яко ста глутве а тедо бяхом сірі а нище..." 

 
Яко ста глутвє а тєдо бяхом сірі а нищє. І боть іна жєлѣзва натчуть, 

а нашє нінтра ізвєргнуть од та сва. Сє бо Аски а Єркє по Нѣпри 
ходяшєт о людє нашє звєншє до борія. А то, яко борє імє про сєбєнь, 
тако нє імахом смє ітє до нь. Ото тва да бєндє во учєніє, а разумяхом 
ста нашє ошибіцє, а імємо іну статє одєрєнь. 

Сє бо Аск імяй воя сва, посаднє я на лодѣх а ідє загрєнбєнтє іна, а 
стє да ідє на грьць, да ніщє іхо гради, а да жєрє бозм в зємє єієх. Натодє 
нє іста такова, яко Аск нѣстє русіч, нєботво варєнзь, а іма іна мєта – то 
гмоть руску попіра інама, а злє дєяцє погєнбє імє є. Ні Єркє нѣстє 
русіц. А тобто ліс ідє хітряшєтє до ступє а біє гостє іна, киє бо тому 
довєрєнсєща сєн. 

На старє погрєбєнщє ходіва смє ста, а тамо помєснлєхом, якво 
дєншашєть Пращуровє наштє подє травє зєлєна. А тамо вѣдѣхом ста, 
яква битє а за ощо ітє. І ту сва родці бяшє дѣлєнтєсє, а кому старш 
пшєнботє, кій бо сєн знєда до Оцє а Праоцє марічєньска, кій одо нь ідє, 
а кій збєндє простєць. А та вєлкька свра одоляца руси, яквє прєнбяшєтє 
сєн до ростржєшєні і ростргнѣні. 

Тако грьцєво одо сва зємє жєнє я, нєботьва нє імяі силу, счєпнєні до 
кругу а до кридѣл. Вшяк сва ста поглєнда на соусѣдіцє своє а од сє віри 
нє іма, яква мєжє вржє до сѣчє. Тако прийдоша воспянтє а почєнша 
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сварєтєсє ста на походь ю: кій ободѣ лѣпѣє, а кій шєчєрн. Одрєвлѣ бола 
іна рьчє о вітяствѣ, а тєдьо наслѣтє о поході ото Оцє сва. 

Тако бо Русколаньє падьма до ніць од годѣ а ієгуншта звѣжства. А 
тодѣ Кійска Русє творяшєсє а Онтува. А годь сє устрашашєся, ідє ота 
вон до Свєрєнзє. Як бо вѣхом Свєрєнзє сутє двѣ: єдіна – вєндєста, а 
друга годя. А ту то годь прібєндє до нь, а годя сєн усіліся щє тамо тва, 
а вєндєстя ослабішєся сєн такотьє до тьва. Осєбо жємєндє бяша околи 
тоя а та бя літавоа, і сє назовєшєся ілмо одо ни, іжє рєчєни ілмри. 

*** 
Як став голод1, і тоді були сірі й нищі. І були інші заліза [*чужа 

зброя] натечуть, і наше нутро ізвергнуть од того свого. Се бо Аск 
[*Аскольд] і Ерек по Ніпру ходять по люд наш, зовучи до борні. А то, 
яко борню2 мали про себе [*між собою], тако не мали ми іти до них. 
Ото те да буде во учення, і розуміли нашу ошибицю, і маємо [в] іншу 
стати одерень. 

Се бо Аск мав воїв своїх, посадив їх на лодії і іде заграбати інших, і 
ніби да іде на греків, да нище їхні гради, і да жере богам в землі їхній. 
Нато не істина такова, яко Аск несть русич, а варяг, і мав іншу мету – 
той гмоть руську попирає іншими, а злі діяння погубили імена їхні. Ні 
Ерек несть русич. І той бо лис іде хитрувати до степу і б'є гостей іних, 
які бо тому довіряються. 

На старе погребенище ходили ми, і там помислили, яко дихають 
Пращурове наші під травою зеленою. І там видимо, якими бути і за що 
іти. І тут наші родці почали були ділитися, і кому старшим пребути, 
який бо се походить від Отців і Праотців маріченських [*померлих], 
який од них іде, а який був простець. І та велика свара одоліла русів, 
яко привела до розладу і розторгнення. 

Тако греки од своєї землі гнали їх, оскільки не мали сили, зчепленої 
до кругу і до крил. Усякий сам став поглядати на сусідів своїх і од 
цього віри не мав, яка мужів верже до січі. Тако прийшли воспять і 
починали сваритися за похід той: який був ліпший, а який гірший. 
Одревлє були інші річі про витязтво, і тоді наслідуємо о поході од 
Отців своїх. 

Так бо Руськолань падла до ніц од годі і єгунського звірства. І тоді 
Кийська Русь творилася і Онтува [*Антія]. І годь се устрашилася, іде 
ота вон до Сверензе. Як бо відомо, Сверензе суть дві: одна – венедська, 
а друга – годі. І тут то годь прибула до неї, і годя се усілася ще там, а 
венеди ослабилися се так до того. Осібно жмудь була около тієї і та 
була литовська; і се назвалися ільми од нас, іже речені ільмри. 

_____ 
1 Варіант Гнатюків, у Яценка і Лозко – "голотою". 
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2 У Миролюбова в оригіналі "доре", Яценко переправляє на "боре" – війна. 
Гнатюки залишають і перекладають як "Дір" – ім'я правителя Київа. 

 
 
Дошка 28 
 
Сє врганє нашіє отє, і нє можяхомь овратєцє о задє і сє врьгащєть і 

сє градє нашіє о тяготє свє осєщєсє. І сє рієкощь імо конєнзь Бравєлєнь: 
"Одєржатєсє о помощчє грд грдвіє і дєржєшєтє воє своє, да сє 
хранієшуть они силу Русє о ієдінію грзу врзієм, і таквє і сє". 

І сєбто жмидіє рієкша намо о годіє, яка імає Дєтєрєха а ідє до 
полунощє, і тамо у жмидіє овратєсє до полудєніє. І сє ідєть на ромє, і 
тамо сє пєрящєть лєги і воє іні і бєрє ругу влку одє они. 

І сє втрзєшєть до зємє ониа. І сє Дєтєрєх убієнь бяшь Одокрєхімоу. 
Сє бо годє тая Бзєм протівєніа, і Тоі сєнь ізплєвашуть іє. Сє грдіє нашіє 
соутє сірє, і старшє родцє нашіє нє ізбряшуть ініа о сєбє, аби тє іхєва 
правітє. Сє ідяхомь і до нє, і достоіть ієма рієчєшєтє о тиа і потрцєтє 
на внєзапоу труждоу. І сє труждяшєхомь о тиа і слєзє ліу о та. 

Біє кридлєма Матр-Сва-Слва і врєщєть намо о трудьнієм часу 
сушьни і мору говяд. 

І сє вієхомь, якождє рчєна єсє од Праоцє, яко кієлци поможіа іма. І 
сє бо ідошіа до нє, і тако бишіа ста лієти оупомождєни о тієх, і такождє 
о илми сєботь ілєроу – ісьмє родіцє. І сє Родь-Розаніць іміє ни до 
срєдьцє отщє і охраніє ни одє врзє. Сєбьто вргохомь ниніє і сє моліхь 
Бзє о заступнєнє нашіє, і то бєндєшєть. Тако Ясна бо іє про ни. 

І сє вєндєшєть оцє нашіє скърєзь гори і стєнпє мімо годіє. І сє Доноу 
піяшє – іміяхомь ту рієкоу нашіу, якождє врзєхомь крвє нашіу до зємє. 
І та іє Руська Зємє і будє Руська. Сє бо русічє, імяхомь по тргу 
Свржєщєськоу о ни. І сє твріахомь труд нашь о жидьбіє. І сє жмидь 
рєчєть намо, яко пшєдє о до(по)моціє нашіє і подржє ни протівє 
(в)рзієм нашієм, корєнстє бо нє імяхь нікиа. То рєчєшєтє на ви і то аз 
рієх: "Поможашєтє о борбу руськоу соупротвіє врзєм моєм а вашієм. І 
сє за троудєнь час нашь нє бржієхомь о ни, а ідємо оумаратє за родь 
нашь". 

І сє огьдєн Яма жєрєть оубієнє. І сє враніє ядьшуть очєси ієх, і сє 
трва растнєть скрєзь щєлєпєнь ю. І то зрятє нє можахомь, яко 
отратієхомь до гри і зєми і силоу нашіу. І нєбождє бєндієхомь одєрєнь 
взєнтє до рали іє, якождє комоніє, тєнгнєтє о оріу ієх і жноу ієх вієнєтє, 
да ядуть хлб нашь, і ядьмо зємє. 

І то нє можашєть сєн ієвєтє до мисєль нашіє, і кркщє нашіє нє 
імяхомь доліті до кмєтє. І сє Бзє нашіє доляшуть врзє нашіє. І сломєтє 
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хрбти ієх, яко дзєрзєть нє імоуть на свзєцє нашіє і влацєтє жєни і дієтє 
нашіє до трзіщє і тамо лєншєтє єланіє і грцієм за ображє србрніє а 
златіє. 

Сє врзієм рієчєхомь: озмєнджєтє сєн, якождє Тма по Суріє. І сє 
Паруніє оутщє на ви і розтрцєшєть ви, яко овчи. І крат оти 
отрємтєшуть, і воіє Сврьги оубояшутьсє. І сєбьто ієсє знамє, якождє у 
Нієпри проквєнтє лозіцє взіміє. І сє Коупало укажяшєть про ни знамє 
о вєнтєзє на врзіє, і то імяхомь тварєтє. 

Сєбто Марь ідє на нє і Мор. Сє двіє оємщуть сили ієх і омєчуть іє 
под мєчє нашє. І сє мощ мєчє омєждєть ю. Сє мєжда дієляшєть ни, і 
мєждіа та ієсє плніа крвє. І то прєнстєнпєтє нє достоітє о ієх, коліждо 
ни, і такь бє. І сє Боровлєнь рєчє, якождє сьмієхомь ходяшєтє до нє. І 
то знамє намо рєчєть, якождє вєнтєзєтє імяхомь, яко сьмє вєндє. 

І сє вєндє оусієдєшуть на зєміє ідієждє Сунє-Сурь спяшєтє внощє на 
златієм ложіє імать. І тамо ієх зємє єсє. Сє Сврог оцє рєчєшєть о тиа, і 
такождє братаріє нашіє соутє о тиє крає. І рієчєхомь о они, якождє 
прітєчашуть до ни за час зимєнь і подржіуть ни. І сє сила Бозька прєндє 
до ни, і та ни удєржяшєть до концє. А сє вєндє, і до нь ідяхомь помоцє 
щє молітє, і нє імієтє, якождє всак люд достоіть сєн хранєтє само. 

*** 
Се вержене1 наше оте, і не могли овратитися назад і се вергти, і се 

гради наші у тяготах своїх існували. І се рече їм князь Бравелень: 
"Надайте поміч град градові і держіть воїв своїх, да се хранять вони 
силу Русі як єдину грозу ворогам, і таке і ще". 

І себто жмудь рекла нам про годів, яка має Детеріха і іде до полуночі, 
і там у жмудів оворотили до полудня. І се ідуть на ромів, і там се 
перещать легіони і воїв іних і бере ругу велику од них. 

І се вторглися до землі їхньої. І се Детеріх убієний був Одокрехімом2. 
І се годь тая Богам противна, і Ті се ізплювали їх. Се гради наші суть 
сірі, а старші родці наші не ізбирають іних у себе, аби ті їхнім правили. 
Се ідемо і до них, і варто їм речити про те і потручати на внєзапну 
тружду. І се трудимося для тих і сльози ллємо за тими. 

Б'є крилами Матир-Сва-Слава і верещить нам о труднім часі сушени 
і мору говяд. 

І се відаємо, якож речено єсь од Праотців, яко кельци [*кельти?] 
помогли їм. І се бо ішли до них, і тако були сто літ упомождені [*мали 
допомогу] від тих, а також від ілмів, себоть ілерів – ми є родичі. І се 
Род-Рожаниць має нас до серця отчого і охраняє нас од ворогів. Себто 
вержемо3 нині і се молимо Богів про заступництво наше, і то буде. Тако 
Ясна бо є за нас. 
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І се повела отців наших скрізь гори і степи мимо годі. І се Дону пили 
– мали ту ріку нашу, якож вергли кров нашу до землі. І та є Руська 
Земля і буде Руська. Се бо русичі, маємо по торгу [*турботі] 
Сварженськиму про нас. І се творимо труд наш о житьбі. І се жмудь 
речить нам, яко прийде о допомозі нашій і піддерже нас против ворогів 
наших, коритися бо не маємо нікому. То речено на вас, і те я рік: 
"Поможіть у боротьбі руській супроти ворогів моїх і ваших. І се за 
трудний час наш не берегли себе і йдемо вмирати за Род наш". 

І се огидний Яма жереть убієних. І се ворони їдять очі їхні, і се трава 
росте скрізь щелепень їхню. І те зріти не могли, яко утратили до гори, 
і землі, і силу нашу. І невже будемо одерень взяті до рала їхнього, якож 
комоні, тягнути орію їхню і жнива їхні вінити, да їдять хліб наш, [а ми] 
їмо землю. 

І те не можемо се явити до мислі нашою, і шиї наші не маємо доліти 
[*схиляти] до кметі. І се Боги наші долають ворогів наших. І зломіть 
хребти їхні, яко дерзіть не мають на святощі наші, і влачити жінок і 
дітей наших до торжищ і тамо лишати еланам і грекам за образи срібні 
і золоті. 

Се ворогам речемо: зникніть се, якож Тьма по Сурі [*Сонцю]. І се 
Парун найде на вас і розтрощить вас, яко овець. І кратно оті тремтіли, 
і воїв Сварги убоялися. І се б то єсь знамя, якож у Ніпри проквіте 
лозиця взимку. І се Купало4 укаже для нас знамя на звитягу над 
ворогами, і те маємо творити. 

Се б то Марь іде на них і Мор. Се двоє оємщуть [*заберуть] сили їхні 
і омечуть їх під мечі наші. І се мощ меча омежує її. Се межа ділить нас, 
і межа та єсь полна крові. І ту переступити не достоїть для їх, тільки 
нам, і так було. І се Боровлень рече, якож сміємо ходити до них. І те 
знамя нам речеть, якож витяжити маємо, яко ми є венди. 

І се венди осядуть на землі, де Суне-Сурь [*Сонце] спати вночі на 
златім ложі має. І там їхня земля єсь. Се Сварог отцям речить о тих, і 
також братарі наші суть у тім краї. І речемо о них, якож притечуть до 
нас за час зимень і подержуть нам. І се сила Бозька прийде до нас, і та 
нас удержить до кінця. А се венди, і до них ідемо помочі ще молити, і 
не маєте, якож всяк люд належить хранити самим. 

_____ 
1 Яценко виправив в оригіналі на "в ране", тому переклав "болить", а Лозко за 

ним "ранить". Тут "вержене" – повержене, на яке здіснили напад вороги. 
2 Варіант Лозко. Яценко перекладає "од укрів". Гнатюки переставляють – 

"Детеріх убив Одокреха" до відповідності з історичними відомостям про 
убивство за наказом Теодоріха римського правителя Одоакра. Також 
припускаємо, що слово могло бути невірно записаним і має інше значення. 
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3 Яценко пояснює як "падаємо на коліна", а у Лозко просто "поклоняємося". 
4 Купало як літнє Сонце уявлялося наймогутнішим воїном. Яків Головацький 

описує аналогічного Бога у західних слов'ян: "Руєвит чи Ругієвит, від слова 
руйний, тобто гарячий, вогняний, червоний - знаменував сонце влітку. Він 
зображався більшим людського зросту, з сімома головами, сімома мечами, а 
восьмий тримав у руці. Сім голів та сім мечів означали божество у повній силі." 

 
 
Дошка 29 
 
Сєбто трщєхомь об оніє о(н)ієгди. І да ідє слво нашіє о Правдіє, і 

такво обрієцієхомь Првду. І сє рцієхомь од старіє словєси, якови 
істєчіа од оцє нашіє, іжь бо бяшє силнє. І то імяхомь вржєшєтєсє до 
бразди ієх і тако потрачєтє до Онє. 

Сє бо Асклд ідє со врязє свє до ни. А сє Асклд іє врг нашо. Сє рцє 
намо, яко ідє о захць нашіє і лжє, якождє ієсє врг досєтє, яко грьєк. І сє 
Асклд ієсє вряг оруждєнь про гостіє ієланстіє хрянєтє ідєждє ідящі 
сутє до Нєпря-рієцє. І сє Асклд прідшє до ни со Кнудієм о два сєт ліяти 
по Алдорієху і хочєшєть првєтє ни. І сє Дірос єланєсть орцє смієрє 
осьва, і сє на стлєсє прєждіє овє. І сє Асклд овраждєтє Діроса, і ієсє онь 
ієдєнь на місто то. І такождє є врг нашь, і нє хочаєхомь іє, якождє врга. 

Старє рєчєнє повядоуть ни, якождє прідьша на Русіє інь Асклд, і яко 
бєндьшє тріє Асклді-врзі. І тиє врязі сєбє жріяхоуть. І нє соутє нашіє, 
ніждє цізи кнзіє, якови нє соутє кнзє, ніждє воє простіє, і силоу похицє 
владствє об овиа. І сє Єрєк ідьє... 

І споминьємо, якождє ромєстє орлі пораждієнє бяшє од дієди нашіє 
на устіу Данаієвоу. І сє Тріань налієзє на дулєнбє. І сє дієдовє нашіа 
ідошіа на лієгионіє і розтрщєша ієх. І то бєньшє о тріє ста лєтє до нашіє 
доба. І сє імяхомь држєтє о памєнтє. 

І сє нє даіяхомь сє до Єрєку, яко сьмє нє дахомь і прєжди інієм. 
Імяхомь кнєзи свє а ругу ієм дахомь а дашєхомь до конціє. Ні ромє ні 
єланштіє нє владнєшєтє ни, і такождє прєбєндієхомь. І сє дулєнбіє 
рієчяшутє о ни, іякождє сємє братарє о овє. І то ієсє істьща правда, 
якождє тєчяшуть они одо ієдіна корєнцє, якождє ісьмє. 

І сє взпоминьємо, якождє Троянь бя одо дієди нашіє рострщєнь і лєги 
іє одєрєнє брятє бяшє до поль нашієх. І тамо труждєшєсє про ни 
дєсєнтє ліяти і опущєнє єсє од ни. І сє роміє рєкощуть, яко сьмє врви. 
І сє грьціє рієкота обаполи, яко сьмє врви. І то імящуть одва хісєнсть, 
і обадвіє жадяшутьсє на зєми нашіа. І сє зємь іє, якождє взєму іє мєчєм 
і крвє. І та ієсє зємь. 
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І сє Тріань бєш за пєнтєсти ляти до годіє. І такожьдє днєсє рцієхомь, 
якождє валка нашіа нє прєстаніє до конціє жітьби нашієа. І сє 
достоіхомь пратєсє о жітьбоу нашіу мєчєма. Сє рієчєть вамо 
Хороугинь, сєн од Оцє Хоригє, і сє єсє просіць вашь о Бзєхь, якождє 
даяшуть они вамо силу і владнєсчь на зємє вашіу. Околієни сьмє о 
вразієх і прящєхомь. Сє бяша Вронзєнєц-рієка і градьба, і тамо оцє 
нашіє розтрщашхоу годє. І тако смьє розтрщашєхомь врзє ови. Сє 
собєньстви свє одяхомь і рцієхомь, якождє бєндє інь час на нє. 

І тамо Матрь-Сва Слава пшєдь нам ідєть, якождє огєнь дашєть 
Пращуром нашієм. І сє Щурє нашіє вє Сварзіє радяшуться о ни. Сє бо 
Питєрє Діяіє молі о ни. І сє Орє зріяшєть на свє людь. І сє нє можяєхомь 
врнєтєтє тили сва врзієм. Сє бяш в Час Онь Дірось, і сє бяшь 
гьрєколанєць, і тоі посчєзнє. І прідє на нє Асклд і Єрєк. І то моліхь Бзє 
позбавитє русє о зли тая. 

*** 
Себто речемо про Оне1 завжди. І да іде слово наше о Правді, і так 

обретемо Правду. І се речемо од старих словес, якови істечуть од отців 
наших, іже бо були сильні. І то маємо вергтися до бразди їхньої і тако 
потрапити до Оне1. 

Се бо Аскольд іде з варягами своїми до нас. І сей Аскольд є ворог 
наш. Се рече нам, яко йде для захисту нашого і лже, якож єсь ворог 
досить, яко грек. І се Аскольд єсь варяг оруждень [*озброєний] про 
гостей еланських хранити, ідеже ходили суть до Непря-ріки. І се 
Аскольд прийшов до нас із Кнудіем через двісті років по Алдоріху і 
хоче правити нами. І се Дірос еланський рече змиритися йому, бо се на 
столі [київському] прежді його. І се Аскольд овраждить [*забив] 
Діроса, і єсь він один на місце те. І також є ворог наш, і не хочемо його, 
якож ворога. 

Старі речення повідають нам, якож прийшов на Русь інший Аскольд, 
і яко було три Аскольди-варяги. І ті варяги собі жертвують. І не суть 
наші, і ні чужі князі, яко не суть князі, а вої прості, і силою похищають 
владу над нами. І се Ерек іде... 

І спом'янемо, якож римські орли пораждені були від дідів наших на 
усті Данаєву. І се Траян налізе на дулібів. І се дідове наші пішли на 
легіони і розтрощили їх. І те було за триста літ до нашої доби2. І сеє 
маємо держати в пам'яті. 

І се не дамося до Ерека, яко ми не далися й прежді іним. Маємо 
князів своїх і ругу їм даємо і даватимемо до кінця. Ні роми, ні елани не 
владнили нами; і так пребудемо. І се дуліби речуть про нас, якож ми 
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братарі з ними. І те єсь істинна правда, якож течуть вони од одного 
коренця, якож і ми. 

І се вспом'янемо, якож Троян був од дідів наших розтрощений, і леги 
[*легенів, воїнів] його (в) одерень [*полон] брали були до полів наших. 
І тамо трудилися на нас десять літ і одпущені єсь од нас. І се роми 
речуть, яко ми ворове3. І се греки речуть обаполи, яко ми ворове3. І то 
мають обидва хосенс [*користь], й обоє жадають на землі наші. І се 
земля є, якож взята є мечем і кров'ю. І та єсь земля. 

І се Троян був за п'ятьсот літ до годі4. І також днесь речемо, якож 
валка наша не перестане до кінця житьби нашої. І се достойно прятися 
за житьбу нашу мечами. Се рече вам Хоругинь, цей од Отця Хориги, і 
се єсь просиць ваш перед Богами, якож дають вони вам силу і владність 
на землю вашу. Околені [*оточені] ми ворогами і прящемо. Се були 
Воронзенець-ріка і градьба [*град], і там отці наші розтрощили годь. І 
тако ми розтрощимо ворогів своїх. Се собенсть [*власність] свою 
повернемо і речемо, якож буде інший час для нас. 

І там Матирь-Сва Слава перед нами ідеть, якож огень дала 
Пращурам нашим. І се Щури наші в Сварзі радіють про нас. Се бо 
Питер Діяй молять за нас. І се Ор зріє на свій люд. І се не можемо 
повернути тили свої ворогам. Се був в Час Он1 Дірос, і се був 
греколанець, і той пощезне. І прийде на нас Аскольд і Ерек. І то молимо 
Богів позбавити русів од зла того. 

_____ 
1 Яценко – "про них". Гнатюки переносять до попередньої дощечки і подають 

закінчення так: "І ми втратили (зв'язок з вендами) назавжди". Використовуємо 
"Оне" в значенні, яке подає Лозко – "про минуле", але відповідно ставимо "Оне" 
з тим же значенням і в кінці абзацу, дивись також останній абзац дощечки, який 
підтверджує значення слова – "Час Оне" ("час минулий" – Лозко, "в свій час" – 
Гнатюки). 

2 Асколь і Рюрик відомі в 9 ст., а імператор Траян жив з 53 по 117 рік, тобто 
різниця між ними не в триста років, а близько 8 століть. Можливо, тут йдеться 
про "іншого Аскольда" (за текстом), невідомого історичним джерелам. 
Можливо, цей переказ волхвів зберігався у народній пам'яті, а пізніші писарі 
записали текст без змін, тому невідомо, який час автор вважає "нашою добою". 
(За Лозко). 

3 У Гнатюків – "варвари", аналогічно див. д.6е. 
4 Гнатюки пояснюють, що зазначена дата остаточного виходу готів з території 

Русі в 7 ст., Лозко вважає, що, можливо, йдеться про інші германські племена. 
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Дошка 30 
 
Сє бо хрняшєхомь Питарє Дяіє, якожди тоіє особєнь іє сташєть о 

Матрі протієвє. Сє бо тє бєньшє о совстєнплєніа до Кринь. І та ідяшєть, 
рєнцєми вздіа до хлєнбь. І сє дашєть даж(д)є, якождє ідє і насіцєть. І то 
імяхом житєнь нашіу і жню вієнхомь о славє іє. Сє бо протієвє Іє Зємє 
нашіа і ту храніхомь, якождє Оци нашіє. 

І сє повієнцєхомь Сварзє і Зєміє і правіхомь свадієбь о ти, якождє 
хомь сє тваріць іє Сварєжь і протієвє Іє жєна Іє. І сє праздєнсти імяхомь 
дієятє, якождє о мужє і жєніє, і сьмє діцє іє. І тако рєцієхомь бєндєшєтє 
тє здравіє битє і щастєнє, і іматє дєти многа, і сєбоу хвалішєтєсє. І тако 
зрятє до вод – боудє вєлєплодьніа. І сє даяшєтє мєнжє о свє Пітарє: і 
да обєнщєтє твієм будієшє плніа плдіє, і овощь, і зрни. І сє радієхомь о 
ти, і огураздь ящєть тіє. І то бяшєтє тако до конєщєнь дєн. Сє бо вієрни 
Твіє омолящуть о блазієх і добієх. Да бєндєшєтє іхма животь уснцєнь 
о птрієбни і о жрятє сє тіє о тому. І дрзєшєтє сєн о воладносчє Твіа. 
Вієргунь бо можашєть о хлябє даяшєтє, со імяхомь нужє нашіє. І 
моліхомь о тє. 

Сє бо Ондєрє іміяхомь, якєвь іє інь Парунєць. І сє вєрджє врзє на 
хрбєтєщє і такождє отрщє глави іє, і жєчєть о нєби і кідьніє о моріа і 
пущє. І сє сушєна тєцє брзіє о краіє цуждє, і тамо іє до часи, ажьдє 
Питарє іє одовєндє. Мождєносчє ідяшєтє оспієтє і вєрждєсєтє на нє і 
тлєншєтє іє. 

А то сєн моляху Бзєм о та Жаліє і Горуніє тоіє. І сіцє ста Бозє о мєжє 
то. Пєрндє – Сварєгь, і тоі одєвтщє руцє своя одє брадє і повєляшєть 
дажьдє тєцашєтє сєн до гомитє тоя. І сє пєрст усхліа насіцєтє сєн 
можашєть о воліє Бождєсьтє, і злащє сєн можашутє сє трцатє до 
твардєє, і сєн зряцєтє Сурє. І сє бо Сурє жівіашєтє оньвоу і плняцєтє 
силоу зєлєнє хкріа і злащє. І сє єрєньцє ожієть і зєлє нєсєть, і та вієни 
ращіє, і обєрєхомь овіа до жітєнєць нашієх. І сє вієноу одєвєржєхомь 
до ніє і рєчєхомь, яко вєргунієць Ондєрє оупаднєть до ни і сє расщє 
вієна і злацє тіа. І сє імяхомь ісцє ядєтє хлієби свіа. 

Сє бо сє вєрзждєхомь о Нієдроу, і то дієяхомь брвнє опросчє, і 
рієцієхомь, якиє іздіє. А потієм заждієхомь огєни сильниа і 
вєрждієхомь до нє брвєнє тоє, якождє агєнь биєть до нєбєси. І тамо 
язєнь іє сє трзєшєть і сє двоя і тріє сєн дієлитє. І тє ієс знацє од Бозє, 
яко любісцє Жєрьтва тєа Онієм і хотяшуть оноу. 

Ащє боть іє блоудєнь інь, яковє олєчашєть Бозє тоя, одієляшєтє о 
Сврги, ізвєрзждєнь будє із Рди! Яко ніє імяхомь Бозіа, развіє Вишєнь 
Ісврг і іни соутє множєстви, яко Бг іє ієдінь і мнъжєствєнь. Да сєн нє 
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разділяшєть нікіє тоа множьства і нє рєчашєть, якождє імяхомь Боги 
много. А сє бо свєнть Ірє ідє до ни, і да боудіємь достіщєни Овіа. 

*** 
Се бо хранимо Питар Дія, якож той особо є, став о Матері против1. 

Се бо те було за совступлення до Кринь. І та ішла, руками вздимаючи 
до хлябів. І се дає даждь, якож іде і насичує. І то маємо житень нашу і 
жнива вінимо у славу Його. Се бо против Нього Земля наша і ту 
хранимо, якож Отці наші. 

І се повінчаємо Сварога і Землю, і правимо свадьбу їм, якож се 
Творець є Сварежь і противе Нього – жона Його. І се празденство мали 
діяти, якож для мужа і жони, і ми є діти їхні. І тако речити будемо тим 
здоровими бути і щасливими, і мати дітей многа, і собою хвалитися. І 
тако зріть до вод – будуть велеплодні. І се дає мужу своєму Пітару: і 
да обітницею Твоєю буде, повноплодіє, і овочі, і зерно. І се радіємо 
тому, і гаразд буде той. І то буде так до конечного дня. Се бо вірні Твої 
молять о благах і добрах. Да буде їхній живот усічений за потребою і 
жертвували се ті для того. І держалися се у владності Твоїй. Вергунь 
бо може од хлябів давати, коли маємо нужду нашу. І молимо про те. 

Се бо Ондера2 маємо, який є інший Парунець. І се верже ворогів на 
хрибетище і також одторче глави їхні, і речеть3 до неба і кидане в море 
і в пущу. І се сушена [*засуха] тече борзо від краю чуждого, і там є до 
часу, аж поки Питар її одведе. Можноносець4 іде оспять і вержить на 
неї і тліншить її. 

І то се молились Богам про ту Жалю і Горуню5 тую. І се стали Боги 
о меж тих. Попереду – Сварог, і той одняв руки свої од бороди і повелів 
даждю текти се на гмиті ті. І се перст усохлий насититися міг з волі 
Божої, і злаки се могли торчати до тверді, і се зріти Суре. І се бо Суре 
живить ниву і повнить силою зелені укриття і злаки. І се яринець ожива 
і зілля несеть, і та віна ростить, і оберемо їх до житниць наших. І се 
віну одвержимо до них і речемо, яко вергунець Ондер упаде до нас і 
зростить віна і злаки ті. І се маємо справді їсти хліби свої. 

Се бо вержемося о Нідру, і то діємо бревно очищуючи, і речемо, яке 
іздіє. А потім зажжемо огень сильний і вержемо до нього бревно те, 
якож огень був до Небес. І там язень її се терзав і се двоя і троя ділився. 
І то єсь знак од Богів, яко любиться Жертва тая Їм і хочуть її. 

Якщо буде блудень іний, яков полічить Богів тих, одділивши од 
Сварги, ізвержений буде із Роду! Яко не маємо Богів, лише Вишень 
Ісварг і іні суть множеством, яко Бог є єдин і множествен. Да не 
розділяє ніхто того множества і не речить, якож маємо Богів многих. І 
се бо світ Іру йде до нас, і да будемо достойні Його. 
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_____ 
1 Яценко і Лозко перекладають це слово "проти", як і на інших дошках. 

Гнатюки вважають це ім'я тотожне ведичній богині Землі-Матері Прітхіві, 
можливо, це ім'я має теж саме значення, адже Земля стоїть проти Неба і в 
дощечці розповідається про запліднення. 

2 Автори перекладів помилково ототожнюють Ондера (Інтру) з Перуном. На 
середньому зубі Триглава ядро зображено внизу, а перо – вгорі. Тобто Ондера-
ядро – це нижній (інший) Перун. 

3 Яценко перекладає як "мовить", Лозко – "вперіщить", Гнатюки – "гримить". 
4 Лозко вважає, що допущена помилка і потрібно читати як "Дождєносчє" – 

Дощеносець. Припускаємо, що Можноносець - це є сила мужа, бо Питар має 
відношення до чоловічого прутня – запліднення і води. 

5 У Гнатюків – це імена Богинь, у Яценка і Лозко – "жаль і горювання". 
 
 
Дошка 31 
 
Пожєчємо Ті, Бъжє, яко сє намо дєяцєші суру піті смьртну а на вразі 

грєндєшєші, а тоя біяшєші мєчєм Твоєм мовлєном, згоу а свѣнтєм 
мрщіші очєсиа. А нъщ на нє натєнчашє, аби сян знєщєнті. То оубо 
Пєроуну а то мовлєнхом сєн, яко ньснє збавітіхомсє врзі грябѣі. Да 
індє тоі дєн, яко хчєші Ти. А зобихімо – упрєн звєнцєші, а грьмі ті на 
ни. А то бо істє сіла Тва на нь: поля оплодняші – а грьм, і дєждє ліяшєті 
сє на они. 

Тъму сє ми блазі, яко ідєхом по вълі Твоєі. Азъ бо утрєня слва Ті 
рєнщєна імах, а тако рцємо, яко блг єсь а подтащ благ нашіх, 
упръшєная они сутє, як овціа, утєчашут. Да імєші ни вє всі дні, а да 
будєхом Ті вірні і до концє слави Твоєя, Отщє бо нашє, сєн да вождє. 
А да бєндіші тако в усі дні. Жьртву Ті првіхом – овщанє брашно а тако 
поєм слву а вєлікоща Твоя. 

Слвіхом Дажьбо, а будє Тоі нашь пъкрвітєл а застоупіщ од Коляди 
до Коляди. А плоді на полєх, а даяшєт трви на скотія, а да намо во свє 
дніє гъвядіа оумножітісє а зьрна жітня множєств, абихом мєдъ віщі 
затвржєті а пєчі. Бга свта слвіті Соуронжє, бость одрєчєно до зіми а 
тєці на льто. Тому бо поємо славу, яко оці во полѣх. 

Слвіхом Огнєбга Сємирьгла, дрєво гризуща а сламу, а огнєкудєліцє 
розвіяштіа воутріє, вдєн а вчєрі. А Тому бихом дящі за соутворєнє 
брашно а пітія. Яко єсь єдінє хранім во попєлі, і Того вздиймо, а 
горіті... 
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Наступний текст д. 31, а також: тексти дд. 32, 33, фотокопії яких 
опубліковані в "ТОДРЛ" (1990. – Т. 43), узято з рукопису Ю.П. Миролюбова. 
(Пояснення Яценка). У Лозко ці частини переставлені. 

 
Іда домі сва а і дамі сушті. Да святітася імєно го Індра, ак бо тоі ієс 

нас Бг а мєжє Бгі а Вєді знашті, так оспієм бяхом моштє Го. А імами 
стаді скотіа, іж брєжєхом от зла. Гобзявіся та стади, убржєн бяшєт, а 
так сємє го. А дєцко прідша од зємє Арстіі до края Інська. А 
тлуцємєхом до прідяті да Раі трвніа, скотом злащєнія. 

Тамо вєсєліє вліко нас обуяша. А тамо рѣцє отєц Глс Аріув трі сини 
дѣляті на трі роді а іда до полуднє а то западаніу Слонцєвѣ. А т' бястє 
Кій, Щєк а Хорів. А так подѣла скт, ідша інь трі ръдіа, та сіда вськ до 
гмть сву. А Кій, бо рчє, става грду, а тому імє дано єс Кієв. Тамо зіму 
жівахом а тєцєм о всьнє сіц до плднє, і там скт псємо до прва лѣта. 

Зємє нашє улєжєся од Суна до Суна Свєнрожіа. А влкі сутє тамо бо 
хоросі луці, а тамо вєдимо говяди, а проплодітісє імо воліу Дажьбу, 
Єго жє славхом. Ашчє бъ кий відяй тия, нє взєсящ хвалу Бозѣм, тріклят 
будє. 

Слава Впаруні, Бгу нашієму, іжь бо ни хранящъ а такъ бъжъ здравію 
датєль, благі зѣмни подающь. Тому бъ палім огнь вѣщєнь в граді Новѣ 
на Влхові а на горѣ у лѣсов, а ть дубровѣ божъ брєзи, нєбъ дубія по 
ніва. Діжьбгі наші соуть в тому, яко Дажбє єсь даяті просяцім, а то Ть 
бъжь хваліхом. 

*** 
Проречемо Тобі, Боже, яко се нам даєш суру пити смертну і на 

ворогів грядеш, і тих б'єш мечем Твоїм мовленим [*заговореним]1, 
згою і світом мружиш очеси. А ніч на нас натікає, аби сяйво знищити. 
То убо Перуну мовленмося [*молимося], яко не збавимося ворожих 
грабунків. Да іде той день, який хочеш Ти! А забудемо – упре 
[*вдарить] дзвенячи2, і громи ті на нас. І та бо єсть сила Твоя на нас: 
поля оплодняться – а грім, і дощ ллються на них. 

Тому се ми благі, яко йдемо по волі Твоїй. Аз бо утреня слава Тобі 
речена має, і тако речемо, яко благ єсь і податель благ наших, упрошені 
вони суть, як овці, утечуть. Да матимеш нас в усі дні, і да будемо Тобі 
вірні і до кінця слави Твоєї, Отче бо наш, се да завжди. І да будеш так 
в усі дні. Жертву Тобі правим – овсяне борошно і так поємо славу і 
велич Твою. 

Славимо Дажбога, і буде Той наш покровитель і заступник од 
Коляди до Коляди. І плоди на полях, і дає трави для скотини, і да нам 
во всі дні говяда умножиться і зерна житнього множество, аби мед 
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віщий затвержити і пекти. Бога світа славити Суронжа, бо ж одречено 
од зими і тече на літо. Тому бо поємо славу, яко отці в полях. 

Славимо Огнебога Семиргла, древо гризущого і солому, і 
огнекуделицю [*вогнехурделицю] розвіває воутріє, вдень і ввечері. І 
Тому були вдячні за соутворене борошно і питія. Яко єсь єдин храним 
во попелі, і Того вздуймо, і горіти... 

Ідемо [в] доми свої і дамо сушняку. Да святиться ім'я його Індра, ак 
бо той єсь наш Бог межі Богів і Веди знає, так оспіємо мощ Його. І 
маємо стада скота, іже бережемо од зла. Примножуються ті стада, 
убережені були, і так ми його [зберігали]. І дитиною прийшов од землі 
Арстії до краю Інська3. І тучніємо4 по приходу до Раю травного, скотам 
злачному. 

Там весілля велике нас обуяло. І там рече отчий Глас Аріїв трьом 
синам ділитися на три роди і йти до полудня і до западання Слонця 
[*Сонця]. А то були Кий, Щек і Хорив. І так поділили скот, пішли інь 
[*інші землі] три роди, та сіли всяк до гмиті своєї. А Кий, бо речуть, 
ставив град, і тому ім'я дано єсь Київ. Там зиму живемо і течемо по 
весні знов до полудня, і там скот пасемо до первого літа. 

Земля наша уляжеся од Суна до Суна Сварожія. І великі суть тамо 
бо хороші5 луки, і там водимо говяди, і проплодитися їм волею 
Дажбога, Його ж славимо. Якщо б який видить те, не воздасть хвалу 
Богам, триклят буде. 

Слава Впаруні, Богу нашому, іжь бо нас хранящь і так бож6 здравія 
датель, блага земні подающий. Тому бо палим огнь віщий в граді Нові 
на Волхові і на горі у лісів, і ті дуброви (а)бож6 берези, нема дубія по 
нивах. Дажбоги наші суть у тому, яко Дажбо єсь даючий просячим, а 
то Тебе бож6 хвалимо. 

_____ 
1 Варіант Лозко, у Яценка і Гнатюків – "мовлєном" – "блискавка". Далі 

аналогічне слово "мовлєнхом" уже всі перекладають як "молимося". 
2 Яценко: "убоїмося розжарених печей", Лозко: "злякаємось – уперіщи вогонь, 

Гнатюки: "убієнних до себе закликаєш". 
3 Під землею Арстії, Яценко перекладає "землі оріїв" і далі із "інська" робить 

"Ін(д)ського, Лозко – "орійської", а "інського" ставить під сумнів (чи 
"індійського", чи "іншого"). На нашу думку, "Інського" потрібно розуміти як 
"іншого", порівняй на д. 20, 38а. Див. Словник ВК. 

4 В оригіналі "тлуцємєхом". Переклали за близьким "тлустий" – "товстіємо", 
"жирніємо", "тучніємо", що відповідає змісту. У Яценко, Лозко – "думали", у 
Гнатюків – "придбали луки". 

5 Взятий варіант Гнатюків, у Яценка і Лозко – "Хорса". Ім'я Бога Місяця Хорса 
є тотожним до слова "хороший". 

6 У Лозко і Гнатюків слово "бъжъ" перекладається іноді як "Бог". 
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Дошка 32 
 
І сє бястє поврждєна Рузколанє одо годє Ієрмєнрєху. А тоі хтв жєну 

од родє нашє і ту поврєнждє. Сє Вуцєвє нашє тєчашутє на нє, 
Ієрмєнрєх розбієтє іє. І поврждєтє русє Божє-Бусє і сєдємдєсєнтє інє 
крижєнщє іє. І ту смута вліка бястє на русєх. І ста младєнч Вєндєславє, 
і сбєрє Русє, а вєдє ю на нє. І тоі крать рострщє годь, і нє да Жалє ні к 
кііу. Тєчєтє она до полноцє і тамо зъ(г)мєзєнц. 

Сє ладісє Карєнє, сє радощєсє і Дядь нашє Дажбо, сє вєсєлє о то 
гордєньствє, яко одєржєшє оцє нашє многство комонє борзє о дби 
многа. І такождє зємє годьстя оста руська а до концє прєбоудєтє. А 
митрєдє рѣчєшє русє, якова можяшєтє сєлятєсє околи сва, і колібва оня 
згодьша. Тоіє грцє вєндє ю до прє, а о друзє, і бєзо концє. І тамо русє 
стратьшє сє доцєла, і мнозє воє падьша. 

Ідє русє прєнч одо грцє і сєднє Дону а Донцє а поздє ідьша Нєпрє а 
Донає, і тамо мірнє жівє. І тєкрато врзє обрє налєзша на нє. І ащє нє 
одєржєхомьсє од обрє, збитє намо, якождє отрокоум, до концє дієлятє 
на нє. І то тєцєхом бршєтє Русє а зволєтє іє, сєбто самє згінєхом. 

Сє старє родіцє рєчєхутє і ряхутє клєнтбу о вієрнощє і држашєтє іє 
аж до смртє, і сємє імяхомє умєртє, а Русє зволєтє. Рєчєх, іжє киє нє 
волєтє тєчє до прє, а тєчє домоу свє, уймєхомє удє го, а дахомє імях 
єго будєхомь до грцє, яко вола работатє. Кара го будєтє тяжка а род єго 
ізврзєтє, і Жалє нє оплачєтє єго, імєно єго забоуднєсєтє. І сємє витєнзє 
прєславієнє боудоутє од род до род нашієх. 

Сьмє тоіє митрєдє породняшєхомь... І сьмє Рузколунє нє бржєхомь, 
і ту наглє відяхомь – прєдє ни ієгунштє. Тоіє, як влцє, ходяшєтє вночє, 
отрокієх хіцнєх. І то сьмє пєрєщєхомь об они і розтрщєхом іє. І сє 
утрпієхомь многа зла. І сє по ієгунштєх налєзє на нь вліка біда, сєбто 
обрє, яко пісєк морстєі, яковє рчєшє датє одєрєнє Русє цєлоу, і тємо 
обрєм оставіхомьсє. А сєн пєрєхомь а нє бистє ладу во русє. І сєто обрі 
одєржєстє сілоу вітєзєнтства на ни. І сє вуцє русє прємоучєнь бя од 
обрє дат воє свє, а грєдєшєтє на грцє. І сіа вєхомь, а нє імяхомь іна, а 
тако о вєчє удієяхомь по діє вуцє. І воіє ідяху до Донаю а далє і отудь 
сіа нє повртє. 

О тоі час Воліня рѣкшіа о єдноцє нашіє; і рд од рду догоднєсє, і 
одєржєхомь силу вліку во єдєнь діан. А стєієнь час Оцє нашє годішася 
на они і бє по обрєх. Такожь днєсє імяхом статє до смртє а прятєсє о 
зємє до конціа. Нєбождє грєц ідє на нє а силоу грмє. Нєбтє Пєруно 
намо єсє Вутцє, а сє тоє грцє рострщємо. Зрятє камо вран лєтяшєть, а 
тамо будяє смртє, а лєтяшьєть тоіє до грк і то боудє. 
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*** 
І се була повержена Руськолань од годі Германаріха. А той хотів 

жону од роду нашого і ту поврежде [*убив]. Се Отці наші течуть на 
них, Германаріх розбив їх. І поверждеть руса Божа-Буса і сімдесят іних 
криженців1 його. І тут смута велика була на русах. І став молодший 
Вендеслав, і зібрав Русь, і веде її на них. І в той раз розтрощив годь, і 
не да Жаль2 ні до кого. Течуть вони до полуночі і там зникли3. 

Се ладиться [*відпочиває] Каринь, се радується і Дід наш Дажбо, 
веселився з того горденства, яко одержали отці наші множество 
комоней борзих і добра многа. І також земля годська стала руською і 
до кінця пребуде. А митриди рекли русам, якова можуть селитися 
около них, і коли б вони згодилися. Ті греки вели їх [русів] до прі, і 
вдруге, і без кінця. І там руси стратилися доціла, і многі вої пали. 

Іде русь проч од греків і сіли [на] Дону і Донці, а пізніше ідуть [до] 
Непра і Донаю, і там мирно живе. І багатократно вражі обри налізали 
на нас. І якщо не удержемося од обрів, бути нам, якож отрокам, до 
кінця працювати на них. І то тече боронити Русь і зволяти її, себто самі 
згинемо [*ціною свого життя]. 

Се старі родичі рекли і приймали клятву о вірності і держали її аж до 
смерті, і самі маємо умерти, а Русь зволити. Речуть, іже хтось не волів 
текти [*іти] до прі, а тече до дому свого, уймали уди [*оскоплювали] 
його, і дати маємо його будемо до греків, яко вола робітного. Кара його 
буде тяжка і рід його ізвержений, і Жаля не оплачеть його, ім'я його 
забудеться. А самі витязі прославлені будуть від родів до родів наших. 

Ми з тими митридами поріднилися... І ми Руськолуні не берегли, і 
тут нагле видимо – перед нами єгунці. Ті, як вовки, ходять вночі, 
отроків крадучи. І то ми перещемо об них і розтрощимо їх. І утерпіли 
многа зла. І се по єгунцях налізли на нас велика біда, себто обри, яко 
пісок морський, які речуть [*погрожують] дати одерень [*взяти в 
рабство] Русь цілу, і тим обрам оставили. І хоч перемося, та не було 
ладу в русів. І себто обри одержали силою витяженство над нами. І се 
отець русів4 примушений був од обрів дати [*відкупитися] воями 
своїми, і грядуть на греків. І се відали, та не мали іншого, і так на вічі 
удіяли по діях отців. І вої пішли до Донаю і звідти вже не повернулись. 

А в той час Волинь рекла о єдності нашій; і рід до роду догодився, і 
одержали силу велику во єдин день. І в сей час Отці наші годилися на 
них і були по обрах [*перемогли]. Також днесь маємо стати до смерті 
і прятися за землю до кінця. Небождь греки ідуть на нас і силою 
гримлять. Нате Перун нам єсь Отець, і се тих греків розтрощимо. Зріть, 
куди ворон летить, і там буде смерть, а летить той до греків, і те буде. 
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_____ 
1 Варіант Яценка. У Лозко і Гнатюків – "розіп'яв на хрестах". В оригіналі –

"крижєнщє іє", можливо, "щ" потрібно замінити на "ц" (Мироблюбов міг плутати 
літери), щоб утворився іменник, інакше зайвим є наступне слово "його", 
перекладачі йго просто викидають, бо не вписується. Порівняємо з крижаками 
(хрестоносцями), як посланниками Сонця. Див. у словнику Бож Бус. 

2 Жаля і Каринь подаються як імена Богинь за аналогією до інших дощок. 
Яценко і Лозко ці слова перекладають як звичайні. 

3 Варіант Гнатюків, У Яценка і Лозко – "зимували". У оригінали Миролюбова 
(за Лозко) пишеться "змъсе". 

4 В оригіналі у Миролюбова – "дусе". Гнатюки виправляють на "русе". У 
Яценка в оригіналі стоїть "Дзієз", у перекладі Лозко теж саме. 

 
 
Дошка 33 
 
Сєбто на дрєвлєй час мнозє род събрящу Вутцє, овє жє імяху старцє 

і вѣчє, іні бо імяшє кьнязє, іжє събряшє по сємдьмє колє од Колядє до 
Коляди. І сє вєсєк род правісє коудєсніцє, жртвє твуряє. І всякє род 
імяшє стара коудєсніко, іжє інєм радогощє даяє. 

І сє првє іма на чєлє Дажбо, по нєм жє творі. Сє бо сьмє Главє рчєхом, 
яко ста ов одєсна нашіа, а будє сє начєнж. І паки овѣ стащь, а тому сє 
радієхом о сва, бя ощажє. І пиймо сє сурє оніа сєботь бо огрєндє сєя от 
они. Сє бо силоу істрєщє а моудростіу овлєчє. 

І сє яху іня во мишлєнєх ідєху на врзє оц нашієх і разбіємо і... 
Сє тряби нашіа о Сєдєнє імѣхомь, яко Оцє нашіа, о Понєстьєм брєзі 

і оу Росіѣ-грдє імяшє бяшут. І сє рушті ідьша от Бѣлоі Вяжє і од Росіє 
о Нєпрє зємѣ. І тамо Киє утворє грд Кієв. І сє соукопіщє: поляни, 
дрєвляни, крвіщє і ляхъвє на кущу руську. І ста русічі. 

*** 
Себто на древній час много родів обирали Отця, вони же мали 

старців і віче, іні бо мали князів, іже обирали по сьомому колу1 од 
Коляди до Коляди. І се всякий рід правився кудесником, жертви 
творячи. І всякий рід мав старого кудесника, іже іншим радогощі 
давав. 

І се перве має на чолі Дажбог, по ньому ж творимо [треби]. Се бо ми 
Главу речемо, яко став ов одесну [*праворуч]2 нас, і буде се 
начальником. І паки він став, і тому се радіємо про своє, бо ощадить. І 
пиймо се суру – вона себоть бо прийшла сея од них. Се бо силою 
укріпить і мудрістю овлече. 

І се брали інше во мисленнях ідучи на ворогів отців наших і розіб'ємо 
їх… (див. уривки) 
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Се треби наші по Оседеню маємо, яко Отцю нашому, о 
Понтійському березі і у Росіє-граді3 маючи були. І се руси пішли од 
Білої Вежі4 і од Росіє на Ніпровські [*Дніпровські] землі. І там Кий 
утворив град Київ. І се скопище: поляни, деревляни, кривичі, ляхове 
на кущу руському. І стали русичі. 

_____ 
1 На сім років. 
2 Мається на увазі, що Дажбог стоїть на місці правої глави в Триглаві, що 

відповідає дійсності. При східній орієнтації це є сонячним боком. У церквах його 
місце зайняв Ісус Христос – праворуч від Царських воріт. 

3 Напевне, це сучасне болгарське місто Русе на Дунаї (див. уривки д.33). 
4 Біла Вежа повинна бути поруч із дунайськими землями, можливо, це 

сучасний Білгород-Дністровський, фортеця якого будувалася з білого вапняку. 
 
 
Дошка 33 (уривки) 
 
Взято з фотокопії рукописного тексту Ю.П. Миролюбова (ТОДРЛ. – Т. 43. 

– С 183). У різних видання уривки подані в різному порядку. 
... нє почамє... іжє сє спомєнєхом Маху, якє славєнє до кущє давєі і 

єдєнства зємє удбя. 
Сє гонєц прітєч і тий рєчє: "Сє вьржєтє Дунаєві і тамо волохи 

бити…" І сє рострщєні нинє онє, стягнутє… І сє бо рєчє… нє будєтє 
тако… сєбо осєбни удятє. 

Се бо Бозє імуть… воє жє ідємо іс тєу стєгоу…Сє вълосє воі ідяшутє 
на ни... можащі ставєтєсє потврду. Волох бо єстє влк і сєго раді ідєм, 
яко братєск віна піяхом. І сє кръв піяшєтє о свєнзє брасвє до смртє, 
нєбожь посщєзнутє. Вълосє бо наш... Ісьмє іє... отчв... радєщєсє о тоі... 
акь бо свєнто... імяхомь ови, жє сє радіуть, а що бо в разуміє ходяшуть 
да ймуть свє, а поздє ідуть поуть свіє... 

І сє ідяшєтє Данає... ромєім жє худо єсє... а Халабуті бя... І сє воі 
ромєстє сутє жъхоліві, і сє ромєом одєплацєно за зло ієх, одєржєщє 
слву на полі... 

Сє бо нє смієтє назадо глєндєшєтє, точіу о прєд… на спятє нашє нє 
імяхом въратєтєсє... сє б уздє... 

І сє стравє ядьмє о тєх жєн... прід... хоръпі візволящє руси... 
І сє фряцє ідуть о прєд... істргнє мєчє свє на вас і... 
і тъ пря прбудє до концє дєн нашєх... 
Спомінмо щастє Маху, єжє бя єдін, і ми такождє єдіні бяхом. Бзє 

нашє соутє вятщє Родіщє... нієкій бо соутє одєщє ові... кръвот... утєрє... 
*** 
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... не почнемо... іже се спом'янемо Маху, як славен до куща дав і 
єдинство землі удбав... 

Се гонець притеч [*прийде] і той рече: "Се вержете Дунаєві і там 
волохи бити…" І се розтрощені нині вони, стягнуті… І се бо рече… не 
будете тако… особно удіяти... 

Се бо Боги ймуть… вої же ідемо з тим стягом1… Се волоські вої 
ідуть на нас... можемо стати потверду... Волох бо єсть велик і сего раді 
ідемо, як браття вино п'ємо. І се кров пили за зв'язки братні до смерті, 
аби не пощезнути. Волос бо наш... Ми є... раділи з того… як би світло... 
маємо тих, що се радіють, а що бо в розумі ходять да ймуть своє, а 
потім ідуть путтю своєю... 

І се ідемо [на] Дунай… ромеям же худо єсь... і Халабуті2 був... 
І се вої ромейські суть жахливі, і се ромеям одплачено за зло їхнє, 

одержавши славу на полі... 
Се бо не смієте назад глядіти, тільки вперед... на спять нашу не 

маємо вертатися... се в узді 
І се страву їмо о тих жен… приходив… горби визволяли руси… 
І се фряги ідуть вперед... історгнуть мечі свої на вас і... та пря 

пробуде до кінця днів наших... 
Згадаймо нині Маху, іже був єдин, і ми також єдині будьмо... Боги 

наші суть великі Родичі... деякі бо суть одеще (?) тих... 
_____ 
1 У Гнатюків – "істиною стезею". 
2 Гнатюки вважають, що мова йде про Хільбудія, воєначальника Римської 

імперії (див. Словник ВК). 
 
 
Дошка 34 
 
Сє бо кнєзєвє Киу до умь спадє ходяшєтє на блгарє а ту ратє пождєнє 

до полунощє, а аждє на Воронєнцє, і дєсь тамо ожєсіа. І тако біа сва 
воіа полєніа, обращєтє іма, а сє бо глудє ісьва бєрє. А тако Голинє, 
градь русєк, одбрєша, обєтє сва од онєя зємє. Такосьтє ова крає одєбра 
і русітцє насѣдє іва. 

Лєбєдєнь бо сєдєтє у градє Києва о горєнь, акождє ізразєна умєм а 
правєтє одє хріана. Сє бь то трзєцє іланьско а орабє правєтє уздрє, яко 
чінь матєть. І сє Киє одєвєндє плка сва од врзє. І камо блгарє нє 
прєнєшєсє одь овіє зємє, іматє родєва даяшє. Сє бо слва ходяша уси 
обѣсва. 
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А тамо почашє о годє пратєшєсє, і сила людьва а ту ждєнє о прчє. І 
тако сє зємє нашіа остєзєсє о крає до крає, яко Русколанє обитва. Сє бо 
даяну Бзєм опрєщєхом одє врзє і тако ту држєшєхом сєбє. 

А Голинь-град бяста влік і богатьвєно. І сє бо врзі ідьша на нь а 
розгожьдє тоіє і стєна ізжєгєшє. І сє імяхом бранєтє тую крєпє нашіу і 
до Русєнцє одржєшєтє. Сє бо зємє влзєціє а Ра-рьєцє обапола сєнтє. То 
бя сва она зємє оцє нашє, і ту імяхом за ці лєтє, она сва а убрєжєхомо 
іва. 

Тамо бо прєзємєхом стє, руду крєвь улиємь до нь, яко та будє о нас. 
А воіводє нашіа о ранє сєроцє. І крєвь ісотєцє на зємє, і то руська крєвь 
а зємє, єжє імяшє сєхом тому. А зрєнхом таку поуказіцоу во днє нашіа 
а імємо грясьтє до стоупіє іє. Сє бо да нє гонзєхом сє зємє нашєа, а 
бєндєхом по вєци русє. 

І стржє намо Пєроунь стрла сва, абихомь силоу іго на взєніє яхомь а 
врзє одтрцєтє. І бяшь тако вієк цєл о та, сє бо прє нє оустіхаває, а тако 
боріа імє. Опознаомь сє на она силоу своу. А ідєхомь до Голоунє а до 
Сурєнцє Зємє, о тає сє моря Дулиєбста. А о лієва – годє, і пріяма о 
полуднє біяста іланьштє. Сє бо с нієма трзє творяшє, іждєхом сє жівоть 
нашь. 

І опрєцієхом сили сва до коупіа. Сєбьто рциєхом громьціє слвоу 
Бзєм, і тамо оудяхом сє сурє і пиймо ову о славоу Бжьскоу, і ряхом: 
дбра єсє. І ту одієліхомь стоупє тую нао родє сва, і обряхомь скуфіу 
вліку овна і кравіа, якова ста нашіу силоу жітє стрждє травіа. І ту 
водєтє убрєжієхомь два вієци. 

Днєсє імяхомь студніу зімє і нє імяхом сіна а досєнтє ни. Ідяшєтє до 
полудня на зєлєніцю а на крмє злачнє од єланєм. І тоіє отрщє ни сілоу 
до зємє студьнія, а бєхом о гєбєли. І нє сміхом лишатєсє о зєлєнцю 
мімо враждоу єланьстіу, і тиа зєлєніцоу нє бєрущє. І пріямі злє сєнтє, 
а нє хтяшіє о помощє нашіу. 

А то рцієхом омстєтє за тиа діяна а оплатєтє отва іма о час іхєвь. Сє 
боть Оцє нашія рєшіа овладєйтє зємє тоу і ждєнєтє грєцьколань тоя до 
моря. І станцю прінєсшє, грудіми протьва іма, і оуразіхомь о прєдь, і 
діяхом прю вєлку. І грєцьколань мрьна просєає, а кончєтє валіцу 
нашіу. І тако хом доста зєлєніцю о зімі, а крміхом скотіа сва. І рієчєхом 
слву Бзєм. 

*** 
Се бо князеві Кию до ума спаде ходити на болгар і ту рать пожене до 

полуночі, і аж до Вороненця, і десь тамо ожилися. І тако були свої вої 
полонені, обернув собі, і се бо голод їх бере. І тако Голинь, град 
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руський, відібрали, обітницю свою від їхньої1 землі. Також той край 
одібрали і русичі насядуть його. 

Лебедень бо сидів у граді Києві на горі, акож ізражений умом і 
править од храма2. Се бо то торжищами еланським і арабським 
правити уздрів, яко чин має. І се Кий одвів полки свої од ворогів. І поки 
болгари не принесли од своєї землі, імали родів даяння. Се бо слава 
ходила усі обістя. 

А тамо почали з год'ю прятися, і сила людська і ту жене опріч. І тако 
се земля наша простяглась од краю до краю, яко Руськолань обітована. 
Се бо даяну Богом уперіщемо од ворогів і тако ту держимо собі. 

А Голинь-град був велик і багатий. І се бо вороги ідуть на нас і 
розгождали [*розорювали] той і стіни ізіжгали. І се маємо боронити 
тую кріпь нашу і до Русенці удержати. Се бо землі волзькі3 у Ра-ріки 
обаполи суть. То була своя она земля отців наших, і ту маємо за ці літа, 
она своя і убережемо її. 

Тамо бо приземлилися, руду кров уллємо до неї, яко та буде для нас. 
І воєводи наші ранять серця. І кров істече на землю, і то руська кров і 
земля, єже маємо ми тому. І зримо таку поуказицю [*знамення] во дні 
наші і маємо грясти до степу її. Се бо да не втратимо цю землю нашу, 
і будемо повіки русами. 

І струже нам Перун стрілу свою, аби силу його на везіння мали і 
ворогів одторчити. І був тако вік цілий по тому, се бо пря не стихала, і 
тако борню мали. Упізнаємо се на ній силу свою. І ідемо до Голуні і до 
Суренце Землі, до того моря Дулібського. І зліва – годь, а прямо о 
полудні були еланці. Се бо з ними торги творили, підтримуючи живот 
наш. 

І об'єднали сили свої докупи. Себто речемо громку славу Богам, і там 
удіємо се суру і пиймо її во славу Божеську, і рекли: добра єсь. І тут 
поділили степ той між родами своїми, і обрели отари великі овець і 
корів, яко стали нашою силою жити серед трав. І ті водили, уберігаючи 
два віки. 

Днесь маємо студену зиму і не маємо сіна досить нам. Ідемо до 
полудня на зеленицю і на корм злачний од еланів. А ті відігнали нас 
силою до землі студеної, і були при гибелі. І не могли лишатись на 
зелениці через ворожість еланську, і ту зеленицю не брали. І прийняли 
злу суть, і не хотіли допомогти нам. 

І то речемо відомстити за ті діяння й оплатити тим їм у час їхній. Се 
були Отці наші рішили оволодіти землею тією і гнати грецьколань ту 
до моря. І станицю перенісши, грудьми проти них, і уразимо передніх, 
і діємо прю велику. І грецьколань миру просила, і кінчили валицю 
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нашу. Отак дістали зеленицю на зиму, і кормили скотину свою. І 
речемо славу Богам. 

_____ 
1 Гнатюки літеру в оригіналі "д" приставляють до слова "о Донєя" – "на 

Донській". 
2 Варіант Гнатюків; у Яценка: "бідний, бо вражений у розумі і правити не міг"; 

у Лозко: "вражати умів і правити охороною". 
3 Варіант Гнатюків. У Лозко – "увійшли", у Яценко – "в лузі". 
 
 
Дошка 35а 
 
Сє оубособьство нашіє прєчіноу бя, яковє сва імяхом словєси 

обліцєна дѣяє. А і тамо рьцѣхом воістіну блгая о рдєм нашєм. Да нє 
лждєхом о ти, а істову рцѣхом о ніа. О првє банє нашє повяждєхомо а 
кнєзі ізьбріа о іє. Імєннатєн бо Кіська тоє. І отєі вєндє родіцє о ступієх 
со скотіа сва до полудєнє, і тамо, ідєжє Сурє сящєшєтє, прєби. 

І пришєдь о нє оцо Єрєй і то до нє рчє: "Обасви імяхом дєцки, і мєжє, 
і жєна, а старчє, імяхом борънітє од вразєм. І такво рєчєхом, іжь 
плємєно іє, і дахомь овна сва а скотіа до нь і будяхомь плємєно ієдіно. 
Сє Бозє натщуть намь, і зряхомь добля дондєжь – вієци о вієцих." 
Околіщє яхуть, поча бо тєі рєчашєтє: "Хибо ієдінє такожь є", і іно 
рєчєть. 

І то оц Орєй одвєждє стіади сва і люди од онє а вєндє овиа подалєжь, 
і рчє тамо: "Уздобієхом градь". І тоє Голинє бєндєшєть, яква іє гола 
ступа і лієси. І Кисько ідє прочє, і сє боть вєндє людь сва до ініа, да нє 
смєшаєтє со людьва оц Орєа. Сє тєі ієсь старщчє, і тако сотъвряшь о 
зємє тиє градіє і осєліа. 

І тако Киська одєшєдь со людь а утворяй зємє іноу, і тамо 
сѣдєшється. І такво од цєліє одомзєсєшєть отє обавє, і тако ряхомь 
бєндєшє ціужє онь ініу. Вшє тє житьва і сили імяє, нєпрцє онь друзєа. 
І бяшь Кисько тєі слвєнь, і людьва Орє-оцє слвна, якождє слва прєтєчє 
іхьва, а полє знашє іхьва, яко стрієлє а мєчє знаієть. 

*** 
Се убособство наше причиною було, якове своїми маємо словесами 

облічено діяти [*викривати]. І там речемо воістину благе о роді нашім. 
Да не лжемо о тих, а істину речемо о них. О первом банє1 [*пані] нашім 
повідаємо і князя ізбраного від них. Іменований бо Киська той. І той 
веде родичів по степах зі скотом своїм до полудня, і там, де Суре сяє, 
пребували. 
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І прийшов до них отець Єрей і таке до них рече: "Обоє маємо дітей, 
і мужів, і жінок, і старих, маємо боронити од ворогів. І так речемо, іжь 
племено є, і дамо вівці свої і скотину до нього і будемо племено єдино. 
Се Боги посприяють нам, і зримо доблесті донині – віки у віках". Коли 
ж об'єднались, почали бо ті ректи: "Хиба єдина також є", і іно речуть. 

І то отець Ор одведе стада свої і людей од них і веде їх подалі, і рече 
там: "Уздобимо град". І то Голинь буде, яка є голий степ і ліси. І Кисько 
іде проч; і се бо веде люд свій до іна, да не змішати з людьми отця Ора. 
Се той єсь старший, і так сотворив у землі тій гради і оселля. 

І так Кисько одійшов з людьми і утворив землю іншу, і там осів. І 
так од цілого одійшли ті окремо, і так рішили бути чужими одне іному. 
Всі ті житву і сили мали, не перечили один другому. І був Кисько той 
славен, і люди Ора-отця славні, якож слава претече їхня, і поле знає їх, 
яко стріли і мечі знає. 

_____ 
1 Гнатюки вважають, що мова йде про розділення родів: банитися – сваритися. 
 
 
Дошка 35б 
 
Сє бь тє прєідє ізвє до края ієго і поча скотіа обєрєшєтє. І сє Кисько 

налієзє на нє, опрвє ождєнє, і одва бяшь ождєнєнь само. І людьва 
бяшєть гряхомь покрьмє статє, і ядьша мнозіа очєси, а людьвє поврзєтє 
од мєчє. 

І сє глаголящь Орє-оцє, яко мртвє учєрнієна гряхома, і тиіє 
погряхоуть радощєма свєма і ядь пдєрзєй. Сєбьто омрзєшєсє сєрьцє 
Орєово, а рієчє родіцєма: "Подєржєтє Киська і людь ієу". І та комоніа 
сєдьлашєтє взясє, врзєшє на ієзє, і бяша по нєі, якожь растрщєні соутє. 

І то мяхомь вієдєтє: до ісьва імяхомь силоу докоупіа, нє інь нє 
можашєтє одєрзєтє ни. Ти бо ти стєнпє нєодєвзяшєхомь об ова, якождє 
руштє соутє, а сєбє слву імяхомо ізрчєноу од врзє, яковє гърляшоуть 
до ни а, відяйє жідьбо нашьє, іскусєтє іміуть до братєнь нашієх о србрє 
намєчєни і одь гоньчарсті горьшкє, уєдано про сини овієни. Жидьбо 
нашіє о ступієх єсє до концє нашіє а ніуждьєни до свє. І тамь нє 
імяшуть намо рєчєшєтє о інь жівоть. Сє бо словієси нашіа істьвє соутє, 
і іхова лєждєна. Сє бо лузь рєчашуть і нєіа імуть. 

*** 
А се прийшли ізви до краю його і почали скотину забирати. І се 

Кисько наліз на них, спершу оджене, а потім був одігнаний сам. І люди 
були гракам покормом стати, і виїдали многі очі, і люди повержені од 
мечів. 
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І се глаголить Ор-отець, яко мертві вчорнені граками, і ті каркають 
радощами своїми і їжу одержують. Себто омерзилося серце Орієве, і 
рече родичам: "Піддержіть Киська і люд його". І ті комоней сідлати 
взялися, вержуться на язів, і були по них, якож розтрощені суть. 

І те маємо відати: доки маємо сили докупи, ніхто не зможе одержати 
нас. Ті бо степи невідібрані від нас, якож руські суть, і собі славу 
маємо, ізречену від ворогів, які горлячуть [*воркують, від горлиця] до 
нас і, видячи житво наше, іскусити ймуть до братань наших сріблом 
наміченим і од гончарства горшками, уїданими синами їхніми 
[*об'їдками]. Житво наше в степах єсь до кінця нашим і нуждені до 
свого. І там не мають нам ректи про інший живот. Се бо словеси наші 
істинні суть, а їхні ложні. Се бо лож речуть і її мають. 

 
 
Дошка 36а 
 
Прєдрєчєно єсь од старь часє, якождє імяхомь со сполєтє со ініа 

творяшє дєржєвь вєлкоу, одродєтє імяхомь Рускєнь нашіу о Голуніє а 
трі сєнтє градіє і сєліа. Огніц дубнєх димь єсь тамо, і Пєроунь іє нашь, 
і зєміє. 

Сє бо Птиця Матр-Сва спієвашєть о днє тиє і ждєхомь она на часє 
сиє, яковє врщатєсє імать Коли Свражьє до ни, і часє тиє за Свє 
ідошуть до ни. Рчєхомь Матр-Свє, якождє бєндєхомь брантєтє зємь 
нашіу лєпіє вєнди, яквє ідьша до западь Сурє і тамо прєдє врзє зємє 
раяшуть і хибєніу віру імуть, одєржєтєсє на ніє. 

Боровинь бо рєчє, яко єсь силєнь, а людь та віру імяшєть о словєси 
тиа. І нєсьми глупє, нє ізумлєні, а вієрєтє нє імохмь, дотє узрєтє, єщиє 
вєндє врєнтєтєсє до зємь нашієх о ступи дрєвліє, а глєндєтє єщьє 
пощарє іні, яко вє днє уходу одо Пєнтирієчєцє і Сємєрієчє, кільбова 
одє Сунь отщєцєна од ни. 

І та Сьвє-Птиця рєчєшєть, яко Огєнь-Смарь понєстшє до ни і Гьлоу 
поручєшєть, да тоіє горєнь бєньє, а Бозє коупалітє, а Даждє даждітє. 

Сє бо тє зємє бєдьє розврзєни і комоні поглцєна, яко ізвяшуть синовє 
тиє комонє протщє Бозєм. І то Бозі о ступє овє, і да Суніє даяшуть о 
сєньдбє ієх. Сє імяхомь соущєтє, а нє за час антєвь. І ти антиріє 
одєрєзєщь мєчєм многа, лєжєдь погєбєщь домь твєі, якождь домовє в 
цуждіє нє строяшуть іні. 

Сє бо Орє-отєць ідє прєнд ни, а Кіє вєндє за Рущь, і Щєко вєндє 
плєми свє, а Хорєвь хорви свєа. І Зємьбог радєнць на тоа, яквє сєми 
внучатіє Бгвє. 

*** 
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Предречено єсь од старих часів, якож маємо в спілці з іними творити 
державу велику, одродити маємо Рускень нашу в Голуні і трьома стами 
городів і сіл. Огнищ дубових дим єсь там, і Перун є наш, і земля. 

Се бо Птиця Матир-Сва співає про дні ті і ждемо їх на часи ці, коли 
вращатися ймуть Кола Сварожі до нас, і часи ті за Сва1 ідуть до нас. 
Речемо Матир-Сві, якож будемо боронити землю нашу ліпше венедів, 
які пішли до западу Суре і там перед ворогами землю раять і хибну 
віру імуть, одержимі на неї. 

Боровинь бо рече, яко єсь сильний, і люд той віру має до словес тих. 
А ми не глупі, не ізумлені [*безумці], і вірити не маємо, доки узріємо, 
що венеди вернуться до земель наших в степи древні. І глядіти ще 
пощурів [*родичів?] інших, які у дні уходу од П'ятиріччя і Семиріччя, 
коли було од Сунь2 отщецене [*відвернуто] од нас. 

І та Сва-Птиця речить, яко Огень-Смарь понесла до нас і Гелу3 
поручила, да тоє горіння було, і Богам купалити, і Даждю даждіти. 

Се бо ті землі були розверзені і комоні поглинені, яко присвятили 
синове тих комоней в жертву Богам. І то Боги в степу нашому, і да 
Суні2 дають о судьбі4 їхній. Се маємо жалкувати, і не за час антів. І ті 
антирі одержали мечем многих, але ж погубили дім твій, якож домове 
ніхто в чужині не строять іних. 

Се бо Ор-отець іде перед нами, і Кий веде за Русь, і Щеко веде 
племена свої, а Хорев хорви свої. І Земебог радіє на те, які ми внуки 
Божі. 

_____ 
1 Гнатюки визначили частку "свє" як "(Матир) Сва". 
2 В обох варіантах Гнатюки (Лозко тільки у другому) ставлять "дасуни" – 

вороже плем'я (див. ще д.4г – "дасуво", д.13 – "асуне"). 
3 На цій дошці Семаргл пишеться окремо. При такому роз'єднанні 

напрошується висновок: Се Мари Голова. Тобто Мати-Птиця, як вечірня Зоря, 
має від Богів принести Головню. В церковному календарі є свято Усікновення 
Глави Івана Предтечі в кінці літа, коли Сонце втрачає можливість запліднення. 
Ця усікнена Голова, за христосівською вірою, закопується в землю, тобто Мару, 
або відправляється в хату (аналог могили) до Комина (свято 1 вересня), де це 
вогнище горить наче в утробі Матері. Є два церковних свята знаходження Голови 
24 лютого (1-е і 2-е) і 25 травня (3-е), що припадають на календарні сонячні дні. 
Цікавим може бути і Гел, який нагадує грецького Бога Сонця Геліуса. Посланцем 
Сонця Гела може бути ангел (др.-грец. ἄγγελος, ангелос – "вісник, посланець"). 
Окрім тотожної до імені "голови" маємо слово "голос", "глас", що також 
пов'язується з сонячним Богом, як і слово "орати" – кричати, де язик як полум'я 
Сонця. 

4 У Яценка і Лозко – "сівбі", у Гнатюків – "заслугам". 
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Дошка 36б 
 
Одєідє Хорєвь і Щєх од инє а сєхомь до Карпаньстє горіа, і тамо 

бяхомь іні градє творяє а міну імяхомь со плємєни ініа, і богєнствє 
імяхомь вєлко. Сє бо врзі налєзєшє на ни, і то тєчахомь до Кієграду а 
до Голунє, і тахомь осєлєшєтєсє, огнє свєа палющє до Сврзє, а жьртви 
твряцє, благодарчєтє Бзємь, і таковє о ни. 

І сє Киє умєрє за трідєсєнтє ляти владишєтє ни. І по сємє бяшь син 
Лєбєдянь, іжь сє рєчє Славєрє, і тоіє жівє двадєнсєтє ляти. А по тє бясть 
Вєрєн зь Влікоградіє – такожьдє двадєнсєтє. І томоу Сєрєжєнь – 
дєсєнтє і остєлє. Одєржяху онє вітєнзєстви о врзєх. 

І тьми ліхи нієстша осинь. І сє грєндєшєть на нє інами, і то годє 
прієдьша до ступєн нашієх, зли твряй. І сє доблє дєнбу імать праоцє 
нашіа прятісє о жідьбоу. Сє бо сєхомь слвєнє, якождє слвіхомь Бозє, і 
сє ми – о Бзєх внучє і Сьвра нашіє, а Дажбо. І такожіє трпієхомь о злєа 
поєдждіє, силу імяхомь влку о тє, і браньєхомьсє вліцє одє натєнчєнє 
годіє бързіє о дьєсєнсєть лятє. 

І ту ілмрі ни подржашіуть, і таквє імяхомь вєнтєзства о врзє. Сє бо 
тиє дєсєнтє рєхи імаі, і тиє вліціє бєньдє, прящєтліє і воє хорбєрє. Осє 
на нє налієзєтє по час і хріа творяє. І нємо іє бранє ініу, якождє мєчє 
хряждєньстє, омєнієни од овні і овчє. І та о Твастєру утвріє во Сврзіє 
само. 

*** 
Одійшли Хорев і Щех од інших і сіли до Карпенських гір, і там були 

інші гради творили і обмін мали з племенами іншими, і багатства мали 
великі. Се бо вороги налізли на нас, і тому течемо до Києграда і до 
Голуні, і там оселилися, вогні свої палячи до Сварги, і жертви творячи, 
благодарили Богам, і такі за нас. 

І се Кий умре за третім десятком літ владичництва нами. І по сьому 
був син Лебедян, іже се речився Славер, і той живе двадцять літ. А по 
тому був Верен з Великограддя – також двадцять. І по тому Сережень 
– десять і остальні. Одержали вони витяженства над ворогами. 

І тьму [*багато] лиха несла осінь. І се грянуть на нас інші, і то годь 
прийшла до степів наших, зло творячи. І се доблесну добу мали праотці 
наші прятися за житьбу. Се бо ми славени, якож славимо Богів, і се ми 
– Богів внуки і Сварога нашого, і Дажбога. І також терпимо від злих 
наїздів, силу маючи велику на те, і боремося сильно од набігів годі 
борзої о десяти літ. 

І тут ілмри нас піддержали, і так маємо витяжества над ворогами. Се 
бо тії десять князів1 мали, і ті великі були, бойові і воїни хоробрі. Оце 
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на нас налізли по часі і зло(?) творили. І не маємо зброї іншої, якож 
мечі фрязькі, обміняні од овнів та овець. А ті Твастеру утворює во 
Сварзі само. 

_____ 
1 Яценко і Гнатюки перекладають "рєхи" як "князі" (можливо, від лат. rego, 

"правити"), у Лозко – "роки". Обидва варіанти вписуються в контекст. 
 
 
Дошка 37а 
 
Сє бієть кридлєма Матр-Сва Птиця, якождє врмановіє ідяшуть на нє. 

І тє розє до чєль даяшуть і, таквє тєцоутшє, налієзоуть на нє. А сє тєчє 
туга влка о краіє нашіє, яко димовє ступніє повждєняхутєсє до Сврзє, 
такождє Жалє плачєтьсє о ни. І клічєть Матр-Сва до Вшнієго, яквьє 
даял єсє єіє Огєнь до огніци нашіє. І тєі прєбєндєть о помощє. І сє моцє 
вржєшєть на врзіє. 

І сє Гєматьрєх уступісє а годє сєн усієдєшє на Каліцю Малоу і тєчє 
до брєзі мршті, і такьвє зємє одєржашать до Донє. І по тоу Дону-рієціє 
ієсє Калка Вліка, іє кромь мєзждє ни і прєнчая плєми. І тамо годє сє біє 
чєтвари сєнт ляти о свє врзєх. 

І тому яхомь сє ми зємє нашіу і раяхомь клоуднє зємє і єланштєма 
трзєхомь о мєни скутє, скєрі і туцє о србрєни і златвєни коли, і пітво і 
ядє вє скєра. І жіводьба нашіа бєндєтє о тє поріє клудна і мірніа. І сє 
годє налієзє на ни єщєжьє, і бястє пря дєсєнтє лієти, і сє удржієхомь 
зємє нашіє. Такожьдє імяхомь брантєсє од врзєх, якь ідяшуть о трє 
концє святи, окудє святи ідоуть до ни. І тоі свято: пєрвєно – Колядь, і 
друзє – Ярь, і Красніа Гурє, і Овсієна Вліка і Мала. Ідяшуть тіє святи, 
якожьдє мужь ідяшєть о градоу до сєли огнєщєньсті. І кієм зємє мірє 
грєндєть од ни до ініа і од ініа до ни. 

*** 
Се б'є крилами Матир-Сва Птиця, якож верманове1 йдуть на нас. І ті 

роги на чоло натягають і, так текучи, налізли на нас. А се тече туга 
велика в краю нашім, яко димами степи наповнялися до Сварги, також 
Жаля плачеться за нас. І кличеть Матир-Сва до Вишнього, який дав 
оце їй Огень до огниці нашої. І Той прибув з поміччю. І се міць вержить 
на ворогів. 

І се Гематьріх (Германаріх?) уступив, і годь усілася на Калицю Малу 
і тече до берегів морських, і так землі одержали до Дону. І по тому 
Дону-ріці єсь Калка Велика, є кромь між нами і прочими племенами. І 
там годь билася чотири сотні літ зі своїми ворогами. 
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І тому зайняли се ми землю нашу і раємо спокійно землю і [з] 
еланами торгували для обміну скотини, шкіри і туку на срібні і золоті 
коли [*монети]2, і питво, і їжу в шкурах3. І животьба наша була о тій 
порі спокійна і мирне. І се годь налізе на нас ще, і була пря десять літ, 
і се удержали землю нашу. Також маємо боронитись од ворогів, які 
йдуть із трьох кінців світу, окуда свята ідуть до нас. І ті свята: первено 
– Колядь, і друге – Яр, і Красна Гора, і Овсена Велика і Мала. Ідуть ті 
свята, якож муж іде із града до села огнищанського. І тими землями 
мир гряде од нас до інших і од інших до нас. 

_____ 
1 Яценко переклав "браманове", Лозко – залишає як є, бо слово неясне: вірмени 

чи германці, надаючи перевагу останнім, бо далі йдеться про германського 
правителя, у Гнатюків – "германці". "Верман" – досить поширене прізвище серед 
людей германського походження, яке можливо походить від слова ведмідь (Bär), 
він є одним із образів Велеса, який також має тотем рогатого вола, тому далі йде 
про рогаті шоломи. Ще як варіант від нім. Wehr – оборона, тобто оборонці, 
супротивники. 

2 Пояснення Гнатюків, у інших – "кільця". 
3 Гнатюки перекладають "вє скєра" як "всяку", Яценко і Лозко – "Була 

шкіра…". Можливо, що мається на увазі перевезення монет, питва і їжі в шкурах, 
як більш легкої тари, аніж глеки. 

 
 
Дошка 37б 
 
Тєцєтє, братіє нашіє, плємєно о плємєно, роді о роді і биієтєсє о сєбіє 

на зєміє нашіє, яква налєждє ни і ніколіждє інамо. Сє бо сьмє, русічє, 
славєцє Бзє нашіа спієви нашіє, і плєнси, і іграща, а позоріштіа о славоу 
ієх. 

Сє бо сєхомь на зєміє і яхомь прстє до ранє своа а тлцєм до ньє, 
абихомь по смртє сємь стах прєди Мар-Моріа і рієкла бях: "Нє імамь 
вєнєтє тоєгу, яко ієсє плнієн зєміє, і нє могощу ієго одієлєтє одє ніє". І 
Бзє бящі тамо да рієчуть о тє: "Си єсє русішть а прєбоудєші тоємь, яко 
ял єсє зєміє до ранє сва і нєсєшєшє ю до Навіа". 

О тє часє, по Киа, кнієзє ізбрящутшє многіа вутцє. І кнєзіа осєбіє і 
всьякиє, яковє тиє по кнєзждєніє у Вєчє рєчєні прості мужі. І тако 
стаяшє зємє раяшутє. І сєбьто кнєзіє бєндєтє орчєни дбатє людьє, а 
хлябі одржєтє і ядь, і всєнку пожітє одо людє сва. Днєсє імяхомь ініа: 
і кнєзіє полюдє бряшуть, і о сині владьбу дяшуть – од оцє до синє а 
ажьдє до правнуча. 

*** 
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Течіть, браття наші, племено за племеном, рід за родом і бийтеся за 
себе на Землі нашій, яка належить нам і ніколи іншим. Се бо ми, 
русичі, славимо Богів наших співами нашими, і плясами, й ігрищами, 
і позорищами на славу їм. 

Се бо сядьмо на землю і візьмемо перстами до рани своєї, і товчем 
до неї, аби по смерті своїй станемо перед Мар-Морією, і рекла б: "Не 
маю винити того, яко єсь повнений землею, і не можу його одділити 
од неї". І Боги сущі там да речуть про те: "Се єсь русич і пребудеш тим, 
яко взяв єсь землю до рани своєї і несеш її до Нави". 

В ті часи, по Кию, князями ізбирали многих отців. І князі осібні і 
всякі, які ті по князюванні на Вічі речені простими мужами. І так 
ставали землю раяти. І себто князі бо оречені [*наставлені] дбати 
людей, і хляби одержували і їжу, і всякий пожиток од людей своїх. 
Днесь маємо інше: і князі полюддя беруть, і синам владу дають – од 
отця до сина і аж до правнука. 

 
 
Дошка 38а 
 
(Пісано сє рукоу) 
І пакі бѣ вьліко студовєніє. Родічі бо сє праша о владіщі, а мнозі 

рѣкша: "Нє йдємо до Роду, іяко нѣсть оуспокоєнія огніщаномъ, а 
будємє лѣпшє самі в лѣсі нєбо жє горѣхъ търловаті". Сє тиімі словєси 
родічі бѣша одътърчєна а вєліцѣ сєрдітіся а лютоваті воліша. 

Сє Бгъ Сваръгь, наказующі, вєліко смятѣніє горѣмъ удба. А і 
словєнстіі вноцѣ пробоудіща вєліцѣм громом а зємлє дръжаніємь. А сє 
слишіті: комоніє горѣ вопіяшєті, страсѣмъ обуятіся, а слєкпшєшєса а 
ідоша вон сєліє, а овни нєхаша. А воутріє відєша домові розтърчєна: 
єдєнъ горѣ, ін жє долу, а ін во дірѣ вьликой зємьской. Ані слѣду нєхаті 
іно нє бисть. 

Биша тиі славіщі вєліцѣ скудний, а жівоти кърміті ніцѣм нє імоша. І 
рѣкша Ірѣй-отці: "Вєді ни вонъ". І рєклъ Ірѣй: "Сє аз єсмь на ви со сині 
моя". Рєкоша єму тая: "Подлєгнємє". А ідоша со Кій, Щєкъ і Хоравъ, 
трі сині Ірѣова, іну зємь глядаті. А с тиіго поча род славѣнь аж до 
днєсь. 

Якожє відѣті нє да Бгъдаждь будоущіая смртним. Такъ да възхвалімо 
прємоудростє Ю а старая взпомнимо, а та о вѣми рєчємо. Прєдѣ бя 
родъ слвєнъ у горіѣхъ вєліцѣ висоцѣхъ. Тамо зємлє раті а дба овна і 
овча хранті, поасіті въ трєвіѣхъ. Єдінѣ ста, іжє людіє пробудітіся, а 
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комоніє под облаци страху вопіяшєті. Слиша, а тиі страхомъ объятліі, 
убрєжєтіся, бояшєті, нє можаху ся. Бя по сія мор а глд вєлік. 

А ізшєд ізъ края іньска прєд очі, ідуща камо зрящєті. Шєдша мімо 
зємє Фарсійсті а ідша далєцѣ, яко нєдбана овцѣмъ зємє ѣ тая. Ідша 
горѣма і відѣша к(а)мєніє, а тия просъ нє сѣятє – такожє мімо ідша. А 
зряті ступі квѣтна а злєная. Тамо сташа лѣта два, а по німъ мімо ідша 
понѣякъ жє хісніци поокаша. 

Мімо ідѣ Каялѣ, ідє ду Нѣпрѣ, яко тий вскѣй прѣ гранічіті іма, а 
ворозі злия прєткновѣніє бя. На тий Нѣпрѣ іматі іма усѣдітіся родъ 
слвєнъ. А тий бя огніщані, якожє іма кійждий діроу зємну а огніщє. 

Сварогу слвіті а Дажьбгу, кій жє суть во Сврзѣ прчстѣй, Пєруну а 
Стрібгу, яковий громи а бліски пвєлѣваяй. І Стрібгь вѣтріє яріті на зємь 
ся імє. І тиімь Ладобгъ, іжє праві лади родовстіі а благсті всячєстіі, і 
Купалбг, яковий до Митніщі правіті імѣ, а всячєская омовєнія, а 
Яръбгь, іжє праві яри квѣтна а Русалій, Водніщі, а Лѣсіщі, а Домовіщі. 
А Сварог тиімі праві. 

Всякъ ръдъ іма Щури а Пращури, яковій суть прєд вѣци умрєті яша. 
Тиімъ Бгъмъ почітанія ймєтє даті а одъ ні радощі міємє. І поставі 
пєрвѣє родъ слвєнъ млбіщє во грду інді Кііву. Єжє рєчєнь єсть Кіів, а 
в колѣ єму сѣліті імє ся. А в лѣсѣх дубъвихъ Лѣсіщі во вѣтвієхъ 
колісатіся зачаша, а брадіє хмєлємь утчна, і власи въ травієхъ – тиі суть 
лісти зєлєна а мокошани, якожє въ подѣхъ спий, того до бради 
затичєна. 

Імай дѣліаті, да нє рєчє, якожє нє можай, а пущє да нє рєчє, яко нє 
імѣ вѣру. Со тщанієм потщімся на довлѣі учаіа, якова рѣчємо сіцє а 
сіцє, абихомѣ сьми нє забивалі, а тако діялі, а тоє діліаніє єжєдєнно єсь, 
а тє сьми болярі, якожє іні прості огніщані сьми. 

*** 
(Писано се рукою). 
І паки було велике студовіння1. Родичі бо се воювали за волості, і 

многі рекли: "Не йдемо до Роду, яко нема успокоєння огнищанам, і 
будемо ліпше самі в лісі або ж [в] горах тирлувати". Се тими словами 
родичі були відторчені і вельми сердитися і лютувати воліли. 

Се Бог Сварог, наказуючи, велике сум'яття горам удбав. А словени 
вночі пробудилися великим громом і землі дрижанням. І се слихали: 
комоні угорі вопили, страхом обуялися, і зібрались і пішли вон [з] села, 
і овни лишили. А воутріє виділи дома розтирчені: одна вгорі, інша же 
долу, а інші в дірі великій земній. Ані сліду ніякого іншого не було. 

Стали ті славичі вельми скудними, і животи кормити нічим не імали. 
І рекли Ірію-отцю: "Веди нас вон". І рек Ірій: "Се я є на вас із синами 
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своїми". І рекли йому ті: "Подлегнемо". І йшли з Києм, Щеком і 
Хоравом, трьома синами Ірьовими, іншу землю глядати. І з того 
почався рід славінь аж до днесь. 

Якож видіти не дав Богдаждь будучину смертним. Так да 
возхвалимо премудрість Його і старе вспомнимо, і те що відаємо 
речемо. Пред був рід славен у горах вельми високих. Тамо землю орали 
і дбали овнів і овці хранили, пасли в травах. Один раз, іже люди 
пробудилися, а комоні під облаки [од] страху воплять. Слиша, і ті 
страхом обійняті, уберегтися, боячись, не могли ся. Був по цьому мор 
і голод великий. 

І ізійшли із краю Інського перед очі, ідучи куди зріли. Ішли мимо 
землі Фарсійської2 і пішли далі, яко недбана овцям земля є тая. Пішли 
горами і виділи каміння, і ті проса не сіяли – також мимо пройшли. І 
зримо степи квітучі і зелені. Там стояли літа два, а по нім мимо пішли, 
поніяк же хижаки показалися. 

Мимо ідя Каяли, прийшли до Ніпрі [*Дніпра], яко той всякій прі 
граничити має, а ворогам злим предкновінням бути. На тому Ніпрі мав 
усидітися рід славен. А ті були огнищанами, якож мав кожний діру 
земну [*землянку] й огнище. 

Сварогу славити і Дажьбогу, які же суть у Сварзі пречистій, Перуну 
і Стрибогу, які громами і блисками повелівають. А Стрибог вітри 
ярити на землю ся іме. І тим Ладобог, іже править лади родинні і 
благості всякі, і Купалбог, який до Митнищі3 правити має, і всячеське 
омовіння, і Ярбогу, іже править ярим квітінням і Русаліями, 
Водничами, і Лісичами, і Домовичами. А Сварог тими править. 

Всяк рід мав Щурів і Пращурів, якові суть пред віками умерти мали. 
Тим Богам почитання маємо дати і од них радощі маємо. І поставив 
перше рід славен молебище во граді інде Києву4. Єже речен єсть Київ, 
і в колі його селити мали ся. А в лісах дубових Лісичі во вітвях 
колисатися зачали, а бороди хмелем утчені, і власи в травах – тії суть 
листи зелені і мокошани5, якож в подах сплять6, того до бороди 
затичена. 

Маємо7 ділати, да не ректи, якож не можемо, а пуще да не рече, яко 
не маємо віру. Із старанням потрудимося на доблесну учту, яко речемо 
тут і так, аби ми не забували, і так діяли, і то ділання єжеденно єсь, і те 
єсь [для] боляр, якож і для простих огнищан єсьм. 

_____ 
1 Переважно перекладають "холоднеча". Є інше значення "стоудъ" – стид, 

сором, "стоудьно" – потворно, гидко, низько (Старчевський). У Слатіна: "І знову 
був великий стид". Так як далі розповідається про суперечку між родичами, то 
мова йде про охолодження стосунків між ними. 
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2 Деякі перекладачі пояснюють, що мова йде про вихід з Індії через Персію 
(див. Яценко), насправді – про "інший" край (пор. на д.20: "од iньскє отрєщєтє" 
– "від інших відривали"). Про Фарсійську землю див. словник ВК. 

3 Напевне, це свято осіннього рівнодення, коли починає правити наступний 
прояв Сонця. В цей час з'їзджаються на ярмарки купці, з яких збирали мито, тому 
може слово треба читати 'Митниці'. Див. словник ВК – Митнищі. 

4 За Лозко: "десь в граді Києві". Напевне, мова йде про якийсь об'єкт 
пов'язаний з назвою "кий", наприклад: переправи чи пристані (Кий-перевізник); 
огорожа з київ (палиць); місця, де знаходиться символ влади – кий, тобто 
стольний град. Навіть той же хрест-щогла (див. також легенду про ап. Андрія), 
що могла використовуватися як астрономічне знаряддя на Лисій горі. Якщо 
розглядати трьох братів засновників Києва, то Хорив – корма човна, Щек – 
носова частина, а Кий – щогла. А від цього об'єкту-Кия град отримав назву Київ. 

5 Гнатюки перекладають, як "водорість", Лозко – "Мокоша їм", Яценко 
"мокошан" вважає різновидом лісовиків. 

6 У Лозко – "зісподу". 
7 Лозко: "Текст цього вірша виявлено і вперше перекладено (за публікацією 

М.Скрипника, т.5, с.32)". 
 
 
Дошка 38б 
 
Даждьбогъ на струзѣ своємъ бяшєть въ Сварзѣ прємоудрѣй, якова 

єстє синя. А струг отий сіяшєть а срящєто, яко злато Огнєбогом 
роспалєн єсть. Того доуханіє – жівоть єстє вскія тварє а прібьжіщіє. 

Вск муж благо Тьгъ відѣтє можашє то, аніжє зъло. Кій Богомо нє 
доба, тоі і прєбудє, яко слѣпо, да нє імєшє съ Нимі частє, яко жє всяко 
до злиі ідучо, со Они до кънцє прєбудєть. 

*** 
Даждьбог на струзі1 своєму був у Сварзі премудрій, яка єсть синя. А 

струг той сяє і виглядає, яко злато, Огнебогом розпалене єсть.2 Того 
дихання – живот єсть всякій тварі і прибіжище. 

Всяк муж благо Того відати може то, аніж зло. Який Богом не 
сподоблений, той і пребуде, яко сліпий, да не матиме з Ним частки, яко 
же всяк, до злого ідучи, з Ним до кінця пребуде. 

_____ 
1 Струг – плоскодонне вітрильно-гребне судно 11-12 ст. За розмірами 

проміжне між човном і лодією. Вміщувало до 10-12 людей. 
2 Лозко пояснювала, що струг-човен – це, можливо, погребальна кощуна, 

оскільки покійного спалювали, уклавши на човен. Тобто виходить, що не сам 
Дажбог (покійний замінює його) сяє, а його струг. З човном, як правило, 
ототожнюється Місяць-Хорс. У ВК складно визначити дії Хорса. Тому може 
виникати плутанина між функціями Дажбога і Хорса. За індуською аналогією, 
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Крішна виступає візничим в Арджуни, тобто Місяць (човен або повозка та його 
керманич) перевозить Дажбога-Сонце. 

 
 
Дошка 38б (уривки) 
 
... нашє Працє шєдшє до зємє суховастє, набдє вящєнь і тако сємєхом 

інда а нє імяшєм крає того на зємѣ нашє. І крєщєна Русє єсь тако 
днє(сь)... ящіхом іста ієгун... жєнцє... Єіжяхом об она ... рьєм бо нєубва 
рцала тсва трєпєтє обо вєнци чуж... яко бяхом ста ос... мяхом а дєк а... 
єхом пря... одь... Нєпря бо плємєни соутє руштє... а костобъцє 
русколанє тъвряй… тако бл... бяхом ста осє а битє хр... ямо а ніко... 
ьв... Мор-Мари нєсми частє іматє, да бящємо отщєпєні од роду нашєго, 
а будє го гнусєтє всім борусом... 

*** 
... наші Праотці пішли до землі сухої, надибали вящень і так посіяли 

інде і не маємо краю того на землі нашій. І крещена Русь єсь тако 
днєсь... візьмемо істину єгунів (не читається)... (Біля) Непря 
[*Дніпра] бо племена суть руські... і костобці руськолань творили... 
тако… будемо оце і бути…(не читається) Мор-Мари не сміємо частки 
мати, да будемо одщеплені од роду нашого, і буде те гнусити всім 
борусам... 

 
 
 

 



ЗАСТАРIЛI СЛОВА (АБО IХ ОСНОВА), ЩО 
ЗАЛИШЕНI БЕЗ ПЕРЕКЛАДУ 

 
А 
агнці – ягнята 
 
Б 
біже – побігли 
боїщах – боях 
болонь – поле, низина 
боляр(ин) – боярин, бояри 
борзо – швидко 
бренний – тлінний 
брення – бруд 
 
В 
валка – битва, війна, боротьба 
вержена – пролита (кров) 
вержених – здійнятих 
вержеся, вержуться, вергти – 
нападати, кидати 
весь – село 
вздунувши – здійнявшись 
видіти – бачити 
витяж, витяженство – перемога 
витяже – перемагає 
віда – знання 
відати – знати 
відаючи – знаючи 
відторчені – відокремлені 
вік – століття 
вістить – повідомляє 
вітки – гілки 
вічен – вічний 
власть – влада 
влече – манить 
внезапно – раптово 
вніміть – дослухайтеся, зрозумійте 
водчі – провідники 
волча – вовча 
вольба – воля 
вон – геть 
вопіють – кричать 

вопрошають – питають 
воспоємо – заспіваємо 
в(о)спять – назад 
востенці – сході 
воутріє – вранці 
времена – часи 
всякий – будь-який 
 
Г 
глаголить – говорити 
глас – голос 
гмить – угіддя, земля 
говяди – худоба, скот, корови 
годь – готи 
гординя – герой 
гості – купці 
град – град, місто 
гридень – воїн 
грядемо – ідемо, рухаємося, 
наступаємо 
грясти – іти, наступати, наставати 
 
Д 
да – хай 
даждь – дощ 
диба – дбає 
ділання, ділати – робота, праця, 
діло 
днесь – сьогодні, нині 
должен – повинен 
домове – дома 
до суть – до цього 
доумити – думати, повчати, 
розуміти, роздумувати 
дриста – задниця, срачка 
 
Є 
єдва – лише 
єжеденно – щоденно 
ємшці – плугарі, землепашці 



 136 

єство – сутність 
єсь, єсть – є 
 
Ж 
жадати – хотіти 
ждати – чекати 
живот – життя; майно, добро 
животний – тваринний 
живя – живучі 
животьба, житьба – життя 
жратва – жертва 
жряли – жертвували 
 
З 
завіщано – заповідано 
закуть – комора 
западання – захід (Сонця) 
запасищах – бойовищах (від 
запаси – військові походи, 
боротьба) 
защита – захист 
звергла – проявила 
звізди – зірки 
звікове – звичай 
звітася – звітувала 
зга – іскра 
здєсь – тут 
земен – земний 
зільно – вельми, дуже 
зплотимо – згуртуємо 
зрачительно – з дбайливістю (від 
рачитель – дбайливець) 
зри, зріти, зрять – дивись, 
дивитися, доглядати 
 
І 
ібо – бо 
іже, єже – коли, який, яка, яке 
ізбирати – вибирати 
ізведе – розведе 
ізгибатися – гинути 
ізіжгали – підпалювали 

ізмечитися, ізмечення – взятися за 
мечі, озброїтися 
ізуміла – змогла 
іна, іним, іні, іно – інша, чужа 
інші – чужі 
іскати – шукати 
іскусно – майстерно 
іщеш – шукаєш 
 
К 
кладно – ладно, мирно, добре 
клечви – клечання 
кмить – угіддя, земля 
коб – жереб 
комоннич – вершник 
комоньство – кіннота 
комонце – збруя (від комонь) 
комонь – кінь 
кострибища – вогнища 
кратно – багато разів 
крать – ще раз 
крестити – хрестити 
кринь – криниця 
кроми, кромь – кордони, кордон 
 
Л 
лад – сон, сплячка 
ладиться – відпочиває 
лжива – брехлива 
ліпо – краще, добре, гарно 
літо – рік 
луки – луга 
лядви – рани 
 
М 
масть – мазь 
маріченських – померлих 
младечі – молоді 
млеко – молоко 
многа – багато 
молвленмося – молимося 
мондре, мудрий – синій, блакитний 
(про Сваргу) 
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мразять – паскудять 
мудроочими – синьоокими 
 
Н 
навлекли – натягли 
налізання – напади 
налізли – напали 
наспять – назад 
небож, небождь – хоч, а, але, бо 
вже 
не вістимо – не знаємо 
не вістять – не знають 
не запоминьмо – не забудемо 
необ'ясність – таємниця 
несть – не єсть 
но – але 
нужда – потреба 
нужити – примушувати 
 
О 
о – про, від, по 
обаполи – по обидва боки 
обезпечений – захищений 
обітали – жили 
обітована – обжита, заселена 
облаки – хмари 
обратилися – обернулися 
оброїли – оточили 
овлече – охопить 
овни – вівці 
овраждить – забив 
овча – вівця 
огень – вогонь 
одверзеш – відкриєш 
одерень – рабство 
одержувала – перемагала 
одерземо – осміліємо (від 
дерзкий) 
одесную – справа 
одразивши – відбивши 
одторже – відірве 
одторчити – відбити 
оємщуть – заберуть, візьмуть 

озвитяжилися – пішли війною 
околені – оточені 
около – навколо, біля 
окремлений – огорожений 
омовлені – омиті 
она – та 
они – вони 
оний – той, цей 
онавилися – знемогли 
оречені – оголошені, визначені 
оруждень – озброєний 
остяжить – збере, стягне до купи 
отвержили – відкрили 
отрок – раб або дитина, юнак 
отрочити, отрощили – перебувати 
в рабстві, працювати, відробляти 
отрощена – відкинута 
охраняє – охороняє 
очеси – очі 
ошибиця – помилка 
ошую – зліва 
ощадить – збереже 
 
П 
павших – полеглих 
паки – знову 
первено – перше 
перві, первім – перші, першим 
періщать – б'ють 
персти – пальці 
плакається – плачеться 
плясати – танцювати 
побіда – перемога 
побідену – переможну 
побідити – перемогти 
погребенище – кладовище 
поємо – співаємо 
пожений – спалений 
повика – звичай 
пожере – дасть жертву 
позве – покличе 
полока – поковта 
полудень – південь 
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полуніч – північ 
помоля – храми 
понужені – примушені 
поперіщить – поб'є 
поражати – вражати 
пораждені – вражені 
послідуще – пізніше 
посунь – посолунь 
потомок – нащадок 
потриканий – поштриканий 
потчина – пригощання 
потчуть – шанують 
поуказиця – знамення 
почестені – ушановані 
праздні – нероби, безпечні 
прати – бити 
прежді, пріж – раніше 
призримо – придивимося, 
доглянемо 
Прія – битва або ім'я Богині-Зорі 
просиць – той, що прохає 
проч – геть 
прочим, прочі – іншим, інші 
пря – битва 
пряжеся – напружуючись 
прятися – битися 
прящемося – б'ємося 
путень – шлях 
 
Р 
работати – працювати 
ратили – били, воювали, захищали 
рать – воїнство, військо 
речити – казати, говорити 
рече – говорить, каже 
речен – названий, наречений 
реченому – сказаному 
річ – мова 
родники – джерела 
розгождали – розорювали 
роздерена – розідрана 
розпріяли – розбили 
розторгавиця – ворожнеча 

розтрощені – розбиті 
роми, ромове, ромеї – римляни 
руга – данина 
 
С 
Сар – цар 
свадьба – весілля 
се – це, -ся 
себоть – цебто 
себто – цебто, ось 
сему – цьому  
сен – це, хоч 
силен – сильний 
сице, сіце – так, подібно 
слиша, слишемо – чуючи, чуємо 
словеси – слова 
собенсть – власність 
совпадають – збігаються 
сонм – зібрання 
соутворює – створює 
спять – зад, тил 
срачеця – сорочка 
странмеж – мандрівник 
струг – човен 
студиць – джерело 
студовіння – холоднеча 
студні – холодні джерела 
стяжуть – сягають 
стяли – скинули, знищили 
Сун(е, і, ь) – Сонце 
Суре – Сонце 
сурен – сонячний 
суровий – суворий 
суть – є, сутність 
сушена – засуха 
 
Т 
тамо – там 
текти, тече, течуть – іти, летіти, 
тікати, вирушати 
тема, тьма – не визначена одиниця: 
тисяча чи 10 тисяч, або в розумінні 
"дуже багато" 
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темезі – темрява або глибока яма. 
тирло – стійбище, стоянка, табір 
тирлуватися – таборитися, 
перебувати 
тілеса – тіла 
трясева – землетрус 
трудами – битвами 
трудиться – стоїть у бою 
тук – жир 
 
У 
убориця – боротьба 
убоялися – злякалися 
угніздилися – облаштувалися, 
поселилися 
удержана – утримана 
уди – чоловічі статеві органи 
указиці – вказівки 
укрутна – жорстока 
уложена – укладена 
умножуя – примножуючи 
унавієн – умертвлений 
уперіщемо – вдаримо 
упре – вдарить 
усілися – оселилися 
устрися – направилася 
утро – ранок 
учте – порахує 
 
Х 
хвалениця – похвала 
хиждена – украдена 

хищники – хижаки 
хищничати – хижачити 
ходити борзо – бігати 
хомита – хомути 
хосенс – користь 
хранили – охороняли 
 
Ц 
цвітами – барвами 
 
Ч 
челн – човен 
человіци – люди 
человічество – людство 
чересла – стегна 
чермна – червона 
чоловікожерці – людожерці 
чоловічеської – людської 
чтені – почестені, ушановані 
 
Я 
ядво – їжа 
ядимо – їмо, насичуємо 
язик – народ 
яко – як 
 

 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОВНИК ВЕЛЕСОВОЇ КНИГИ 
 

А 
АДОМОР – варіанти: вавилонський воєвода, божество смерті, місто 

Тадмор (Пальміра). – 6в. 
АЛДОРІХ (Олдоріх, Оторіх) – готський правитель. – 9б, 14, 18б, 27, 29. 
АМАСТРИДА (Омастридья) – стародавнє місто в області Пафлагонія 

(Мала Азія), на місці сучасного турецького міста Амасра. Засноване у II 
тис. до н. д. під назвою Сезам, яку згадує, зокрема, Гомер в "Іліаді". За 
архаїчної доби Сезам був колонізований греками-іонійцями, а поруч із 
ним була заснована ще одна колонія – Кромна. Наприкінці IV ст. до н. д. 
правителька Гераклеї Амастрида об'єднала Сезам, Кромну і Китор в 
єдиний поліс, що на її честь отримав назву Амастрида (дав.-гр. Ἄμαστρις). 
У 265-260 рр. до н. д. Амастридою правив тиран Евмен, але врешті місто 
було приєднано до Понтійського царства. У 70 р. до н. д. Амастриду 
здобув Лукулл і в 66 р. до н. д. разом з більшою частиною Понту місто 
стало римським. За візантійських часів місто перетворили на фортецю, 
зокрема й з огляду на наскоки арабів. На початку IX ст. єпископом 
Амастриди був призначений Георгій. У 830 (або 860) р. Амастриду 
тимчасово захопила Русь, але розграбувавши місто, переможці залишили 
його. Про напад руського князя згадується в "Житії Георгія 
Амастридського". – 8(3). 
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АНТИ (Край Онтов, Онтува, антирі) – велика група слов'янських племен. 
Держава антів існувала від кінця IV до початку VII століття. Територія 
антів охоплювала переважно лісостепову зону Східної Європи. 
Археологічно анти представляють собою пеньківську культуру (V-VIII 
ст.), а також черняхівську (ІІ-IV ст.). За Йорданом, анти жили між 
Дністром і Дніпром. За Прокопієм, їх оселі сягали на сході Азовського 
моря, а на заході – долини Дунаю (Маврикій). "Історія готів" Йордана 
донесла до нас розповідь від IV ст. про союз племен антів на чолі з Божем. 
Антські воїни були численні та мужні. В 4 столітті анти постійно 
загрожували північному рубежу Візантії по Дунаю, не раз долали його, 
вдираючись у межі імперії та часом навіть загрожуючи її столиці – 
Константинополю. – 4г, 7в, 7є, 24а, 24б, 24г, 8(27), 36а. 

АРАБИ (ораби) – основні народи і народності ряду країн Передньої Азії, 
північної та північно-західної Африки. – 14, 18а, 34. 

АРІЙ – див. Ор. – 31. 
АРСТІЯ – невідома земля, дослідники припускають, що мається на увазі 

Арійська земля (Перська), бо далі йде край Інський, який, як версію, 
ототожнюють з Індійським краєм. На дошці розповідається про Індру: "І 
дитиною прийшов од землі Арстії до краю Інська". Як варіант 
припускаємо мітологічний підтекст цього речення: Сонце-Ядро має 
виходити, як дитина зі сходу (Арстії), а закінчує свій шлях на заході, тобто 
в краю "іншому" – потойбічному. Якщо подивитися на Триглав (Тризуб) 
зі східною орієнтацією, то в нижній (західній) частині бачимо Ядро-Індру. 
– 31. 

АСКОЛЬД (Аск) – легендарний варяг, що як непрошений князь, усівся 
правити русами: "Та тут бо вперше варяги прийшли до Русі. І Аскольд 
силою погримів князю нашому і потовк того. Аскольд, а пізніше Дір (на 
д.29 Дір був раніше Аскольда), усівся на нас, яко непрошений князь… був 
той князь од греків крещений. Аскольд є темний воїн" [д.6е]. Варяги 
Аскольд і Дір згадуються в ПВЛ, як бояри Рюрика, що захопили Київ і 
яких пізніше вбив Олег-віщій (див. ПВЛ рр. 6370, 6390). Потрібно також, 
як версію, розглядати мітологічне походження Аскольда: "Старі речення 
повідають нам, якож прийшов на Русь інший Аскольд, і яко було три 
Аскольди-варяги" [д.29]. "Аскольд злий прийде на нас. То стрепенися, 
народе мій, од Лада [*сну] і, творячи люби, іди до стягів наших." [д.7г]. 
Аскольд – символ зимового сну, смерті живого. За легендою він прийняв 
в хрещенні ім'я Микола, яке ототожнюється з Велесом, що є опікуном 
поезії, а Скальди (Skald) – норвезькі та ісландські поети, співці. 
Недаремно в Києві є Аскольдова Могила – некрополь над могилою 
Аскольда. Слова льд і лад – одного походження і можуть означати лід, лад, 
спокій, впорядкованість, тобто заточення в яйце-зародок, човен, що 
характерно сну-смерті. Тому йде заклик пробудитися. Окрім того, ім'я 
Аскольд може означати Старого Бога (аs – Бог, old – старий), що відповідає 
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бородатому Велесу (Миколі). Світоглядово старий і малий тотожні, тому 
в імені можна побачити і слово "Коляда" – новонароджене зимове Сонце, 
англ. "cold" – холод. Припускаємо, що Аскольд міг бути варязьким Богом, 
що проявляв себе у зимовий період. – 6е, 6є, 7г, 8, 8(27), 29. 

 
Б 

БАСТАР – син Славена, племінник Сківа, батько Венда: "І се ті рекли: 
"Йдемо до землі Ільмерської і Дунаю". І так зробили, і Бастара, сина 
свого, оставив сторожити". Ім'я співзвучне з племенем бастарни, яке 
жило в гирлі Дунаю, на західних Балканах протягом останніх століть до 
н. д. і перших століть н. д. Також згідно письмових джерел бастарни 
мешкали на схід від Карпат у басейні верхнього і середнього Дністра, у 
лісостеповій смузі Північного Причорномор'я, можливо, аж до Дніпра. 
Північні межі ареалу їх проживання були невідомі античним авторам. 
Розповідь про Бастарна, Славена і Скіфа зустрічаємо у Василя Татищева, 
що може бути збігом давніх свідчень або вставкою Миролюбова. – 17а. 

БЕРЕГИНЯ – Богиня-захисниця, яка оберігає всіх і все: домашнє вогнище, 
рідну землю, людину, жінок-матерів і чоловіків воїнів. В тексті під 
Берегинею потрібно розуміти Матир-Сву. – 7ж. 

БЕРЕНДЕЇ – кочові племена, вірогідно, тюркського походження. Історики 
вважають, що вони споріднені з чорними клобуками. Берендеї селилися 
поруч з русами, особливо на берегах ріки Рось. Руські князі часто 
запрошували берендеїв до своїх військових походів, бо у тих була добра 
кіннота. В літописах ці племена згадуються аж до початку ХІІІ ст. Також 
див. Саха. – 6б, 8. 

БІЛА ВЕЖА – укріплене місто, що згідно дошки 33 повинно бути поруч із 
дунайськими землями на Понтійському березі, можливо, це сучасний 
Білгород-Дністровський, фортеця якого будувалася з білого вапняку, 
місто відоме з 4 ст. до н. д. – 33. 

БІЛОБОГ – Бог денного світла, добра, щастя. Білобог вічно бореться з 
Чорнобогом, вони почергово перемагають один одного і на землі від того 
змінюється день (літо) на ніч (зиму), і навпаки. У цій боротьбі (взаємодії) 
твориться життя: "А обаполи Його Білобог і Чорнобог се перуться. І ті 
Ісварг держить, аби цьому Світу не бути поверженому." [д.11а]. Тому 
поняття добра і зла є умовним – ні Білобог, ні Чорнобог один без одного 
не існують, бо обидва знаходяться у володінні Сварога, який і править 
Світом. Але іноді зазначається, що Білобог несе добро, а Чорнобог – зло: 
"Ні єсь бо іноді, якож який не удерже свого єсть єства, зараз і рече 
безумне – себоть є від Чорнобога, а інший, коли має радогощ, – є від 
Білобога" [д.22]. Ушановують Білобога 15 липня. – 11а, 14, 22. 

БІЛОГОР – не визначено про яке місце йдеться, є кілька сучасних місць із 
подібною назвою; в тексті зазначено, що Германаріх іде з півночі. – 23. 
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БІЛОЯР (Болоярь, род Бєляра) – родоначальник, що "кріпив град 
Сурож"[ВК,4в], а також "бив ягів" [д.8]. Можливо, Білояр уособлює 
Сонце, адже згадується на д.11б серед переліку сонячних Богів. Інший 
варіант: Білояр є тотожним до Велеса, як провідника між світами Нави і 
Яви, а Ра-ріка виступає кордоном: "… муж роду Бєляра іде по ту сторону 
Рая-ріки…" [д.9б]. Слід зазначити, що в "ІІ посланні св. ап. Павла до 
коринтян"(6;15) згадується демонічний Белійяар, що також може бути 
тотожним Велесу. У такому випадку Білояр може уособлювати 
потойбічне Сонце – Місяць, який є білим, а молодик – ярим. Тут він 
наближається до біблійного Мойсея, який символізує рогатий Місяць і він 
проводив свій народ через Червоне море, що може бути пов'язано з 
виходом (народженням) з потойбічного світу. Через різницю в написанні 
імені "Білояр", можливе роз'єднання персонажів, тобто припускаємо, що 
окрім епітета Бога, міг бути історичний князь. – 4в, 8, 9б, 11б. 

БЛАГОМИР – отець русів. Можливо, це Богумир, так як далі на дошці він 
згадується і це або описка або епітет осіннього Бога Сонця. – 22. 

БОБРЕЦЬ – воєвода, що по смерті отримав чин Перунь. – 18а. 
БОГ, БОГИ – слов'яни розуміють Бога як найвищу істоту. З Богом 

ототожнюється Природа, Всесвіт. Найвищім Бог є єдиний і 
багатопроявний, кожний із Його проявів має своє ім'я і розглядається як 
окреме Божество. Кожний Бог слов'ян має чітку прив'язку до природної 
сутності, тобто відбувається уособлення проявів Природи через 
мітологічні персонажі. Це дає відмінність від біблійного віровчення, де 
Боги і святі діють як окремі від Природи істоти, хоча первісно ця прив'язка 
існувала. Багатопроявність Божественної сутності отримала у слов'ян 
велику кількість імен Богів і, відповідно, множину слова Боги. Серед імен 
слов'янських Богів є багато найменувань одного і того ж Божества, які 
часто можуть виявитися давніми епітетами, а пізніше стали сприйматися 
як власні імена. – 1, 3а, 4в, 4г, 5а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6є, 7а, 7г, 7д, 8(2), 8(3), 
8(27), 10, 11а, 11б, 12, 14, 15б, 16а, 17б, 19, 21, 22, 23, 24б, 24в, 25, 26, 28, 
30, 31, 33, 35а, 36а, 36б, 37б, 38а, 38б. 

БОГДАЖДЬ – одна з форм імені Дажбога. – 38а. 
БОГОЛІСА – священні ліса, гаї з храмами, в яких славили Богів і правили 

обряди. – 21. 
БОГУМИР – праотець слов'ян. Послухавши свою дружину Славуну, 

Богумир поїхав шукати своїм донькам чоловіків. Залишився ночувати біля 
вогнища під дубом (тотожність з Козаком Мамаєм, який уособлює Сонце, 
що заходить). Тут йому зустрілися три мужі – вісники на конях: Ранок, 
Полудень і Вечір, які шукали собі дружин. Ці вісники й стали чоловіками 
трьох доньок – Древи, Скреви і Полеви. Від цих родів пішли племена 
деревлян, кривичів і полян. А від синів Богумира Сіви і Руса пішли 
сіверяни і руси. За своїм ім'ям Богумир може уособлювати осіннє Сонце – 
Миробога. У ВК,10 сказано, що по Богумиру був Ор з синами своїми. Це 
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наводить на біблійні паралелі, коли Іван Хреститель, являється предтечею 
Ісуса Христоса. – 9а, 10. 

БОГУНИ – під Богунами потрібно розуміти воїнів, що загинули і 
потрапили до Полку Перуна: "Сущі бо Богуни, які з Перуном ділячись, 
накували мечі свої до ворогів іних. Ми ж їм помолимося нам у помочі". – 
4в. 

БОЖ БУС – легендарний князь Антії (русів), Германаріх розбив русів, і 
повержив Божа-Буса і сімдесят інших криженців, це призвело до 
консолідації та повстання Русі й розгрому готів: "Се Отці наші течуть на 
них, Германаріх розбив їх. І повержив руса Божа-Буса і сімдесят іних 
криженців його. І тут смута велика була на русах. І став молодший 
Вендеслав, і зібрав Русь, і веде її на них. І в той раз розтрощив годь..." 
[д.32]. У "Слові" згадується "время Бусово". В книзі "Про походження й 
діяння готів" Йордан повідомляє, що король остготів Вінітар "послав 
військо в межі антів і, коли вступив туди, у першій битві був 
переможений, але надалі діяв рішучіше й розіп'яв короля їхнього Божа з 
синами його і 70 старійшинами для залякування". 374 року гуни обрали 
своїм великим каганом Баламира. Гуни спочатку підкорили антів, а потім, 
зібравши військо, Баламир пішов походом проти готів на чолі з королем 
остготів Германрихом й переміг їх. Відомо також, що Баламир покарав 
готського короля Вінітара за вбивство антського царя Божа. Легенда про 
розп'яття (чи поверження) Божа Буса аналогічна вченню про розп'яття 
Ісуса Христоса, а також про його 70 апостолів, яке могло виникнути на 
основі міту про погибель єгипетського Осіріса (Бусіріса). Можна 
припустити, що в історичні події, що пов'язувалися з антським правителем 
Божем, були вплетені мітологічні сюжети. У Києві є Бусова гора і Бусово 
поле. Священний птах лелека, має іншу назву бусол, приносить немовлят. 
Бус(а) – це також човен, корабель, а він є символом Місяця. – 32. 

БО(У)ЛГАРИ – Велика Болгарія є тюркомовною давньою державою 
утвореною на території Приазов'я (7 ст.), була розбита хозарами і 
розійшлася окремими родами. Одні пішли на правобережжя нижньої течії 
Дунаю і асимілювалися із південнослов'янськими племенами (нині – 
Болгарія); інші пішли на північ і поєдналися з угро-фінськими племенами 
утворивши Волзьку Булгарію (нині – Татарстан, Чувашія та деякі 
навколишні землі РФ). Також є інші дрібніші нащадки булгар, що 
розчинилися з іншими народами. На д. 4б болгари згадуються разом із 
греками: "… греки, жадаючи за [рахунок] руського язика [*народу] 
зростати, булгарам підчинити…". На д.34 вказівка на північних булгар: 
"Се бо князю Кию до ума спаде ходити на болгар і ту рать пожене до 
полуночі і аж до Вороненця". – 4б, 34. 

БОЛОРЕВ – воєвода русів, що за настановою Матир-Сви побив спочатку 
гунів, а потім готів і замертвив сина Германаріха. – 8, 27. 
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БОРОВЛЕНЬ (Боревлень, Боровинь) – руський князь, що поборов елінів 
у берегів морських. Можливо, що це Бравелень. – 18б, 36а. 

БОРЕЙ – Бог вітру, бурі. Бореєм греки називали холодний північний вітер 
або вітер з гір, а також Бога північного або північно-східного вітру. В 
тексті ВК ("Боряє гундяшєтє до полунщє") вітер дує на північ, тому мова 
може йти просто про бурю. – 5б. 

БОРУСЛАВ – руський князь. – 25. 
БОРУСЬ (Русь Боруська, Велика і Мала Борусень, боруси, борусени, 

борусенці) – назва одного з руських племен. "Бо" в тексті іноді можна 
сприймати, як причинно-наслідковий сполучник або як частку. 
Українська лексикографія XVII ст. термін Пруська земля пояснює як 
"Рrusia, Borussia", а Прусак – "Prussus, Borussus, Pruthen(us)". Тобто Прусія 
– це Борусія, а пруси-боруси – західнобалтійське плем'я. На д.6в читаємо: 
"Русколань, роздерена смутами, стала творитися на полудні, а боруси – 
на полуночі", то, можливо, частина борусів утвердилася на місці Прусії. – 
3б(?), 4а(?), 4б, 6а, 6в, 6д, 7є, 7ж, 8, 10, 38б. 

БОСПОР – протока, що з'єднує Чорне і Мармурове моря. В районі Боспору 
знаходився центр Візантійської імперії – Константинополь. Або мається 
на увазі Боспор – одна з античних держав Північного Причорномор'я з 
центром на берегах Керченської протоки (Боспор Кімерійський). – 19. 

БРАВЕЛЕНЬ – руський князь. Можливо, що це є Бравлин – князь Русі, 
який на кордоні VIII–ІХ ст. зі своєю дружиною здійснив похід у Крим. 
Про цей похід Бравлина, зокрема про напад на Сурож (Сугдею, Судак), є 
відомості в "Житії Стефана Сурозького" (ХV ст.). – 28. 

БУРІХ – правитель готів. – 27. 
 

В 
ВАРЯГИ – руська і грецька назва староскандинавських племен датчан, 

норвежців, шведів, а також загони професійних вояків, що водили 
купецькі каравани з Балтії в Греки. Є ще припущення про 
західнослов'янське походження варягів, див. Староград. – 2а, 4г, 6е, 7а, 7в, 
7г, 7е, 7ж, 8, 14, 22, 29. 

ВЕЛЕС – Бог таємничих знань, музики, поезії, матеріальних благ, 
покровитель тварин, рослин. Велеса зображували у вигляді вола, ведмедя, 
змія (роги). Велес протиставляється Перуну. На середньому зубі Триглава 
(Тризуба) це позначається у вигляді стріли, що б'є між ріг чи в сердечко 
(чоло) Велеса. Велес є зв'язковим світів Нави і Яви: провідник душ 
померлих до світу Нав і навпаки звідти приносить отрочат. Велес тягне в 
небі комнощ (човен) суражіїв [д.3а]. Велес навчив слов'ян землю орати і 
сіяти, а також всілякому ремеслу. Слово "скот" в давнину мало значення 
"багатство", "гроші". Скот вважався основним багатством племені, 
родини. Тому "скотій Бог" Велес є Богом багатства. До цього часу існує 
звичай залишати на зжатому полі жмут колосків "Велесу на бородку". 
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Трави, квіти, кущі, дерева називали "волоссям" землі. Корінь "воло", "вло" 
став складовою частиною слова "володіти", "влада". Велесу присвячена 
"Велесова Книга" [д.16]. У "Слові о полку Ігоревім" співець Боян названий 
внуком Велеса: "Чи оспівати було, віщий Бояне, Велесів внуче." Велес 
тотожний ведичному Валу, біблійному Ваалу і Соломону, христосівським 
св. Власію, Валентину, Миколі та ін. Ушановують Велеса 11 лютого, 9 
травня, 6 грудня. – 3а, 4б, 6в, 8(2), 11а, 16а, 20, 26. 

ВЕЛИКОГРАДДЯ – невідоме місто, згадується, що з нього був Верен, 
який правив 20 років. – 36б. 

ВЕНД – син Бастара. – 17а. 
ВЕНДЕСЛАВ – князь, що помстився готам за Божа-Буса. – 32. 
ВЕНЕДИ (венди, венці) – найдавніша назва слов'ян, під якою вони 

згадуються в античних джерелах. Територія, яку населяли венеди, 
охоплювала широкі простори від Балтійського моря до Карпат і від Одри 
до Дніпра. З венедами пов'язують пшеворську та зарубинецьку культури. 
– 7а, 7є, 8, 18а, 22, 8(27), 28, 36а. 

ВЕРГУНЬ (вергунець Ондер) – той, що вергне; мова йде про Бога-
запліднювача. Вергунами називають випічку у вигляді перунових стріл, 
Ондер (Інтра) є нижнім Перуном. Див. Інтра. – 30. 

ВЕРЕН – руський князь з Великограддя, що правив 20 років . – 36б. 
ВЕРМАНИ – вірмени, кавказький народ. – 14. 
ВЕСЬ – фінське плем'я, що населяло р-н Білого озера (нині – західна 

частина Вологодської обл. РФ). – 4б. 
ВИРАЗ БОГА – кожен з проявів Бога має свій образ. Зображення 

слов'янських Богів були дуже стилізовані, символічні, де кожна деталь 
мала певне значення, на відміну від греків, статуї Богів яких були 
реалістичні, людиноподібні. Про це у ВК,22 написано так: "Грецьколані 
суть не Богів потчуть і не человіци [*людей]. Їхні суть із каменя 
ізображені подобою мужам. А наші Боги суть вирази." – 22. 

ВИШЕНЬ (Вишній, Вишня) – на д. 11а Вишень названий серед 
другорядних Богів. На д. 30 так названий Сварог: "Яко не маємо Богів, 
лише Вишень Ісварг і іні суть множеством, яко Бог є єдин і множествен." 
На д. 15б він виступає посланцем Сварога: "Се бо Вишень гряде на облаках 
до нас... І то Сварог мене послав до вас." Напевне, мова йде про Сонце, 
що йде по облаках, а потім, як посланець Сварога, Отця Небесного, йде до 
людей. Цей же сюжет відомий нам із Євангелій, де Ісус Христос, як 
мітологічне Сонце, посланий Богом Отцем на землю. Пор. Вишній з 
поняттям Всевишній, а також словами "вічність", "весна". Вишень 
співзвучний ведичному Вішну – бику, що проміряв широченний простір 
трьома кроками. Три кроки – народження, життя і смерть – Права, Ява, 
Нава. Враховуючі, що Вішну уособлює Сонце, яке їде по Всевишньому 
Небу, то можна припустити, що мова йде про Ранок, День і Вечір. На 
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д. 24в. Матир-Сва названа Птицею Вишнею, або ж на д.37а вона 
звертається до Вишнього. – 6д, 11а, 15б, 24в, 30, 37а. 

ВІСНИК У СВАРЗІ – уособлення Сонця у вигляді вершника. При храмі в 
Арконі на о. Руяні (Рюген) тримали для Святовита білого коня, на якому 
він мав об'їздити світ і битися з ворогами. – 8(2). 

ВНУКИ (внуки Дажбові, внуки Сварога, внуки Божі) – руси названі 
внуками своїх Богів, бо вони, за вірою, є їхніми нащадками. Боги 
допомагають своїм внукам у боротьбі за життя, а також опікуються ними 
після смерті. Так само внуками руси названі в "Слові". – 1, 3а, 7б, 19, 23, 
24б, 32, 36а, 36б. 

ВОДА ЖИВА – священна Вода, яку дають нам Боги для життя нашого 
Роду і воскресіння померлих: "…і миємо тілеса, умиємо дух свій в чистих 
Водах Живих і підемо трудитися, се о всяк день мольби творячи…", "І 
падшому на полі прі Перуниця дає Воду Живу попити, і, попивши її, іде до 
Сварги на коні білому." [д.26]. – 6б, 7д, 8(2), 11а, 18б, 23, 26 

ВОДНИЧІ – водяні духи (божки). – 38а. 
ВОЛГА – найбільша річка Європи, впадає в Каспійське (Фасісте) море, 

розташована на сході від Русі. Див. Ра-ріка. – 4а. 
ВОЛИНЬ (волиняни) – слов'янський союз племен (пізніше князівство), 

що жили в басейні південних притоків Прип'яті та у верхів'ях Західного 
Бугу (нині – Волинська обл., північна частина Львівської обл. і східна 
частина Хелмського та Замойського воєводства Польщі). – 21, 24б, 32. 

ВОЛОХИ – давня назва предків румунів і молдаван, що жили в 
Придунайських князівствах і в Трансільванії (нині – північна і східна 
частина Румунії). – 33 ур. 

ВОЛХВИ (волсви) – духовні провідники Русі. Назва може походити від 
Велеса – Бога провідника в потойбічний світ і навпаки – в світ живих. 
Волхви допомагають Велесу, здійснюючи обряди священнодійства. Люди 
для освячення заходять в святилище чи храм - символи потойбічного 
світу. Там правлять Богославлення волхви, які також приносять жертву 
Богам. ВК повідомляє: "І волхви жратву діяли Богам, хваленицю і славу." 
[д.7а]. Людина, занурившись у духовний світ храму, приймає очищення, 
щоб народитися в новому прояві. Окрім того, "волхв" близький до назви 
звіра вовка (волк, wolf), який має виступати охоронцем Вогнища – зародку 
Сонця, а духовні провідники у всеношних службах охороняли храмовий 
вогонь, щоб він встав зранку на Небі як Сонце. – 7а, 25. 

ВОЛХОВ (Волхов-ріка) – єдина ріка, що витікає з озера Ільмер (Ільмень в 
РФ) і впадає в Ладозьке озеро. На річці розташований Новгород. – 21, 31. 

ВОРОН – священний птах, уособлення темних сил. Назва птаха тотожна 
ведичному Варуні, Богу потойбічного світу. Див. Чорнобог. – 5б. 

ВОРОНЖЕНЕЦЬ (Вороненець, Воронзенець) – древній руський 
укріплений город, можливо, сучасний Вороніж в Шосткінському р-ні 
Сумської обл. Територія Воронежа була заселена з давніх часів: виявлено 
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поселення часів бронзи, скіфських часів, слов'янські VІІ–VIII ст. і 
староруський курганний могильник. Існує думка, що саме тут 
знаходилося згадане в літописі від 1177 р. місто Вороніж. Можна також 
припустити, що це сучасний обласний центр в РФ на однойменній річці 
Вороніж (впадає в Дон), але за історичними даними заснування міста-
фортеці відбулося в 1586 р., хоча не виключають, що були попередники 
цієї фортеці – 4б, 4в, 6д, 24а, 29, 34. 

ВОРОНЗЕНЕЦЬ-РІКА – можливо, ріка Осота, що протікає в межах 
Шосткінського району Сумської області. Ліва притока Десни (басейн 
Дніпра), на якій по обидва береги розташоване сучасне містечко Вороніж 
(див. Воронженець). – 29. 

ВПАРУНА – під цим Богом потрібно розуміти Перуна. Ім'я нагадує 
ведичного Варуну. Це можливо, бо в індуській мітології, відмінно від 
слов'янської, Індра замість Перуна займає верхню позицію і виступає 
громовержцем, а Варуна стає богом світових вод і доглядачем демонів. 
Руський світогляд у цьому питанні ближче до іранської віри і 
євангельської, де Андра-Андрій займають нижню, демонічну позицію і 
пов'язуються з водною стихією нутра (Нітро). Маємо також слово 
'впарити' – 'всунути', що може бути ознакою входження фалосу (воїна) у 
піхви. – 20, 31. 

 
Г 

ГЕРМАНАРІХ (Германьрех, Герьманрех, Гематьрех, Єрменрех 
Ієрманріх) – готський князь, правив з 351 до 375 рр. Згідно традиції 
Германаріх загинув на 110 році життя. Він наказав розірвати кіньми Сунільду, 
дружину короля росомонів, які уклали союз з ворожими готам гунами. Брати 
Сунільди Сар і Аммій поранили короля в бік мечем. Король довго мучився і 
помер (порів. д. 32).  – 5б, 6а, 6б, 6д, 8, 9а, 14, 23, 32, 37а. 

ГОДСЬКЕ МОРЕ – Азовське море. – 8(2), 9а, 9б. 
ГОДЬ – готи, народ, що вважається східними германцями, які первісно (на 

поч. н. д.) жили на о. Готланді у Балтійському морі, на південному 
узбережжі моря та пониззі Вісли. У ВК годь виступає ворогами русів. 
Вони заселяли Приазов'я (Годське море), Дон. Вважається, що готи також 
заселяли Причорномор'я. Деякі дослідники ставлять під сумнів взаємодію 
русів з готами в період правління хозар (див. 4а, 4б), мовляв, що на той 
час їх вже не існувало і що є розбіжності з попередніми дошками, бо готи 
мали піти з Причорномор'я за ВК раніше. Але є відомості, що частина 
готів залишилася в Криму аж до кінця ХVIII ст. За В. Седовим, антська 
група слов'ян сформувалася у ІІІ–ІV ст. в складі черняхівської культури в 
умовах взаємодії та симбіозу з іраномовним сарматським населенням. 
Саме ці свідчення істориків підтверджують взаємодію русів з іронцем 
Скотенем та їхню війну із залишками готів в часи існування хозар. 
Можливе ототожнення годі ВК з історичним племенем голяддю 
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(Калузька, Смоленська, Московська, Тульська, Орловська обл. РФ), що 
теж вписується в розповіді про переміщення частини готів на північ від 
Дінця і Дону (див. 5б), тим більше, що плем'я голяді вважають 
балтійським. За свідченням Йордана ("Гетіка"), Германарих начебто 
підкорив північні племена, в тому числі згадується Сoldas (або інше - 
Golthescytha), яке ототожнюють з голяддю. Причому голядь перебуває на 
місці радимичів і в'ятичів, які у ВК не згадуються. Тобто, в більш пізні 
часи нащадки могутніх готів могли зберігати свою культуру і формувати 
державні утворення, тому автори ВК розглядають їх, як один народ в різні 
часові періоди. – 4а, 4б, 5а, 6а, 6б, 6д, 8, 8(2), 9а, 9б, 13, 15б, 18б, 22, 24б, 
28, 34, 36б, 37а. 

ГОЛУНЬ (Голинь, Колунь) – священне місто русів, а також плем'я і 
земля. "І за древність мали Колунь нашу, і гради, і села, і огниці на землі 
утворювали. … да маємо частину русів Колунь [*можливо, це є Русколунь 
чи Русколань], яка сильна була і на ворогів страх ізуміла наводити." 
[д.19]; "А Голинь-град був великий і багатий" [д.34]; "Якож маємо в спілці 
з іними творити державу велику, одродити маємо Рускень нашу в Голуні 
і трьома стами городів і сіл." [д.36а]. ВК не вказує, де була розташована 
Голунь. Співзвучне з Голунью місто Гелон згадує Геродот, як дерев'яне 
місто будинів. Археологи припускають, що це Більське городище 
(м. Більськ, Полтавська обл.), яке відносять до скіфського періоду. Весь 
комплекс городища займає площу 4020,6 га. – 17б, 18а, 19, 22, 34, 35а, 36а, 
36б. 

ГОРА (Гори) – під назвою Гора(и) можуть розумітися Карпати, Київські 
гори, іноді припускають, що мова йде про Кавказ чи що інше. – 4г, 6а, 15а, 
26, 28, 38а. 

ГОРДИНЯ – руський боярин. – 6д. На інших дошках слово суперечливе і 
можна перекласти "гординя" як "герой". – 4б, 7д, 7е. 

ГОРИНЬ (Горуня) – Богиня-плакальниця; від горе, горювати або горіти, 
гора. Припускаємо, що Горинь треба ототожнювати зі світом Яви. – 25, 
30. 

ГОРИСЛАВ – руський князь. – 25. 
ГОРОВАТО – див. Хорив. – 4г. 
ГОТОРІХ – готський князь. – 27. 
ГРЕКИ (грецьколани, грецьлани, греці, елани) – народ що, жив на 

території Стародавньої Греції (Еллади). Також цим ім'ям на Русі 
називалися народи Візантійської імперії. На дошці 18б зазначено: "Греки 
бо міжду еланами плем'я осібно". Г. Лозко пояснює: греки – назва 
елінського племені, що жило біля гори Грайя в Беотії (на о. Евбея). Саме 
цю назву римляни поширили на всіх еллінів – 1, 2а, 4в, 6б, 6в, 6е, 6є, 7б, 
7в, 7г, 7д, 7е, 7ж, 8, 8(2), 8(3), 10, 18б, 19, 22, 23, 25, 26, 8(27), 28, 29, 32, 
34, 37а. 

ГУЛАРІХ (Гуларек(х), Галарек(х)) – князь готів. – 6б, 6д, 7в, 8, 27. 
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Д 
ДАЖБОГ (Дажбо, Дажб, Даждьбог, Богдаждь) – Бог Сонця, правитель 

Прави і Яви, уособлення чоловічого начала. За давньою легендою Сонце 
уявлялось у вигляді бика. Хмари – це небесні корови. Бик запліднює корів, 
і ті проливають на землю небесне молоко – дощ, який дає життя природі. 
Тому Дажбога можна вважати й Богом дощу. Це підтверджується 
варіантом імені як Даждьбог (даждь – дощ). Ім'я "Дажбог" дослівно можна 
роз'яснити як "Бог, що дає життя". Дажбог виступає сином Матері-Землі 
та Сварога: він вмирає і відходить до її лона, зранку знову народжується. 
Сварог наказав Ору слухатись Дажбога як Отця (д.25). Руси названі 
"Внуками Дажбожими" (див. також ПВЛ, "Слово"). Появі на небі Дажбога 
передує Ранкова Зоря, яка виводить на небосхил його білих коней; друга 
сестра – Вечірня Зоря – заводить коней на конюшню, після того, як 
Дажбог закінчив свій об'їзд. Сонячний Бог ще може пересуватися Небом 
(Сваргою) на човні-струзі: "Даждьбог на струзі своєму був у Сварзі 
премудрій, яка єсть синя." [д.38б]. У грудні, коли ночі найдовші Дажбог 
помирає, а на наступний день зимового сонцестояння відроджується 
(свято Різдва – 25 грудня). Дажбог має чотири прояви: Коляда (зимовий), 
Ярило (весняний), Купало (літній), Лад (осінній). У святилищі човнового 
типу, а також у Триглаві, Дажбог стоїть праворуч (сонячний бік) від 
Перуна: "І се перве має на чолі Дажбог, по ньому ж творимо [треби]. Се 
бо ми Главу речемо, яко став ов одесну нас, і буде се начальником. І як він 
став, і тому се радіємо про своє, бо ощадить." [д.33]. Щитом Дажбога є 
шестикутна зірка. Дажбог тотожний Свентевиту – західних слов'ян, 
Давату – геттів, Давиду та Ісусу – біблійним мітоперсонажам, Ра – єгиптян 
та ін. – 1, 4а, 4г, 6є, 7є, 8, 11б, 12, 16а, 17б, 23, 24а, 25, 31, 32, 33, 36б, 38а, 
38б. 

ДАЖБОВІ ВНИКИ – так у ВК, а також в "Слові" названо русів. Див. 
Внуки. – 1, 3а, 7б, 19, 23, 24б. 

ДАРІЙ ПЕРСЬКИЙ – у 514–513 р. до н. д. цар Персії Дарій I спробував 
завоювати Скіфію переправившись через Дунай. Розуміючи, що сили 
нерівні, скіфи не стали приймати бій, а почали відступати вглиб країни, 
знищуючи джерела і спалюючи пасовиська. Перське військо дійшло аж до 
берегів Азовського моря, але так і не підкорило країну. Події описані 
Геродотом в книзі Мельпомена. – 8. 

ДАСУВО – невідоме зле плем'я, яке примусило отця Орія піти на інші 
землі. – 4г. 

ДВОРІЧЧЯ – можливо, це мітологічні дві ріки, що обмежують земний світ 
на сході (Ра) і на заході (Дунай чи Дон). Також припускають, що мова йде 
про Дворіччя суч. Іраку. – 15 а. 

ДЕТЕРІХ – князь готів. – 8, 28. 
ДИВИ – Боги нижнього світу: "Ані Мара, ні Морока не сміємо славити. Ті 

бо то диви суть наше нещастя." [д.4г]. Див. Мар, Питар Дій. – 4г. 
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ДІВУНА – ріка Двіна бере початок на Валдайській височині, впадає в 
Ризьку затоку Балтійського моря. – 6б. 

ДІР (Дірос) – легендарний варяг Дір разом із Аскольдом згадуються в ПВЛ, 
як бояри Рюрика, що захопили Київ, і яких пізніше вбив Олег-віщій (див. 
ПВЛ рр. 6370, 6390). У ВК, д. 29 дає пояснення щодо Діра: "І се Дірос 
еланський, рече, змиритися йому [*Аскольду], бо се на столі [київському] 
прежді його. І се Аскольд овраждить [*забив] Діроса". Аналогічно до 
Аскольда розглянемо мітологічну версію щодо Діра. У ВК зустрічаються 
слова "дірѣ", "діроу" – провалля, землянка, або "одерень", "дере" – 
рабство. Припускаємо, що Дір може уособлювати сонячне божество, що 
заходить в діру (жіноче лоно). Також пор. давнє "одр" – ліжко, тобто 
Сонце йде спати. Тому його Аскольд (Бог потойбічного світу) і забиває. 
Відповідно таке ім'я, як Андрій (Індра), означає проникнення в середину 
лона і тотожно смерті (30 листопада – смерть Андрія). Інше ім'я Олександр 
складається з двох частин "олекс" – олень (воїн) і "андр" – запліднювач. 
Тому можливо, що вислів "Дірос еланський", потрібно розуміти не 
грецький, а належний до оленя – символу Сонця, що заходить. Як варіант: 
можна цих двох мітологічних персонажів порівняти з Перуном (оскорд – 
заст. сокира) і Велесом (діра – як місце поховання і потойбіччя).– 5а, 6в, 
6е, 29. 

ДІЯЄ (Дяіє) – див. Питар Діяє. 
ДОМОВИЧІ – домовики, духи (божки) домів. – 38а. 
ДОН (Дон-ріка) – четверта за величиною ріка Європи, впадає в Азовське 

море. – 4а, 5б, 9б, 28, 32, 27, 37а. 
ДОНЕЦЬ – або Сіверський Донець, права найбільша притока Дону. – 4а, 

5б, 27, 32. 
ДРЕВА – дочка отця Богумира, родоначальниця племені древлян. – 9а. 
ДРЕВЛЯНИ (древичі) – східнослов'янське плем'я, що жили у 

прип'ятському Поліссі по Тетереву, Уші, Уборті, Ствизі до Случі, нині – 
північна частина Київської і північна частина Житомирської обл. 
Згадуються у "Повісті врем'яних літ". – 4б, 7а, 9а, 33. 

ДРЕГОВИЧІ – східнослов'янське плем'я, що жили між Прип'яттю і Зх. 
Двіною, нині – західна і центральна частина Білорусі. Згадуються у ПВЛ. 
Вважають, що назва дреговичі пов'язана з давньоруським словом "дрягва" 
– болото і вказує на характер місцевості, де жило це плем'я. – 19. 

ДУБ – Світове Дерево, якому поклонялися, як втіленню Сварога: "…огнище 
творили Дубу і Снопу, який єсь Сварог – Пращур наш" [15б]. – 11б, 15б. 

ДУЛІБСЬКЕ МОРЕ – судячи з опису мається на увазі Чорне море, в 
розквіті своїх сил Дулібський союз міг його контролювати, хоча б 
північно-західну частину. – 34. 

ДУЛІБИ – одне із великих східнослов'янських племен чи об'єднань 
слов'ян, згадуваних у давньоруських літописах. Дулібів вважають 
предками волинян та бужан. Їхні володіння сягали Дунаю і Чорного моря: 
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"І спом'янемо, якож римські орли пораждені були від дідів наших на усті 
Дунаєвому. І се Траян налізе на дулібів. І се дідове наші пішли на легіони і 
розтрощили їх." [д.29]. Розгром аварами дулібського об'єднання в VII ст. 
дозволив полянам очолити державотворчий процес у слов'ян. – 7є, 21, 29. 

ДУНАЙ (Данай, Донай) – друга за величиною ріка Європи, впадає у Чорне 
море. – 6а, 6б, 7ж, 17а, 29, 32, 33(ур.). 

 
Е, Є 

ЄГИПЕТ (Ігіпет, (А)гіпітест) – країна на північному сході Африки і 
Синайському пів-ві в Азії. На півночі країна омивається Середземним 
морем, на сході – Червоним морем. Назва країни походить від 
давньогрецької грец. Αἴγυπτος (Айгюптос). Стародавні єгиптяни називали 
свою країну "Та-Кемет" – "чорна земля", або просто "Кемет" – чорна, 
протиставляючи землю родючої долини червоним піскам пустелі. – 6в. 
ЄГУНИ (єгунці, єнгуштяни, хуни?) – гуни, східноєвропейський народ ІІ–

VI ст. невизначеного етнічного походження, що був ворожий русам. На 
д.7в написано "єнгуштяни", що нагадує нам сучасний народ інгуші 
(споріднені з чеченцями), який називають "північнокавказькими гунами". 
– 6б, 7в, 8, 8(2), 9б, 10,13, 17а, 20, 24б, 26, 27, 8(27), 32, 38б. 

ЕЛАНИ – див. Греки. 
ЄРМЕНРЕХ – див. Германаріх. 
ЕРЕК – припускають що це Рюрик, бо розповідях згадується разом з 
Аскольдом: "Тото бо варяги Ерек і Аськ усілися се на шию нашу і мразять 
[*паскудять] нам до крайнощів ті." [д.8]; "Се бо Аск і Ерек по Ніпру 
[*Дніпру] ходили по люд наш, звучи до борні." [д.8(27)]. За ПВЛ, Рюрик – 
руський князь, брат Синеуса і Трувора, засновник князівської династії 
Рюриковичів, правив у Новгороді вірогідно до 882 р. На думку дослідників, 
легенда про династію Рюриковичів виникла в ХІІ ст., при написанні ПВЛ. 
В давніших писемних текстах не згадується, що князь Ігор був сином 
Рюрика, а являвся місцевим київським князем. – 8, 14, 8(27), 29. 
 

Ж 
ЖАЛЯ (Желя, Жля) – Богиня похоронного обряду, плачу, яка 

супроводжує покійного до поховального вогнища. "Жаля жаліє над 
ворогами" [д.25]; "І тако стали між русами распрі і усобиця, і Жаля 
стала між ними. І почала плакати і вирікати їм" [д.8]. Могила 
називається жальник; "жаліти" – заспокоєння людини; "желаю" (рос.) – 
бажання на майбутнє, в тому числі й бажання для померлого повернутися 
на цей світ. Відома також у "Слові": "За ним кликнули Карна і Жля, 
поскакали по Руській землі, смагу людям несучи в полум'яному розі". У 
різних перекладах ВК Жаля може бути ім'ям Богині або сприймається як 
слово "жаль". Можливий варіант, що Жаля є одне з імен Матир-Сви, адже 
вона, також може опікуватися померлими, що загинули на полі бою, якщо 
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розглядати її образ як Вечірньої Зорі (див. д.37а). Припускаємо, що Жалю 
треба ототожнювати зі світом Нави. – 1, 8, 25, 30, 32, 37а. 

ЖЕРТВА (жратва) – жертвопринесення Богові. У ВК зазначається, яку 
жертву клали наші предки: "Ми же самі польову жертву даємо і од трудів 
наших – просо, молоко і тук. То бо покропимо на Коляди ягням і на 
Русаліях, в день Ярів, також на Красну Гору." [д.7а]; "… і жертви іншої, 
якож хліби, немає. І се виноград, і мед, і зерно дають до молеб тих" [д.26]; 
"Се Боги Русі не беруть жертви людської, ніже животної, єдине плоди, 
овочі, квіти і зерна, молоко, суру питну на травах озброджену і меди, 
ніколи ж живу птицю, ані рибу. І се варяги й елани Богам дають жертву 
іну і страшну чоловічну" [д.24б]. Також жертвою вважається життя 
віддане на полі бою: "Ми живі дякуючи жертві юнацькій і воєвод" [д.7б]. 
Нечистиві померлі вважаються жертвою для Бога смерті Ями: "Яко став 
грецьколан багатим, зніжив меч свій, і той буде борзо у Наву до Ями, який 
жде жертву свою до землі, аби пити кров його і живот його умертвити" 
[д.22]. Див. Треба. – 6г, 6є, 7а, 7б, 8(3), 14, 15а, 20, 21, 22, 24б, 24в, 26, 
8(27), 29, 30, 31, 33, 36а, 36б. 

ЖЕРЦІ – руські священнослужителі, які приносили жертву Богам, давали 
знання народові, проводили обряди: "То бо жерці про Віду турбуватися 
речуть" [д.6д]. – 6д. 

ЖИТТЯ ВІЧНЕ – за вірою слов'ян життя є вічним, душа перевтілюється 
воскресаючи у наступні покоління. Іноді Вічним Життям називають 
перебування душі з Богами: "О всіх павших, які же ідуть в Життя Вічне 
до Полку Перунового". [д.11а]. – 7е, 11а. 

ЖМУДЬ – литовське плем'я. – 8(27), 28. 
 

З 
ЗАГОГРІЯ – невідома країна, можливо, це просто "за горами", і сама 

дощечка розкриває мітологічні події, що пов'язані з рухом Сонця, а 
тотожний із ним рух нашого життя. В. Татищев, посилаючись на 
Птоломея, вважав що в східній країні город Азагоріум або Загогрія, що 
поблизу Києва. Є версія, що ототожнює місцину з горами Загрос в 
західному Ірані. – 15а. 

ЗАМУНЬ КОРОВА (Земунь) – як прародителька русів згад. у ВК,7є: "І 
Дажбог нас родив крізь корову Замунь…". У ВК,8(2) Корова якби поїдає 
день і проливає молоко вночі зірками: "Тут бо корова Земунь іде до поля 
синього і починає їсти траву ту і молоко давати. І тече те молоко до 
хлябів і світе вночі звіздами над нами." Мається на увазі Молочна Стежка 
– наша галактика. За однією з легенд, Сонце-Дажбог уявлявся у вигляді 
бика, а хмари – це небесні корови, які проливають на землю молоко – дощ. 
Парою Дажбогу може бути також жіноча місячна сутність. Ім'я Замунь 
може означати Місяць (анг. – Moon), а роги Корови – це роги Місяця. За 
Наливайком, Замунь споріднене з іран. та хінді zamin "земля". – 7є, 8(2). 
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ЗАРЕБОГ – Бог Вранішньої Зорі. – 26. 
ЗЕМЕБОГ – за ім'ям, можливо, це є Бог Землі, або Бог, що засіває сім'я в 

Землю, тобто запліднює. – 36а. 
ЗЕМЛЯ – Богиня Землі, правителька Нави. Земля є дружиною Сварога: "І 

се повінчаємо Сварога і Землю, і правимо свадьбу їм, якож се Творець є 
Сварежь і противе Нього – жона Його. І се празденство мали діяти, 
якож для мужа і жони, і ми діти їхні." [д.30]. Земля і Сварог, згідно 
Світового Яйця, породжують Сонце і Воду. Земля проявляється протягом 
року у різних образах, пропонуємо варіанти: Мара – ушановується 8-9 
вересня, Ганна – 8-9 грудня, Лада – 8-9 березня, Жива? – 8-9 червня. Інші 
імена: Мати Сира Земля, Берегиня, Рожаниця. Земля тотожна біблійній 
Діві Марії (Марі). – 30. 

ЗОРЯ (Зориня, Зоря Красна) – Богиня Зорі. Можливе ототожнення Зорі і 
Матир-Сви, два крила якої символізують ранкову і вечірню Зорю – 6д, 7ж, 
8(2), 26. 

 
І 

ІЗВИ – язи, яси. Сучасні осетини нащадки алано-ясів, що живуть у 
центральній частині Кавказу, обабіч Кавказького хребта. Див. Яси. – 35б. 

ІЛЬМЕРЦІ (ільмери, ільми, кільмерці, ілери, ілірійці, Ільма-ріка, 
Ільмер-озеро, Ільмерська земля) – народ, споріднений з русами. ВК, 7є 
повідомляє нам: "Мало залишилося ілерів, що речені ільмерцями, а ті се 
бо сіли біля озера", тому тут записані, як один народ. Ільмер-озеро 
згадується на д. 15а: "Це Староград покинувши, пішли до Ільмер-озера і 
там утворили град інший – Новий". Напевне, що це озеро Ільмень в 
Новгородській землі, бо д. 21, 31 згадують Новгород на річці Волхові. 
ВК,17а пояснює, що ільмерська земля знаходиться на Дунаї. Відома 
історична обл. Іллірія у пн.-зх. част. Балканського півострова від 
середньої течії Дунаю до сх. узб. Адріатичного м., нині колишня 
Югославія та північна половина Албанії. Можливо, що якась частина 
населення під тиском завойовників могла переселитися на північні угро-
фінські землі і побудувати Новгород. – 2а, 4в, 4г, 5а,7є, 8, 8(3), 15а, 17а, 
8(27), 36б. 

ІНТРА (Індра, Ондер, Нітро, Нідра, Інітра) – Інтра уособлює нижнього 
Перуна: "Се бо Ондера маємо, який є інший Перунець" [д.30]. Бог Інтра 
передав зброю Перуну [д.6г]. Близький за значенням авестичному Андрі 
(Андару), який є демоном і протистоїть добрим Богам Асурам. У Ведах 
Асурів замінили Деви, тому Індра став Верховним Богом. Індрик відомий 
у слов'янській мітології в "Голубиній Книзі" (кін. XV – поч. XVI ст.), як 
Бог підземних вод, який прочищає джерела: Індрик, Видрик, Белояндрих, 
Авандрий, Андруг, Кондрик, а також Єдиноріг і Єдинор. Д.Яворницький 
подає Інтрський як одну з назв о.Хортиця. Інтра тотожний 
христосівському апостолу Андрію. Свято Андрія – 30 листопада. Вечір 
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перед ним називається Калита. На цьому святі відбуваються молодіжні 
вечорниці, де розігруються давні міти за участю Індри: він звільнив ріки, 
забивши змія Врітру, блискавкою знищив перепони (за ведичною 
мітологією). Те що Інтра у слов'ян позначає нижній світ підтверджується 
його символом – косим (Андріївським) хрестом, який є також символом 
потойбічного світу і Місяця. На святі "Калита" танцюють навколо косого 
хреста. Цей символ ототожнює Інтру з фалосом і ядром (насінням). На 
Триглаві (Тризубі) Інтра символізує Яйце в нижній частині (нутро – нітра 
[д.8(27)]), а Перун – перо у верхній частині середнього зуба. В Індії netra 
– "око", що відповідає його формі на Триглаві, а фалос є однооким або як 
один ріг. В малагасійців (Мадагаскар) є верховне божество Андріаманітра 
(включає "Андрі" і "Нітру", а ще й "Ману"), яке потрапило у вірування від 
переселенців ранніх семітських народів ще до н. д. – 6г, 6д, 7в, 8(2), 8(3), 
30, 31. 

ІР – Ірій, Рай – місце перебування Богів і Предків: "Се Душі Пращурів 
наших од Іру зрять на нас" [д.1]. – 1, 30. 

ІРІЙ (Ір) – ім'я Отця. Див. Ор. – 38а. 
ІРОНЦІ – алани. Сучасні осетини нащадки алано-ясів, що живуть у 

центральній частині Кавказу, обабіч Кавказького хребта. – 2б, 4а, 16(рев.). 
ІРШТІЯ ГОРИ – невідомі гори. Можливо, уривок ВК "і ізійшли од краю 

Семиріччя к горам Ірштія" потрібно розуміти мітологічно, а гори ці є 
Ірські (Райські). – 15а. 

ІСВАРГ – див. Сварог. – 11а, 22, 30. 
 

К 
КАЛИЦЯ МАЛА – можливо, це інша назва Дону: "… і годь усілася на 

Калицю Малу і тече до берегів морських, і так землі одержали до Дону." 
[д.37а]. В Літописі Руському згадується битва русичів із татарами на річці 
Калка в 6732 р. Припускають, що це є річка Кальчик, права притока 
Кальміусу (Запорізька та Донецька обл.), але чіткої локалізації битви не 
знайдено. – 37а. 

КАЛКА ВЕЛИКА – можливо, це інша назва ріки Волги (Ра): "І по тому 
Дону-ріці єсь Калка Велика, є кромь [*кордон] між нами і прочими 
племенами." [д.37а]. Порівняймо цей вислів з іншим: "В ті часи Ра-ріка 
була кромь наш від інших земель." [д.10] Назва "Калка", може походити 
від слова "кальний" або "кал" – грязь, бруд, болото, щоправда до Дону чи 
Волги це не відноситься. Назва річки ще тотожна Калі (Каліки) – індуській 
богині смерті і знищення, тому назва річки може бути алегорією смерті, 
суму. (див. Каяла). В "Енеїді" І.Котляревський називає "Кальною" річку 
до Пекла. – 37а. 

КАРИНЬ (Карина) – Богиня кари, скорботи. "Це Каринь плачеться о 
мертвих тих, яко стали на тропу Божеську і замерли". [д.25]. У ВК 
загадується поруч з Жалею і Горинню (див. д.25). Разом із Жалею ще 
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згадується у "Слові": "За ним кликнули Карна і Жля, поскакали по Руській 
землі, смагу людям несучи в полум'яному розі". Ім'я Карина близьке до слів 
"кара", "карати", до птаха смерті "крука". Як варіант, можна розглянути 
близькість Карини до слова "кринь" (див. д.15 і д.30), яка в контексті 
символізує жіноче лоно-криницю, що теж пов'язано з потойбічним світом. 
Але припускаємо, що Каринь треба ототожнювати зі світом Прави, яка 
вирішує, чи треба винагородити чи покарати. – 8, 25, 32. 

КАРПЕНИ (Гора Карпенська, Хорпи Карпенські) – Карпатські гори. – 
5а, 6д, 7а, 7г, 9а, 15а, 17а, 18а, 22, 36б. 

КАРПЕНИ – руський рід, що жив в Карпатській державі. – 7а. 
КАРПЕНСЬКА ДЕРЖАВА – держава в районі Карпатських гір. – 15а. 
КАЯЛА – невідома річка. Можливо, трохи змінена Калиця. Згадується 

також у Літописі Руському під 6693 р. та в "Слові о полку Ігоревім" у 
зв'язку з походом Ігоря Святославича на половців. Чіткої локалізації 
немає, припускається навіть, що це є алегорична назва ріки жалю і суму, 
або є приблизна вказівка на розташування: "на ріці на Каялі, біля Дону 
Великого". – 38а. 

КВАСУРА – русич, який вперше приготував священний напій сурину, 
одержавши від Богів таїну приготування. "Ладо до нього прийшов і рече 
йому верзти меди водою і усурити їх на Суне, себто суру утворити. А ще 
вони бродитимуть і перетворяться до суриці. І ту пиймо во славу 
Божеську." Цей герой тотожний Квасіру в германо-скандинавській 
мітології – істота, яка виникла зі слини асів та ванів, які провели обрядове 
змішання слини в чаші при підписанні миру. Він дуже мудрий, належить 
до ванів. Можливо спочатку уособлював хмільний напій, який 
отримується в результаті процесу квашення (сусло, пиво, квас). – 22. 

КИЇВ (Києград, Кієв, Кий) – сучасне місто Київ на річці Дніпро, столиця 
України. – 4а, 7з, 18а, 21, 22, 31, 36б. 

КИЙ – один з трьох синів праотця Ора, від якого пішли Кияни (Русичі). За 
ПВЛ брати Кий, Щек і Хорив ще мали сестру Либідь, вони збудували 
місто й назвали його на честь старшого брата Києвом. Незважаючи на те, 
що Кия давні автори подають як реальну історичну особу, є всі підстави 
вважати його мітологічним персонажем. Є аналогічна вірменська легенда 
про Куара, Мелтея і Хореана. За трьохмірним розподілом корабля Кий 
позначає щоглу, Щек (Змій) – ніс, Хорив – корму (кермо). – 4г, 7з, 15б, 22, 
31, 33, 34, 36а, 36б, 37б, 38а. 

КИЙСЬКА РУСЬ – Київська Русь, тобто Русь із центром у Києві. – 8(27). 
КІЛЬМЕРЦІ – див. Ільмерці. – 2а. 
КІМОРІЇ – кімерійці, найдавніші з відомих за своєю назвою племен наших 

предків, що жили в Руському Причорномор'ї у II–I тис. до н. д. Вперше 
згадуються в "Одіссеї" Гомера (8 ст. до н. д.) та "Історії" Геродота (5 ст. 
до н. д.), а під ім'ям "гамірра" в ассірійських текстах 8-7 ст. до н. д. В 6 ст. 
грецькі колоністи Керченську протоку називали Боспором Кімерійським. 
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Кімерійці робили походи в Малу Азію, де воювали з Урарту, Ассирією, 
Лідією. У 679–678 до н. д. Кімерійці були розгромлені ассірійським царем 
Асархаддоном. Більш успішними були їх військові дії на заході Малої 
Азії, в державі Лідія, де вони перебували до 60-х рр. 6 ст. до н. д. Країну 
кімерійців – Гамірр розміщують на північному заході Малої Азії, в 
Каппадокії. Тісний зв'язок Північного Причорномор'я і Малої Азії 
підтверджується Гомером в "Одіссеї": кімерійці воювали на стороні 
троянців; також однаковим стилем кам'яної кладки кімерійської фортеці 
(катакомбна культура XХ–ХV ст.), що була досліджена на дніпровському 
о. Байда і м. Троєю. Історична топоніміка пов'язує з кімерійцями 
територію Керченського і Таманського півостровів (Боспор 
Кіммерійський, гора Кіммерік, Кіммерійський вал і т. д.). Над своїми 
похованнями (могилами) часто ставили кам'яні стели. Кімерійці 
займалися скотарством і землеробством. Панівне становище серед 
кімерійців посідали кінні воїни. Вони були озброєні луком, кинджалом, 
мечем, кам'яним або бронзовим молотом. У кімерійців були в широкому 
вжитку бронзові, рідше золоті та скляні прикраси, глиняний і металевий 
посуд. Відомо багато поселень кімерійців під назвою культури 
багатопружкової кераміки, що мала продовження в саботинівській і 
білозерській культурах. До цього часу (бронзовий вік) відносяться ряд 
святилищ-обсерваторій, одне з яких реконструйоване на о. Хортиця. 
Відновлено на Хортиці також два яйця бронзового віку, викладених з 
каменю, в одному з яких було зроблено поховання, досліджено храм ХІV–
ХІІ ст. до н. д. – 6е. 

КІСЕК (Кисень, Кисько, Кіська, Кісте) – князь (бан) русі. Швидше йде 
мова про різних кнізів з цим ім'ям: 1. Кисько відійшов від отця Ора і 
утворив свій рід [д.35а]; 2. Кісек був сином Венда і внуком Бастара, був 
володарем південного степу [д.17а]. Можливе ототожнення Киська із 
заходом Сонця чи Місяцем (пор. з твариною потойбіччя кицькою, 
кишкою-лабіринтом, кісткою, косою Місяця) на противагу отцю Орію 
(сходу). Аналогіне протиставлення може бути між католицькою і 
ортодоксальною церквами. – 17а, 17в, 19, 22, 35а, 35б. 

КНУДІЙ – варяг, що прийшов з Аскольдом. – 29. 
КОЛЯДА (Колендо) – наймолодший зимовий прояв Дажбога. Коляда 

являється у вигляді дитини, підлітка. Різдво Коляду святкують 25 грудня 
на зимове сонцестояння. Народженню Сонця-Божича присвяченні 
колядки. Вважається, що це є також Різдвом Дажбога, бо починається нове 
Сонячне Коло: "Славимо Дажбога, і буде Той наш покровитель і 
заступник од Коляди до Коляди". [д.31]. Західнослов'янський варіант імені 
– Поренут. – 7а, 11б, 31, 33, 37а. 

КОЛТОВЕ (кієлци) – вважають що це кельти, племена, які населяли 
басейни річок Сени, Рейну, Лаури, верхнього та середнього Дунаю. 
"Потекли на нас колтове із залізом своїм, і, зустрівши нас, повернулися 
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до заходу Суні" [д.8]. "І се відаємо, якож речено єсь од Праотців, яко 
кельти помогли їм. І се бо ішли до них, і тако були сто літ упомождені 
[*мали допомогу] від тих..." [д.28]. Вважається, що кельти досягли 
території сучасної західної України. Існує версія, що Галичани за 
походженням є кельтами. У Золочівському районі Львівської області є 
село Колтов (Колтів). Також сліди кельтів знаходять в Північному 
Причорномор'ї у скіфський період, тому, як версія, може сприйматися їхня 
тотожність із сколотами, як самоназва скіфів згідно Геродота. – 8, 28. 

КОМОНЕБРАНИЧ – руський князь. – 25. 
КОНОРІХ (Конерот) – готський воєвода – 27. 
КОСТОБЦІ – костобоки, слов'янське плем'я; згадуються як карпатське 

плем'я у Птоломея; існують надписи костобоцькою мовою, відомі імена 
їхніх князів; М. Грушевський вважав костобоків фракійцями. ВК 
повідомляє, що костобці поглинуті ілірійцями, а ті – русами. – 5б, 7є, 38б 
(ур.). 

КРАЙ ЗЕЛЕНИЙ – первісне місце перебування слов'ян за морем або на 
берегах моря, за Ра-рікою (Волга). Можливе ототожнення з Раєм 
слов'янським на сході, бо перейшовши Ра-ріку, вони пішли на захід до 
Дону, де "Суне вночі спить". Тобто повторюється рух Сонця – вихід і захід 
до Світових Вод. – 9а, 9б. 

КРАСНА ГОРА – свято ушанування Предків, інша назва Радуниця, 
Проводи. – 7а, 37а. 

КРИВИЧІ – східнослов'янське плем'я 6-9 ст., згадується у давньоруських 
літописах. Жили у верхів'ях Дніпра, Західної Двіни, Волги та в південній 
частині басейну Чудського озера. Головні міста: Смоленськ, Полоцьк, 
Торопець і, можливо, Псков. У кінці 9 ст. земля кривичів ввійшла до 
складу Київської Русі. За легендою ВК кривичі пішли від дочки Богумира 
Скреви. – 9а, 33. 

КРИВОРІГ – руський князь. – 4в. 
КРИШЕНЬ – слов'янський Бог. Згадується у ВК лише один раз у переліку 

Богів на д.11б. Судити за цими короткими відомостями складно, тому 
можемо тільки приблизно визначити значення цього Бога, виходячи з 
наявної мовної тотожності і порівняння з відомими мітологічними 
персонажами. Всім відомий Крішна є аватаром Вішну, який був посланий 
на землю. Так як Вішну відповідає сонячному божеству, то Крішна 
символізує заходяче Сонце з переходом його у місячну сутність. Тому він 
"красний" (красень). Сонце виступає фалічним символом Батька Неба і він 
"крушить" перепону до нижнього світу і тим самим "покриває" (криша) 
Матір-Землю. Аналогом йому є Козак Мамай, що теж символізує Сонце, 
що закінчив свій об'їзд небом і сів відпочивати, грати на кобзі (Сонце 
грає), перед тим знявши шапку і, наче на молоду, поклав її на Землю, тобто 
"покрив". Наявність оселедця на голові Козака Мамая, як і у кришнаїтів, є 
ознакою місячної сутності і його образу – риби, як символу потойбічного 
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світу. Таким же образом риби позначався Х(к)ристос, що спустився з 
небес до людей. Крішна також виступає в образі візничого, що ототожнює 
його з перевізником, який є теж ознакою Місяця. Тотожний до Кришеня 
має бути Бог місяця Хорс. Ім'я Бога також близьке до солярного символу 
"крижа" – хреста. – 11б. 

КУДЕСНИКИ (кудесниці) – чарівники, що чудесами допомагали 
русичам: "І зримо кудесники чудо велике творячи і з перстів, вержених до 
Сварги: раті встали Сварожі" [д.14]; "…іже істягнувши сили, ізо каменя 
чудеса творя, без коня повозки, і всяко діяти чудне мимо кудесниці, іже 
всяк гряде, яко кудесник" [д.25]. Під цим словом розуміються і 
священнослужителі: "І се всякий рід правився кудесником, жертви 
творячи. І всякий рід мав старого кудесника, іже іншим радогощі давав." 
[д.33]. – 14, 16а, 25, 33. 

КУПАЛО (Купалбог, Купалва, Купаль, Купалиць) – літній прояв 
Дажбога. Купало уявляється у вигляді зрілого чоловіка. Його називають 
Богом плодючості, бо в цей час Сонце має найбільшу силу, що сприяє 
визріванню плодів, тому він ще має ім'я Райбог. Ця ж сила Сонця надихає 
воїнів на відвагу. Різдво Купала святкують 24 червня на літнє 
сонцестояння. Західнослов'янське ім'я – Руєвит. Основне дійство свята 
починається в Ніч на Купала (23 червня) народним гулянням з пусканням 
вінків, стрибанням через вогнище, пошуком квітки папороті. На ранок 
зустрічали новий прояв Сонця – Купалу. Купалбог править до Митнищ 
(осіннє рівнодення). "Купалва прийде у вінку, який же возлежить на 
голові його, сотчений од віття зеленого і цвіту, і плодів." [д.8]; "Себто 
Купаль гряде до нас і рече нам, яко маємо стати горді і чисті тілами і 
душами нашими." [д.21]; "І се Купало укаже для нас знамя на звитягу над 
ворогами, і те маємо творити." [д.28]; "Купалбогу, який до Митнищ 
(Митниць) правити має і всячеське омовіння." [д.38а]. – 8, 11б, 21, 28, 38а. 

 
Л 

ЛАД (Ладо, Ладобог) – осінній прояв Дажбога. ВК,8 подає перелік Богів: 
"Володарі наші єдино єсть: Хорс і Перун (нижній і верхній світи), Яро, 
Купалва, Лад і Дажбог" (іде перелік проявів Сонця, відповідно: весняне, 
літнє, осіннє і зимове). Бог порядку, ладу: "І тому Ладобогу, який править 
лади родинні і благості всякі." [д.38а]. Друге ім'я осіннього Сонця – Мир. 
Обидва імені "Лад" і "Мир" подає письменник Ю. Федькович. Від них 
походять такі імена людей, як Ладомир та Володимир, що поєднали імена 
Бога осіннього Сонця, якого ушановують на осіннє рівнодення – 24 
вересня, коли відбувається завмирання природи до зимового сну: "То 
стрепенися, народе мій, од Лада [*сну]" [д.7г]. – 7г, 8, 11б, 22, 38а. 

ЛЕБЕДЕНЬ (Лебедян, він же Славер) – руський князь, син Кия, що сидів 
у граді Києві. – 34, 36б. 
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ЛЕЛЕ – Бог кохання Лель, аналогічний до Купідона чи Амура, що 
відображалися у вигляді дитини – плоду кохання, звідси ляля – дитина. – 
11а. 

ЛІСИЧІ – лісові духи: "А в лісах дубових Лісичі во вітвях колисатися 
зачали, а бороди хмелем утчені, і власи в травах – тії суть листи зелені". 
– 38а. 

ЛІТАВІЯ – литва, прибалтійський народ. – 8(27). 
ЛІТИЧ – Бог літа. – 11а. 
ЛУКИ СВАРОЖІ (Райські, сині) – місце у Сварзі, де перебувають 

померлі і ходить Сонце: "І умре, і до Луки Сварогова іде" [д.7є], "А тої 
Води-Живиці п'ючи, живемо, доконе не прийдемо як свої до нього, убудемо 
до Лук Його Райських"[д.11а]. – 7є. 11а, 26. 

ЛЯХОВЕ – поляки. Напевне, якась частина поляків входила до складу Русі, 
наприклад, у вступній частині "Повісті врем'яних літ" повідомляється, що 
"радимичі ж і вятичі [походять] од ляхів". – 33. 

 
М 

МАГУРА – одна з назв Птиці Матир-Сви: "То бо Магура співає пісню свою 
до січі. А та Птиця од Інітра [*Індри] іде." Магура – це велика гора 
(Мати-гора), як символ вагітності Землі, таку назву мають географічні 
об'єкти: кілька гір в Карпатах, горні масиви в Словакії, печера в Болгарії, 
округ та місто в Бангладеш. – 6г. 

МАР (Мар-Мора, Мор-Мара, Мара, Мора, Мор, Морок) – диви 
(демонічні істоти) смерті і хвороби: "Грозять суть нам болем і Маром-
Марою і кінцем живота всячеським… Ані Мара, ні Морока не сміємо 
славити. Ті бо то диви суть наше нещастя." [д.4г]. Ця сутність виступає 
як в чоловічому роді так і в жіночому: "І се бо потовчемо їх і женемо їх, 
доки вони падуть на землю і здохнуть в Марі, і Мор їх візьме." [д.23]. 
Можливо, потрібно їх відрізняти, адже прийнято вважати Мару осіннім 
проявом Матері-Землі, вона в христосівстві – Діва Марія. На час її 
правління завмирає природа, готуючись до зимового сну. Подвійне ім'я 
Мар-Мора нагадує нам камінь марму(о)р, з якого робилися для знаті 
гроби: "Вложиша (тіло Володимира) в корьсту мороморяну" [ПВЛ], а 
також Мармурове море (Marmara) – 4г, 23, 38б (ур.). 

МАТИР-СВА (Матирь-Сва, Матиря-Сва, Матир-Слава, Славуна, 
Магура, Мати-Птиця, Птиця Вишня, Птиця Божеська, Красна 
Птиця, Перуниця, Суря, Сурянта, Ясна) – віща птиця, посланниця 
Богів, що співає своїм воїнам "Пісню Ратну", а народу – Божественну 
славу; вона ж віщує майбутнє тим, хто вміє почути її таємну мову. Матир-
Сва, як віща Птиця, може пророчити наслідки бою, підказувати війську, 
як краще здобути перемогу. Матир-Сва уявлялась прекрасною крилатою 
Дівою, яка співає закличну пісню, вселяючи воїнам прагнення до 
Перемоги над ворогом. Недаремно вона ще мала ім'я Перуниця – подруга 
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Перуна. Ім'я Суря (ВК,8(3)) вказує, що ця Птиця від Сонця і на д.7є 
наголошується, що ним не є: "А та Птиця Сунь-Сар не єсь, а тая єсь од 
нього була". Корінь сва-, слав- передає поняття святості взагалі. Також це 
слово може означати верхній світ Богів на протилежність нижньому. 
Можливе ототожнення дружини отця Богумира Славуни (Слави) і 
священної Птиці Матир-Сви. Взагалі Матир-Сва тотожна Богиням Зорі 
різних народів: Іштар, Істер, Іастер, Остар, Табіті, Денниці, Варварі, Вісті, 
Венері, Вікторії, Афродіті, Гестії, Еа та ін. За своїм ім'ям і призначенням 
Матир-Сва найближча Матарішвана (Matariśvan) або Матарішви 
(Matariśva) – божественної птиці, втілення блискавки в Рігведі. 
Матарішван приніс "небесний вогонь" на землю, а мудреці з роду Бгрігу 
навчили людей користуватися цим вогнем. Також за ім'ям можливе 
порівняння з японською Богиню Аматерасу, що пов'язується із Сонцем. 
Хоча про Матри-Сву наголошується, що вона не є Сонцем, натомість у 
деяких ведичних гімнах Зоря Ушас тотожна Сонячній Діві Сур'ї. – 6а, 7б, 
7в, 7г, 7д, 7е, 7є, 7ж, 7з, 8, 8(2), 8(3), 13, 14, 18а, 19, 21, 23, 24в, 27, 28, 29, 
30, 36а, 37а. 

МАХА – князь словен, що приєднався до руського куща. – 33(ур.) 
МЕД-СУРА – див. Суриця. – 24в. 
МЕЗЕНМИР – князь антів. – 24а, 24б. 
МЕЗИСЛАВ – князь русів. – 25. 
МИТНИЩІ (можливо, Митниці) – свято, що присвячено осінньому 

рівноденню, бо Купалбог (свято на літнє сонцестояння – 24 червня) 
править до нього, тобто до наступного прояву Сонця. У збірнику норм 
давньоруського права ХІ–ХІІ ст. "Руська правда" Ярослава Мудрого 
застосовується слово "мито", що здавна вживалося у торговій практиці. 
На підступах до міст Київського князівства будувалися застави-фортеці, 
де уповноважені князем збирачі стягували митні податки за перевезення 
товарів та прогін худоби. Тобто на осінній період масової торгівлі збирали 
державну подать з гостей (купців). З іншого боку, назва тотожна Митрі 
(Митя, Дмитро) – Богові мирного договору і відповідає слов'янському 
Миробогу – осінньому Сонцю. – 38а. 

МИТРИДИ – людність Понтійського царства, що розташовувалося 
навколо Чорного моря. Назва походить від імені царів Понту –Мітрідат. 
Чисельним складовим Понтійського царства були греки, тому далі в тексті 
митриди з ними ототожнюються. – 32. 

МІСЯЦЬ – згадується як Бог нічного світила: "… се періщать Суне 
[*Сонце] з Місяцем за ту землю". – 23. 

МОКОШАНИ – різновид лісовиків чи водяників. – 38а. 
МОКОШЕМ – бойовий порядок у вигляді півмісяця: "… за одне літо йшов 

мокошем на нас". – 27. 
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МОЛОЧНА СТЕЗЯ – наша галактика – Молочний (Чумацький) Шлях, яка 
проглядається на нічному небі у вигляді туманної зоряної стежки: "І так 
рече Суне, що віз з волами єсть там і жде його на Молочній Стезі". – 7ж. 

МОР (Мора, Морок) – диви смерті, див. Мар. 
 

Н 
НАБСУРСАР (Набсур) – можливо, вавилонський цар Навуходоносор II 

(аккад. Набу-кудуррі-уцур, букв. "Набу бережи кордони") (630 – 562 до 
н. д.) – цар Вавилонії (7 вересня 605 – 7 жовтня 562 до н. д.). У грудні 601 
року до н. д. Навуходоносор підступив до єгипетського кордону. Про 
участь у поході підкорених русів на д.6в: "Наші же люди ішли до подолу 
Набсурсара, за тим то ішли на Суре Єгипту". Час воєнної присутності 
скіфів у Передній Азії визначається в межах від початку 70-х років VII ст. 
до н.д. до середини 80-х років VI ст. до н.д. Залишки скіфів повернулися 
у Північне Причорномор'я. – 6в, 6г. 

НАВА – духовний світ, потойбіччя, протистоїть Яві (світу життя), 
символізує світ предків, одна з трьох сутностей Триглава-Тризуба (лівий 
зуб). У символізмі Світового Дерева Наву позначає коріння, що схований 
під землею. Нава також уособлює ніч, зиму. Потрапивши до Нави, душа 
отримує нове тіло і знову повертається у Яву (звідси – "на(о)вий"). Нава – 
це складова Всесвіту і ми мусимо її шанувати. Нава приносить шкоду 
тільки несвідомим людям. Свято в четвер перед Великоднем називається 
Навським Великоднем, цей день є поминальним. Руське "нав" – "мрець" і 
"місяць молодик", чеське нав – "могила", індійське наух – "смерть", 
грецьке неюс – "потойбічний світ", германське наус – "мрець". Останнє в 
деяких словосполученнях означає не тільки "хоронити", але й 
"відправляти на човні". Отож нау-с означало колись в індоєвропейських 
народів передовсім "човен", "корабель". Тому навою (від лат. navis — 
корабель) ще називають  поздовжню або поперечну частину простору 
церкви чи громадської споруди (місце сну-смерті), що розташована між 
рядами колон, стовпів, арок або між зовнішньою стіною та поздовжньою 
колонадою або аркадою. – 1, 7д, 11а, 15а, 19, 22, 26, 37б. 

НЕПРО (Непра, Непр, Ніпр, Непря-ріце) – ріка Дніпро, третя за 
величиною в Європі, найбільша в Україні, впадає в Чорне море. Назву ріки 
без початкової 'Д' писали в давньоскандинавській писемності як Nepr, у 
німців: Neppir, Nippa, – 5а, 6а, 8, 8(2), 9б, 14, 15б, 8(27), 28, 29, 32, 33, 38а, 
38б. 

НЕРОВЬ – Галина Лозко вважає, що це, можливо, згадувані Геродотом 
неври, що жили на Придністров'ї та Побожжі. Деякі дослідники 
ототожнюють плем'я неврів з назвою річки Нарва (пол. Narew, біл. Нараў) 
– річка в Польщі та Білорусі, права притока Вісли. Гнатюки натомість 
вважають, що пропущені літери і потрібно читати "землю н(ово)ярів", про 
Новояра йдеться в тексті. – 23. 
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НІТРО (Нідра) – див. Інтра. – 6г, 30. 
НОВГОРОД (град Новий) – город на річці Волхов біля Ільмень-озера, 

нині обл. ц. в РФ. – 15а, 21, 31. 
НОВОЯР – новий Місяць: "Себто Новояр іде од Старого" (тобто після 

Старого Місяці йде Новий). – 23. 
 

О 
ОБІДОНОСИЦЯ – птах смутку, яка віщує біду, втрати на полі бою: "Да 

не встане Обідоносиця Дажбовим внукам, які же в яругах ворогів дбали". 
[д.7б]. Обіда згадується в "Слові": "Встала Обіда в силах Даждьбожа 
внука, … плещучи лебединими крильми…" Не складно побачити 
однакове написання П-Обіди (перемоги), тобто "по біді". Хоча значення 
виходять протилежні. Цифра "2" – д(і)ва малюється у вигляді лебедя, і 
позначає смуток, журбу, потойбічний світ. Два лебеді, що зійшлися 
носами, зображені в символі Триглава (два крайніх зуба), вони ж є 
символом жіночого лона, що в свою чергу виступає потойбічним світом, 
місцем смерті воїна (чоловічого прутня). Можна розглядати Обідоносицю 
як прояв Матир-Сви (Слави). Вона віщує як побіду, так і попереджає про 
нещасні часи: "Матир-Слава сяє до облаків, як Сунь, і віщує нам побіди і 
загибель." [д.7є]; "Б'є крилами Матир-Сва-Слава і верещить нам о труднім 
часі сушени і мору говяд. [д.28] – 7б. 

ОБРИ – припускають, що це племінний союз аварів, що прийшов із 
Центральної Азії в басейн середньої течії Дунаю, в Панонію, де утворив 
державу Аварський каганат (VI–IX ст.). "ПВЛ" повідомляє, що обри 
воювали проти цесаря Іраклія, воювали проти слов'ян і примучили 
дулібів; за волею Бога всі до одного обри померли. – 24б, 32. 

ОВСЕНЬ (Овсена) – ім'я і назва свята Бога, що оплакує загиблих: "І 
Стрибове лише плясали над ними, оплакуючи їх за Овсеня" [д.7ж]. Час 
вибирання князів також означається періодом панування Овсеня: "І 
обирали князів од отців, ті бо були од Овсеня до Овсеня" [д.6б]. Згадується 
також свята: Овсена Велика і Мала [д.37а], дати яких не визначені. Деякі 
дослідники вважають, що це новорічне свято спочатку припадало на 1 
березня, а потім перенесено на 1 січня. Можна порівняти свято Овсена з 
Малими (після зимового сонцестояння) і Великими (після весняного 
рівнодення) Діонісіями (Діоніс – Божий син). – 6б, 7ж, 37а. 

ОГНЕБОГ (Огник, Огень) – одне з імен Бога вогню Семаргла, часто 
імена згадуються разом: Огнебог Семаргл. – 3а, 6е, 11б, 24а, 31, 36а, 37а, 
38б. 

ОГЛЕНДЯ – руський боярин. – 8, 8(2). 
ОДОКРЕХІМ – вірогідно, тут згадується Одоакр (Одонацер) (435–493) – 

римський правитель, що походив із племені ругів. Козаки вважали 
Одоакра руським князем, у ругіїв предків русинів. Так, у 1648 р., гетьман 
Богдан Хмельницький з приводу війни України з Польщею звернувся до 
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руського народу із закликом "іти слідами свого славного предка Одоакра, 
який 14 літ володів Римом". Ця традиція була тоді ще настільки сильною, 
що коли у 1657 р. гетьман помер, генеральний писар Запорозького війська 
Самійло Зорка, стоячи над його труною виголосив промову, в якій зокрема 
були такі слова: "Милий вождю! Древній руський Одонацер!" – 28. 

ОЛДОРІХ (Оторіх) – див. Алдоріх. 
ОМАСТРИДА – див. Амастрида. – 8(3). 
ОНДЕР – див. Інтра. 
ОНЕЗЬВА – невідоме плем'я за Яценком. Лозко припускає, що одне із 

скандинавських чи угорських племен (пор. з назвою озера Онега, Онезьке 
озеро в РФ). – 15б. 

ОНТУВА (Край Онтов) – див. Анти. – 8(27). 
ОР (Арій, Ірій, Єрей, Орій) – за ВК праотець слов'ян: "Од отця Ора 

походимо" [д.6в]. Ор мав трьох синів, які розселилися в різних краях: "І 
рушили всі троє синів Орієвих: Кий, Пащек і Горовато, звідки три славні 
племені виникли" [д.4г]. В цих іменах пізнаються Кий, Щек і Хорив з ПВЛ, 
які стали засновниками трьох слов'янських народів – русів (киян), чехів, 
хорватів. За своїм ім'ям Ор близький до Ярила – весняного Сонця. Ярило 
своїм промінням запліднює землю. Плуг, яким обробляється земля 
вважається запліднюючим символом. Тому землю плугом орють (ярять, 
запліднюють), а людина, яка це робить – орач, він є онуком Дажбожим, 
тобто помічником Бога на землі. Народи, які походять від отця Ора, 
називаються орійці (арійці). – 2а, 4г, 6в, 8, 10, 24в, 25, 26, 31, 35а, 35б, 36б, 
38а. 

ОРАБИ – див. араби. 
ОСЕДЕНЬ – отець Русі, огнищанин, якому подорожній порадив іти за 

захід, де він потім зі своїм родом оселився на Дунаї, на Понтійському 
березі у Росіграді. Можливо, Оседень символізує Бога-Сонця, що 
заходить (сідає), адже на це вказують мітологічні сюжети ВК. З подібним 
ім'ям виступає билинний персонаж Садко. – 26, 33. 

ОСЛОВЕНЬ – брат волхва Ухоренза. Можливий варіант імені – Словень. 
– 25. 

 
П 

ПАРКУН(А) – один із варіантів імені Перуна. Так як Перун іноді 
ототожнюється з головним воротарем, то варто цей варіант імені 
порівняти з парканом (огорожею), Див. також пол. parkan або чеськ. 
parkán. – 5а, 7а. 

ПАРЦИ – перси (земля і народ), історичний регіон у південно-західній Азії, 
що асоціюється із сучасним Іраном, останній носив назву Персія як 
офіційну до 1935 р. Термін Персія використовувався протягом століть і 
походить з регіону у південному Ірані, відомому як Персіс, інакше Pārs 
або Parsa, сучасний Фарс. Використовування цієї назви було поступово 
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розповсюджене давніми греками та іншими народами, що мали зв'язки із 
Іранським плато. Самі ж мешканці цього регіону традиційно називали 
свою країну Іраном, "Землею Аріїв". Див. Дарій Перський. – 6в, 6г. 

ПАЩЕК – див. Щек. – 4г. 
ПЕНДЕБ – у ВК це слово згадується тільки на д. 7є: "А з Пендеба йдемо 

досі до неба Сварги синьої. За старі часи риб'яни осталися, не хотіли іти 
до землі нашої і рекли, же бо мають доблесті. І так стали ізгибатися 
[*гинути, гнутися] самі, і не плодилися з нами, і вмерли, як неплідні". 
Більшість перекладачів вважає, що "Пендебе" – це індійський Пенджаб. 
Виходячи з тексту можна припустити, що мова йде не про географічне 
місце, а про мітологічне. "Пендебе" близьке до "пенте" – п'ять, що може 
бути числом Велеса – Бога нижнього світу. Тому за рухом Сонця від 
Велеса руси йдуть до Сварги. Нижній світ ототожнюється з домом, а 
Пенати (penatus) – римські Боги покровителі дому. Повернутися до своїх 
пенатів означає повернутися додому. Penitus – усередині, внутрішній; 
penus – внутрішнє святилище храму Богині Вести (вечірня зоря). Пеніс – 
чоловічний статевий орган – символ нижнього світу. З цим же коренем 
відомі слова пов'язані з оплатою (pensio, pense), що тотожні насінню 
пеніса, а разом з тим багатством Велеса. Далі в тексті розповідається про 
риб'ян, які лишилися, і не хотіли йти до землі нашої, і вимерли. Риба – 
відомий символ потойбічного світу. В Біблії (Буття, 32) згадується 
співзвучне місце, де Яків (міт. Місяць) боровся з Богом (Диєм-Демоном) 
вночі: "І назвав Яків ім'я того місця Пенуїл, бо "бачив був Бога лицем у 
лице, та збереглася душа моя". І засвітило йому сонце, коли він перейшов 
Пенуїл". Тобто біблійний герой, що є уособленням Місяця 
(ототожнюється з рибою), вийшовши з потойбічного світу, освітлюється 
(стає) Сонцем. – 7є. 

ПЕРУН (Парун, Впаруна, Паркун, Парунець, Перунько) – Бог війни, 
грому, блискавки. Перун стоїть на охороні Прави – Закону Божого, тобто 
він опікується світом Прав (звідси слова: "пря" – битва і "право" – закон). 
За ВК,6г Індра віддав зброю Перуну [д.6г]. У Триглаві середній зуб угорі 
у вигляді "пера" (Перун), а внизу у вигляді "ядра" (Інтра). Перун стоїть 
між Білобогом і Чорнобогом, які, б'ючись, творять Світ, або між Дажбогом 
і Мокошею, між якими (як чоловіком і жінкою) також відбувається 
своєрідна битва. В цій боротьбі згідно Прави твориться нове життя – 
дитина. Тому, можливий прояв Перуна у вигляді дитини – Бога кохання 
Леля, який, як і Амур (Ерот, Купідон), відображається як немовля з луком 
і стрілою (зброя Перуна). Інший бік Прави – смерть, тому Перун міг мати 
вигляд старця. Ще один прояв Перуна має символізувати молодого воїна, 
який за нареченою їде на битву – шукає пару. Парою для Перуна є 
Перуниця - священна птаха русів Матир-Сва. День Перуна – 20 липня, 
також Перун має пробудитися весною – 14 березня, а завмерти на зиму – 
14 вересня. Його протилежністю виступає Велес. Деревом Перуна 
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вважається священний дуб, біля нього проводили обряди, суди, змагання 
(див. Перунь-Древо). Перун тотожний біблійному пророку Іллі, а також 
билинному герою Іллі Муромцю, Мардуку-Мордихаю, Марсу, Зевсу, 
Паркунасу та іншим. – 4а, 4в, 4г, 5а, 6а, 6в, 6г, 7а, 7е, 7,є, 8, 8(2), 8(3), 11а, 
11б, 12, 15б, 17б, 18а, 20, 23, 24в, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36а, 38а. 

ПЕРУНИЦЯ – див. Матир-Сва. – 7д, 7е, 8(3), 26. 
ПЕРУНЬ-ДРЕВО – священний дуб, який вважається деревом Перуна. Біля 

нього проводили священні обряди, суди, змагання. – 7а. 
ПИТАР ДІЙ (Див) – тотожний за назвою давньоарійському Дьяус-Питаре, 

грецькому Zeus Рater, римському Dies Рiter, які вважаються Богом Неба. 
Але у слов'ян він уособлює нічне Небо. ВК,4г подає дивів негативно: "Ані 
Мара, ні Морока не сміємо славити. Ті бо то Диви суть наше нещастя". 
У "Слові" Див має вигляд нічного хижого птаха: "Ніч, стогнучи йому 
грозою, птахів убудила, збила звірину в стада. Див кличе на верху дерева, 
велить прислухатись землі незнаній у Лузі…". О.П. Знойко вважав, що 
найстрашнішою катастрофою в уявленнях давніх людей була загибель 
неба – падіння небесного склепіння. Він наводить текст пірамід Єгипту 
(3000 р. до н. д.), де зустрічаємо голосіння Ісіди над убитим Осірісом: 
"Зливається Небо з Землею, Тінь на Землі нині, Вже впало Небо на Землю." 
І тут же О. Знойко, порівнюючи, наводить слова зі "Слова": "Уже вріжеся 
Див на Землю". Мова, напевне, йде про появу нічного зоряного Неба, що 
ототожнювалася з падінням небесного склепіння на землю і поєднання 
чоловічого (Небо) і жіночого (Земля) начал. Слово "Див" близьке до Діви, 
що прив'язує його до земної (жіночої) сутності. Можливо, це є сила фалосу 
(Питар) Всевишнього Бога, або сила, яка сходить з небес людям: "Молимо 
Патар Дяіє, що той ізведе огінь, який Матирь-Сва-Слава принесла на 
крилах своїх Праотцям нашим." [д.19], "Се бо хранимо Питар Дія, якож 
той особо є, став о Матері против… І се дає мужу своєму Пітару: і да 
обітницею Твоєю буде, повноплодіє, і овочі, і зерно… І се сушена [*засуха] 
тече борзо від краю чуждого, і там є до часу, аж поки Питар її одведе". 
[д.30]. Апостол Петро також уособлює нижній світ: він є опорою 
христосівської віри і його розіп'яли стрімголов. Крім того христосівці 
Дияволом називають антипода свого бога. В одній з обрядових 
українських пісень мовиться: "Ой Див, Див та Ладо, Та повідай, козле, 
правду". Козу водять на Новий рік (1 січня), що пов'язано з 9 днем від 
смерті старого Сонця і народженням Місяця (роги). Цей символ стоїть 
внизу православного восьмикінцевого хреста (місяць, косий хрест або 
череп) і в нижній частині Триглава (символ овена або тура – перевернута 
п'ятикінцева зірка). Тому Дия можемо ототожнювати з Чонобогом – Богом 
темряви, див, таємничості. – 19, 29, 30. 

ПОЛЕВА – дочка отця Богумира, родоначальниця племені полян. – 9а. 
ПОЛК ПЕРУНА (Перунові воїни, воїни Сварги, воїни Сварожі) – 

Небесне військо. До полку входять хоробрі воїни, які загинули на полі 
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битви. Смерть воїна за Рідну Землю дає йому безсмертя, тому смерті не 
боялися: "… і до Тризни великої о всіх павших, які же ідуть в Життя Вічне 
до Полку Перунового." [д.11а]. Це небесне військо допомагає битися з 
ворогами: "І се Парун найде на вас і розтрощить вас, яко овець. І кратно 
оті тремтіли, і воїв Сварги убоялися." [д.28]. Див. Перун, Богуни. – 11а, 
15б, 17б, 28. 

ПОЛЯНИ – східнослов'янське плем'я, що мешкало в сер. Подніпров'ї, 
центр – Київ. З такою ж назвою є польське плем'я, що населяло бас. Варти 
(Познанське воєводство). Згадується в літописах. За ВК родоначальниця 
племені – Полева. – 4б, 7а, 7є, 9а, 19, 33. 

ПОНТІЙСЬКИЙ БЕРЕГ – Чорноморський берег. – 33. 
ПРАВА – Закон Божий, згідно якого твориться Світ, відбувається 

народження і смерть: "Права бо єсь невідомо уложена Дажьбом, а по ній, 
яко пряжеся, тече Яв, і та соутворює Живот наш. А то, коли одійде, 
Смерть єсь. Явь єсь текуча, і творена в Праві. Нав бо єсть по тій: до тої 
єсть Нава, і по тій єсть Нава, а в Праві же єсть Явь." [д.1а]. На Триглаві 
Права позначається середнім зубом, праворуч від неї Ява, ліворуч – Нава. 
На Світовому Дереві крона є символом Прави: листя розпускаються і 
опадають, тим самим твориться Закон Божий вічного колообігу. – 1, 7д, 
8(2), 11а, 15а, 24в, 26. 

ПРИП'ЯТЬ (Припенте) – найбільша права притока Дніпра. – 5а. 
ПТИЦЯ … Божеська, од Інітра, Красна, Вишня, Матир-Сва. – див. 

Матир-Сва. – 6а, 6г, 7б, 7є, 7ж, 8(2), 18а, 20, 21, 23, 24в, 36а, 37а. 
П'ЯТИРІЧЧЯ – легендарна країна з п'яти священних річок, які згадуються 

на ряду з Семиріччям, від них вийшли роди стародавніх русів. Як варіант: 
Семиріччя чи П'ятиріччя символічно позначені на фібулах у вигляді 
декоративного щитка у формі півкола з 5 чи 7 пальчастими відростками 
(див. ілюстр.). – 36а. 

 
Р 

РАЙ (Ір, Райські Степи, Луки Райські, Рай Славянський, Рай травний) 
– за стародавніми легендами сонмище Богів та померлих душ, острів у 
Всесвіті. У Раю росте Першодерево світу Прадуб з молодильними 
яблуками на ньому. Сюди ж злітаються птахи на зиму. У ВК це є уявна 
щаслива країна, куди потрапляють померлі руси: "Так се душі Пращурів 
суть і ті світять зорями нам од Іру" [д.1], А кому присудить Перун, ті 
будуть в Раю їсти їжу вічну, в Сварзі возстане, тому що загине він днесь. 
[д.8(3)], "І так маємо зріти Степи Райські о Сварзі, яка синя є, і та синь 
іде од Бога Сварога. І Велес іде правити стадами їхніми. І течуть на 
злаки і Води Живі, і ніхто не є одерень у краї тому, і рабів інших немає 
там, і жертви іншої, якож хліби, немає. І се виноград, і мед, і зерно дають 
до молеб тих." [д.26]. – 1, 7е, 8(3), 11а, 11б, 26, 30, 31. 
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РА-РІКА (Рай-ріка, Рая-ріка) – у ВК ототожнюється із Волгою. Назва 
походить від Сонця-Ра, звідси – "ранок", тобто це східна ріка. На д.9б 
розповідається як слов'яни, повторюючи рух Сонця, перейшли Ра-ріку і 
направилися на захід до Дону, де "Суне спить вночі". Тобто, Ра-ріка є 
кордоном, що відокремлює Рай від Землі, де проживають слов'яни: "То бо 
єсь красен Рай Славянський. І там Ра-ріка тече, яка відділяє Сваргу од 
Яви." [д.11б]. Ця ж ріка на сході "одділяє нас од інших людей" [д.9б]. Якщо 
припустити, що Ра тече на краю Землі, то там має Сварга сходитися із 
Землею. І Сонце, що народжується, іде із Пендеба (потойбіччя) до Сварги 
Синьої, а людина має, переправившись через річку (в даному випадку 
річка життя), тобто народившись, йде до Яві – Земному світу. Коли життя 
людини закінчиться, то вона піде через іншу річку – Дунай (у билинах – 
Смородина), тобто через річку мертвих, і потрапить у Наву. За логікою, 
на заході теж Сварга стикається із Землею, але вже з переходом до Нави. 
Ці переходи через річку проводяться в обрядах: народження, вінчання і 
поховання. Див. Волга. – 6а, 6б, 9б, 10, 11б, 34. 

РАДОГОСТ (Радогощ, Радогощі) – Бог, покровитель гостей (купців): "І 
там були гості старі: верманове, арабове й іні. Се бо ті гості 
Радогостом чтені. І так брали од кожного з них гостиці (податок). 
Сорочки честені їхні, бо честять Боги і нам повеліли. І честимо їх." [д.14]. 
У ВК,22 написано про вгамування спраги суриною до свята Радогощі: "… 
якожде створене Квасуром, яка речена єсь суриня. І те б то єсь в 
Радогощі наші. Себто ймемо повсякденно, якож пожинки сотворимо, і 
се урадогощемося з того." Із цього уривку слід визначити, що свято 
Радогоща можна ототожнювати або зі Спасами, або з ушануванням 
осіннього (вечірнього) Сонця, яке ототожнюється з купцем (гостем). 
Таким, наприклад, виступає билинний Садко. У хроніках зазначено, що 
Радогосту особливо поклонялися лютичі і чехи. – 11б, 14, 22, 33. 

РАТЬ ПЕРУНОВА – тотожна Полку Перунову. – 25 
РОД-РОЖАНИЦЬ – головний Бог слов'ян. Творець Всесвіту, Всебог, 

Прабог, творець людського роду, духовна сила, яка єднає усі покоління: 
покійних живих і ще ненароджених. Він є ядром, що зміцнює народ і 
формує його майбутнє. Спочатку Род був заточений в "Світовому Яйці" 
(в самому собі), потім розбив його. Саме Род породив Всесвіт і його ж 
уособлює. Род став небесним джерелом і породив води великого Океану і 
Богів. У ВК може бути епітетом Сварога: "І тут Сварога перво Пращури 
молили, се Роду-Роженієць кринь його препросили, і то дуб в корінь – хліб 
наш." [д. 15а]. – 15а, 28. 

РОМЕЇ (роми, ромове) – римляни (народ). Рим (Roma) – столиця Римської 
держави, первісно на л. бер. Тибру, що впадає в Тірренське море. Нині 
м. Рим – столиця Італії. В давній Русі ромеями також називали візантійців, 
держава яких виникла на основі провінцій Римської імперії в Східному 
Середземномор'ї. Її громадяни вважали свою державу продовженням 
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Римської імперії та іменували себе ромеями. – 6а, 6б, 6е, 7а, 7б, 7в, 7ж, 28, 
29, 33(ур.). 

РОСІЄ (Росіє-град) – напевне, мається на увазі сучасне болгарське місто 
Русе, бо мова на дощечці 33 йде саме про Дунай і волохів (суч. румуни і 
молдавани): "Се треби наші по Оседеню маємо, яко Отцю нашому о 
Понтійському березі і у Росіє-граді маючи був. І се руси пішли од Білої 
Вежі і од Росіє на Ніпровські землі". В тих же місцях облаштувалося 
військо кн. Святослава і, можливо, там знаходилося Тмутараканське 
князівство (суч. місто Тутракан). – 33. 

РУС – син отця Богумира і матері Славуни, родоначальник племені русів. 
"Велика хроніка" про Польщу, Русь та їх сусідів XI–XIII ст. також 
повідомляє про Руса, але легенда має інший зміст. – 9а. 

РУСАЛІЇ – зелені свята в травні місяці, на які приходять душі Предків. 
Люди ходили до лісу, поля ушановувати русалок (представниць світу 
Нави) і перші паростки весни; наривали трави, гілля і прикрашали ними 
хати і двори. – 7а. 

РУСКЕНЬ – це, напевне, укорочений варіант назви Руськолані. – 36а. 
РУСЬ (Край Руський, Земля Руська, Стол Руський, Держава Руська, 

Руське Море, русь, руси, русичі) – народ і держава, що розташовувалася 
на великому просторі між Чорним і Балтійським морями, від Карпат до 
Волги. В межах державного утворення Русь зараз знаходяться Україна, 
Білорусь, Молдавія, західна частина Росії, частково Польща, Словакія, 
Угорщина, Румунія, Болгарія. – 1, 2а, 4а, 4б, 4в, 4г, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 7в, 
7г, 7д, 7е, 7є, 7ж, 7з, 8, 8(2), 8(3), 9а, 14, 16а, 17а, 17б, 18а, 18б, 19, 20, 21, 
22, 23, 24а, 24б, 24в, 24г, 25, 27, 8(27), 28, 29, 32, 33, 33ур, 34, 36а, 37б, 38б. 

РУСЬКА ГОРА – не відомо що мається на увазі, можна подумати, що це 
Карпати, але тут же згадуються Хорпи Карпенські. – 17а. 

РУСЬКОЛАНЬ (Руськолунь) – одна з назв Русі або її відгалуження. 
Можна припусти, що центром Руськолуні був град Колунь (Голунь): 
"маємо частину русів Колунь" [д.19]. – 4а, 4б, 4в, 6в, 7в, 7з, 22, 24б, 27, 
8(27), 32, 34, 38б(ур.). 

 
С 

САХА – князь берендеїв, який "миру глядів з русами". – 6б. 
СВАРОГ (Ісварг) – Бог Неба (Батько-Небо), багатопроявний володар 

Прави, Яви і Нави (Триглав), Дід Богів, Творець, золоторунний майстер, 
створив людину од "перст своїх". Він же чоловічий прояв Рода: "Сварог, 
іже створив світ, – Бог єсь світу і Бог Прави, Яви і Нави…" [д.15а]. 
"Яко не маємо Богів, лише Вишень Ісварг і іні суть множеством, яко Бог 
є єдин і множествен. Да не розділяє ніхто того множества і не речить, 
якож маємо Богів многих." [д.30]. Всі інші Боги є сваржичами: "Ісварг є 
Отець, а прочі суть сини" [д.22]. Душа людини після смерті 
відправляється на Луки Сварожі. Земля є дружиною Сварога: "І се 
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повінчаємо Сварога і Землю, і правимо свадьбу їм, якож се Творець є 
Сварежь і противе Нього – жона Його. І се празденство мали діяти, 
якож для мужа і жони, і ми діти їхні." [д.30]. На могилах (символ 
вагітності Землі) ставили образ Сварога, що запліднює Землю-Рожаницю, 
тому ми й вважаємося дітьми наших Богів. Щитом Сварога є восьмикутна 
зірка - поєднання Неба і Землі. – 7г, 7е, 8(2), 11а, 14, 15а, 15б, 22, 23, 24г, 
25, 26, 28, 30, 36б, 38а. 

СВАРГА (Сварга Синя) – найвище Небо (Небеса), де знаходиться Рай. 
Сварга символізує найвищу святість, духовну силу, сконцентровану в 
Божественній істині. Сварог є Богом Сварги. – 3а, 4г, 6а, 6г, 6д, 7г, 7д, 7є, 
8, 8(2), 8(3), 11а, 11б, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24в, 26, 29, 30, 36б, 37а, 38а, 
38б. 

СВАРЖЕЦЬ (Сварець, Сварожичі) – Сварожичами (синами Сварога) 
називають кількох Богів. Можливо, під іменем Сварець виступає сам 
Сварог. – 23, 25. 

СВЕНТОВИД (Свентовенд) – західнослов'янське ім'я Дажбога-Сонця, що 
підтверджують дослідники М. Костомаров і Я. Головацький. Свентовид, 
як і Дажбог, є Богом Прави і Яви: "І Богу Свентовиду славу речемо: се бо 
є Бог Правія і Явія, і тому поємо пісні, яко свят єсь, і через нього видимо 
світ зримий і Яви буття. А й той нас од Наві убереже і тому хвалу поємо. 
Поючи пляшемо йому і взиваємо Богу нашому, яко той Землю, Слонце-
Суне наше, і Звізди держе, і Світ кріпить." [д.11а]. Свентовид має чотири 
прояви: Яровит – весняне Сонце, Руєвит – літнє, Поревит – осіннє і 
Поренут – зимове (за Костомаровим і Гловацьким), що має відповідати 
Ярилу, Купалу, Миру і Коляді – проявам Дажбога. Головний храм 
знаходився на острові Рюген в м. Аркона. – 11а, 26. 

СВЕНТОЯР (Свентор) – князь борусичів на Русколуні, переможець готів. 
– 4б. 

СВЕРЕДЗЬ (Сверензе) – земля племені свередзі, що ототожнюють або із 
сіверцями, або з північним племенем (землею) на березі Балтії. ВК, 8(27) 
наголошує, що "Сверензі суть дві: одна – венедська, а друга – годська". – 
1, 4б, 8(27)). 

СЕГЕНЯ – боярин, що убив сина Германаріха. – 6д, 27. 
СЕМАРГЛ (Семургль, Семорегель, Семирьгл, Огнебог Семаргл, 

Огень-Смар і Гел) – Бог земного вогню. Вогонь горів у вівтарній частині 
храму і в печі кожної хати. Вогонь є охоронцем житла, тому Семаргл мав 
образ собаки чи дракона-охоронця. У святилищі човнового типу займає 
місце носа судна на сході. " То бо Суньце наше, іже світить на домове 
наші. І перед його ликом блідим єсь лик огнищ домашніх. Сему Богу-огнику 
Семурглю речемо показатися і востати на Небесах і се взійти аж до 
мудрого (синього) світа. Наречемо його іменем Огнебоже і йдемо се 
трудити, як і всяк день, моління утворивши..." [д.3а]. У цьому випадку 
Вогонь-Семаргл виступає сонячним зародком, до якого моляться, щоб він 
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зійшов на Небі як Сонце. За ВК Матир-Сва, як вечірня Зоря, приносить 
головню з Неба людям до їхніх домівок: "І та Сва-Птиця речить, яко 
Огень-Смарь понесла до нас і Гелу поручила, да тоє горіння було, і Богам 
купалити, і Даждю даждіти." [д.36а]. На початку осені ушановують 
Вогнище, принесене Птицею, і запалюють його в Комині (свято 1 
вересня). Див. Огнебог. – 3а, 11б, 31, 36а. 

СЕМИРІЧЧЯ (свята седмиця рік) – легендарна країна русів з семи 
священних річок, де утворилися їхні роди, нащадки Богумира. 
Припускаємо, що Семиріччя – це потойбічний світ (7 родників – 
енергетичні точки, які в календарній системі дорівнюють 7 тижням від 
смерті до перевтілення на горі). Руси вирушають із Семиріччя, 
повторюючи рух Сонця із потойбічного світу: "… ізійшли од краю 
Семиріччя к горам Ірштія". [д.15а]. Як варіант: Семиріччя чи П'ятиріччя 
символічно позначені на фібулах у вигляді декоративного щитка у формі 
півкола з 5 чи 7 пальчастими відростками (див. Ілюстрації до ВК). 
Звичайно, що мітологічні річки можуть бути ототожнені із справжнім 
місцем, де могли протікати сім (в іншому випадку п'ять) річок, тому 
виникло кілька версій з географічним Семиріччям. – 9а, 15а, 19, 36а. 

СЕРЕЖЕНЬ – руський князь. – 36б. 
СИВИЙ ЯР – один із руських Богів, якого можна ототожнити з Місяцем. – 

11б. 
СИНЄ МОРЕ – Чорне море, на думку деяких дослідників – Азовське море. 

– 7б, 21, 24б, 24г. 
СИРІЯ (Осуре, Суре?) – сучасна Сирія (араб. Сурійя), країна на заході Азії 

на узбережжі Середземного моря. – 6в, 15а. 
СІВЕРЯНИ – східнослов'янське плем'я, що жило в басейні річки Десни та 

над гор. течіями рік Сейму, Сули, Псла і Ворскли. По лівому березі Дніпра 
в нинішній Чернігівщині, Сумщині й Полтавщині. На правому березі 
Десни вони мешкали до річки Снов. Головні міста: Чернігів, Новгород-
Сіверський, Глухів, Путивль, Курськ, Рильськ, Любеч. З заходу сіверяни 
межували з полянами і дреговичами, з півночі з радимичами, кривичами і 
в'ятичами. За ВК походять від сина Богумира Сіви. – 9а. 

СІВА – син отця Богумира і матері Славуни, родоначальник племені 
сіверян. – 9а. 

СІНЬСТЕ – вважають , що мова йде про китайців. – 9б. 
СКІВ (Скіф) – князь русів, брат Славена. За легендою переказаною 

Геродотом, Скіф – один із трьох синів Геракла і Змієногої Богині, дочки 
Борисфена-Дніпра. Саме Скіфу вдалося виконати завдання Геракла, і він 
залишився царювати на землі, де народився. Розповідь про Скіфа, Славена 
і Бастарна і зустрічаємо у Василя Татищева, що може бути збігом давніх 
свідчень або вставкою Миролюбова. – 17а. 

СКОТЕНЬ (Скотич) – боярин іронського походження. – 4а, 4б, 4в. 
СКРЕВА – дочка отця Богумира, родоначальниця племені кривичів. – 9а. 
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СКУФ (Скуфь Київська, скуфи, степ скіфський) – країна і народ скіфів 
(скотів, скотарів) – руського племені чи просто скотарів іншої належності. 
Греки довгий час називали русів скіфами, можливо, через постачання 
ними великої кількості скота на продаж. Припускаємо, що літери "ф" в 
тексті ВК не було, а була літера на зразок "фіти" (th), яка могла читатися 
як "ф" або "т". Також в тексті спостерігаємо взаємозамінність літер "о" і 
"у", що могло позначатися в оригінальному тексті літерою "оу". 
Миролюбов заміняв літери на власний розсуд. Звідси маємо два варіанти 
прочитання: "скуф" і "скот", під цими словами розуміємо або назву 
племені скотарів, або просто скотину (худобу). Подібну назву має 
Шотландія - Scotland. – 6в, 7в, 7г, 7є, 8, 17а. 

СЛАВЕН – князь Русів, брат Сківа, батько Бастара. Розповідь про, Славена, 
Скіфа і Бастарна зустрічаємо у Василя Татищева, що може бути збігом 
давніх свідчень або вставкою Миролюбова. – 17а. 

СЛАВЕНЬ – невизначений ільмерський град на півночі. – 17а. 
СЛАВЕР – син Кия, він же Лебедян, див. Лебедень. – 36б. 
СЛАВУНА (Слава) – жона отця Богумира, від яких пішли слов'янські 

роди. "Ми потомки роду Славуни" [д.6г, 8], "То бо ми маємо імено Слави" 
[д.8(2)]. Можливе ототожнення Славуни і священної птиці Матир-Сви. – 
6г, 8, 8(2), 9а. 

СЛАВУНИ (славени, словени) – слов'яни, група народів арійського 
походження, які займають територію Центральної, Східної і Південної 
Європи. Назва "слов'яни", за однією з версій, походить від славлення – 
богослужби, де прославляється Бог: "…ніже славуни-руси, які Богам славу 
співають, і тако суть славуни тому." [д.8(2)]. Також за ВК ми походимо 
від Славуни (Слави), жони Богумира [д.9а]: "Ми потомки роду Славуни" 
[д.6г, 8], "То бо ми маємо імено Слави" [д.8(2)]. "Якщо славії ми речені, 
ніколи не просили нічого. Славу речемо, се бо те молитву творячи." 
[д.24а]. – 4б, 4г, 7е, 8, 8(2), 8(3), 9а, 22, 24а, 36б, 38а. 

СНІП – останній зжатий сніп із поля (Дідух), урочисто освячений під час 
обжинок і внесений у комору. На Святвечір перед Різдвом (25 грудня) він 
вноситься до хати і ставиться на покуті як символ Отця Божого. В Дідусі 
перебуває дух Роду: "…огнище творили Дубу і Снопу, який єсь Сварог – 
Пращур наш" [д.15б]. – 8(2), 11б, 15б, 24б, 24в. 

СТАРОГРАД – руси покинули Старий град і пішли до Ільмер-озера, де 
заснували Новий град (Новгород). Можливо, мова йде про відомий 
слов'янський град на Балтійському узбережжі (нині Ольденбург в 
Німеччині). Староград був головним укріпленням Вагрів 
(західнослов'янське плем'я, що мешкало на півострові Вагрія). Вагри були 
найбільш віддаленим плем'ям союзу ободритів. Можна припустити, що 
вагри (варіант waari) це й є ті варяги, яких за ПВЛ запросили на правління 
в Новгород. Тим більше, що вагри, подібно до вікінгів, були відомими 
піратами, які часто пустошили острова Данії. – 15а. 
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СТЕЗЯ ПРАВІ (Стезя) – праведний шлях, на який наші Боги і родичі 
наставляють нас. – 8(2), 11а, 11б. 

СТРИБОГ (Стриб, Стриба) – Бог вітру, повітря. "І так Стриби свистять 
во степах" [д.5б]. У "Слові" вітри названі "внуками Стрибога". Стрибог 
згадується у пантеоні князя Володимира (ПВЛ). У святині човнового типу 
його образ займає центральне місце, там де має бути щогла, яка тримає 
вітрила (щогла тотожна Світовому Дереву, його листя – це вітрила). Це 
місце називається також Треба. Слова "Треба" і "Стриба(г)" мають спільне 
походження. На схемі восьмикутної зірки Стрибог займає місце центру, 
від якого відходять вісім променів (роза вітрів). Вони визначають одні з 
головних свят року. Стрибог зв'язковий між Богом і людьми, посередник 
між Верхнім і Нижнім Світами. "Стрибнути" – підскочити до Бога. – 5б, 
7ж, 11а, 38а. 

СУМЬ – угро-фінське плем'я. – 4б. 
СУНЕ (Слонце-Суне, Суне-Суране, Суне-Саре, Суне-Сурь, Суне-

Саруме, Сунь, Суньце) – назви Сонця: "… се вістиці комонські 
скачуть до закату Суне, аби управити його челн злат ко ночі, аби віз 
із волами смирними волокти по степу синьому. Там бо ляже Суне 
спати в ніч." [д.7ж]; "І се венди осядуть на землі, де Суне-Сурь спати 
вночі на златім ложі має" [д.28]. – 3а, 4в, 5а, 7г, 7е, 7є, 7ж, 7з, 8, 8(2), 9б, 
11а, 13, 15б, 20, 22, 23, 26, 28, 31, 36а. 

СУРЕ – одна з назв Сонця. – 30. 
СУРЕНЦЕ ЗЕМЛЯ – сонячна, південна земля біля Чорного моря. – 34. 
СУРИЦЯ (суряна, суриня, сура питна, мед-сура) – священний напій 

русичів. "Квасуро одержав од Богів тайну утверджувати сурину. А то 
бо єсь вжижене утління, яку мали ми до Радогощі в Богах се радувати і 
плясати, віни вергнучи до Сварги і співами славу Богам сотворюючи… 
Ладо до нього (Квасури) прийшов і рече йому верзти меди водою і усурити 
їх на Суне, себто суру утворити. А ще вони бродитимуть і 
перетворяться до суриці. І ту пиймо во славу Божеську” [д.22]. У ВК 
також подається додатковий рецепт приготування напою: "Се жертва 
наша є мед-сура на дев'ятисилі і щалі удіяна і на Сурі [*Сонці] ставлена 
три дні, а потім крізь вовну ціджена. І та буде наша жертва Богам 
Правим". [д.24в]. Назва Сура походить від назви сонця – Сур'я, як і 
суритися – настоюватися на Сонці. У ВК,4г розповідається про спосіб 
вживання священного напою: "Оставимо на сурю молоко наше в травах 
заночі, утолчемо до нього щалю й іних трав, як же рекли прастаротці, і 
даймо се суритися. Її пиймо тричі во славу Богам п'ятикратно денно. Та 
бо то наша стара потчина Богам, повинні єсть потребити, а треба та 
буде пов'язом межі нас." Ці описи частково збігають з ведичним 
вживанням соми та сури. В обох випадках ми не маємо чіткого рецепту 
приготування алкогольного напою. Можливо під "щалем" треба розуміти 
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хміль, який традиційно використовуються для виготовлення хмільних 
напоїв. – 3а, 4г, 12, 22, 24б, 24в, 33, 34. 

СУРІЙ-СВІТЛОДІД (Сурія) – одна із назв Сонця: "Перва бо слава Сурію-
Світлодіду є, тінь ізжене злу". – 4г. 

СУРОЖ (Суреж, Сурож, Суронж) – одна з назв Бога Сонця, Світла. "Бога 
світа славити Суронжа, бо ж одречено од зими і тече на літо." [д.31].– 
3а, 4г, 16 (рев.), 31. 

СУРОЖ (Сарунж, Суренж, Сурень, Суражград) – давнє руське місто в 
Криму. Сучасний Судак. Один із найбільших південних шанованих 
центрів слов'ян. Сурож був об'єктом постійної боротьби між русичами та 
греками. На д. 8(3) дається пояснення цьому: "Коли наші пращури Сарунж 
се творити починали, греки, які прийшли гостями до торжищ наших, 
прибутків гляділи. І зріли землю нашу, посилали до нас множество 
юнацтва і доми будували, і гради для обміну і торжища. І одного разу 
видимо воїв їхніх при мечах і озброєних. І скоро нашу землю прибрали до 
рук своїх…". В історичних довідках про місто Судак (Сурож, Сурата) 
знаходимо дані, що починаючи з V ст., це місто неодноразово 
завойовувалося слов'янами. Останній за часом напад слов'ян на Сурож 
стався в другій пол. ІX ст. – 4в, 4г, 6в, 6д, 7є, 8(3), 16б, 21, 22, 24г. 

СУРОЗЬКА РУСЬ – одна із гілок прадавнього слов'янства, що розселялася 
на Північному Причорномор'ї. – 6в. 

СУРСЬКЕ МОРЕ – Азовське море. – 21. 
СУРЯНТА (Суря) – Сонячна Богиня (Зоря), одне з імен Матир-Сви; ім'я 

близьке до Оранти. – 7в, 8(3). 
 

Т 
ТАМОТОРК – первісно місто Гермонасса, що засноване греками в VI ст. 

до н. д. на Таманському п-ві. В VI ст. місто було захоплене Тюркським 
каганатом і з того часу отримало нову назву – Таматарха. – 14. 

ТАНАС – місто Танаїс у гирлі Дону (Танаїсу), засноване греками на 
початку ІІІ ст. до н. д. – 14. 

ТВОРЕЦЬ (Твастир, Іствар, Стварега, Істварегва) – у ВК головним 
Богом-Творцем названий Сварог: "Сварог, іже створив світ, Бог світу і 
Бог Прави, Яви і Нави, се бо маємо їх во істину." [д.15а]; "Се рече Ору 
Сварог наш: "Яко я є Іствар, створю вас од перст моїх. І буде речено, іже 
єсть ви сини Стварега, і ставтесь, як сини Істварегви. І будете, яко діти 
мої, і Дажьбо буде Отець ваш. Тому достатньо послухатись, і той вам 
рече, що маєте про те діяти, і яко рече, так і то творіть". [д.25]. 
Дажбог, як син Сварога також виступає Творцем: "Се бо Дажбо створив 
нам яйце, яке же єсть світ-зоря нам сяюча. І в тій безодні повісив 
Дажьбо Землю нашу, аби тая удержана була. (…)Права бо єсь невідомо 
уложена Дажьбом, а по ній, яко пряжеся, тече Ява, і та соутворює 
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Живот наш." [д.1]. На д. 22 Твастирем названий отець Богумир. – 1, 6в, 
15а, 22, 25, 30, 36б. 

ТИВЕРЦІ – східнослов'янське плем'я, що жило між Дністром, Прутом і 
пониззям Дунаю – до берегів Чорного моря. Згадуються в ПВЛ. Хоча 
Яценко слово "тівєрсє" поділяє і перекладає "тих верхів". – 24г. 

ТРЕБА (требища, потреба) – це місце для жертвопринесення чи саме 
жертвопринесення Богові і потреба на утримання храму, святилища, 
громади чи їхніх членів. Первісно жертву приносили харчами, речами або 
працювали на користь Руської Віри, чим зміцнювали і утверджували віру 
народу. Требою (требищем) називається велика колода з плоским зрізом в 
центрі святилища човнового типу, що вкопується в землю на рівні живота. 
Ця колода замінює щоглу або Світове Дерево. На колоду кладеться Треба 
(жертва) Богам, як і під Світове Дерево чи щоглу-хрест на кладовищі. 
Якщо до слова "треба" доставити приставку "с", то виходить "Стриба". 
Стрибог, будучі Богом вітрів, має доставити Требу до Богів. Требою також 
називають обряди посвячення, вінчання, поховання тощо і плата 
священнослужителю за виконання цих обрядів. – 4г, 6в, 6є, 7а, 8(3), 9а, 
24в, 30, 33. 

ТРИГЛАВ – образ Всесвіту, Роду. Триглав має бути шанованим: "Се бути 
перво Триглаву поклонятися маємо і тому велику славу поємо" [д.11а], під 
знаком Триглава на знаменах збиралися руси: "І се бо Триглав наш 
остяжить [*збере] нас" [д.25]. Триглав складається із трьох частин – 
Прави, Яви і Нави: "Права бо єсь невідомо уложена Дажьбом, а по ній, 
яко пряжеся, тече Яв, і та соутворює Живот наш. А то, коли одійде, 
Смерть єсь. Явь єсь текуча, і творена в Праві. Нав бо єсть по тій: до тої 
єсть Нава, і по тій єсть Нава, а в Праві же єсть Явь." [д.1а]. Дажбог в 
Триглаві має стояти праворуч: "Дажбог, по ньому ж творимо [треби]. Се 
бо ми Главу речемо, став ов одесну [*праворуч] нас" [д.33]. Згідно 
світогляду пропонуємо наступне розташування глав: Посередині – Перун 
(Права – закон Божий, згідно якого відбувається як народження, так і 
смерть), праворуч від нього – Дажбог (Ява, чоловіче начало), ліворуч – 
Мокоша (Нава, жіноче начало, іноді замінюється на чоловіче місячне 
божество). Мокоша не згадується у ВК, але Матир-Сва частково має її 
функції. Чоловіче і жіноче начала сходяться у нижній частині Триглава у 
зародку яйці, який може замінити косий хрест (смерть, Хорс), і згідно 
Закону Божого відбувається народження: у верхній частині на середній 
главі іноді позначається прямим хрестом. Це є символом Роду: чоловік, 
жінка – зародок, з якого народжується дитина. Триглав є священним 
символом Руської Православної Віри і держави Русь-Україна. За образом 
Триглава, який вписується у восьмикутну зірку, будуються православні 
храми і твориться календар: люди заходять із західної частини храму 
(вечір, осінь, смерть, зародок), їхні обличчя мусять бути оберненими до 
вівтарної частини храму (схід, ранок, весна, народження), праворуч – 
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південна частина (день, літо, Ява, Білобог), ліворуч – північна частина 
(ніч, зима, Нава, Чорнобог). – 11а, 11б, 25. 

ТРИЗНА – частина поховального обряду, яка складалася із 
жертвоприношення, військових ігор, поминок на честь померлого, також 
день установлений на пам'ять померлого. Після смерті поминають три 
рази: на 3-й, 9-й і 40-й дні, можливо, це відобразилося в назві "Тризна" – 
три знамення. Також прийнято тричі поминати померлого за столом. Далі 
вже справляють поминки на річниці від смерті. Є окремі свята 
календарного кола, коли ушановують померлих і справляють по ним 
Тризну-поминки. – 7д, 7ж, 11а, 23, 25. 

ТРІЄДОРІЙ – можливо, це готський воєвода син Германаріха, про якого 
йдеться у наступному реченні. Яценко та інші перекладають як "Дарій 
Третій". – 6д. 

ТРОЯНЯ ЗЕМЛЯ (Троянь-Вал) – земля коло Дунаю, де руси часто 
билися з римлянами: "Рече тая Птиця про гриднів борусенських, які од 
ромів пали коло Данаю біля Троянь-Валу" [д.7ж]. – 7б, 7в, 7ж. 

ТРОЯН – можливо, мається на увазі римський імператор Траян з династії 
Антонінів, р.ж. 53–117. – 3б, 29. 

 
У 

УХОРЕНЗ – волхв. – 25. 
 

Ф 
ФАРСІЙСЬКА ЗЕМЛЯ – дослідники мають думку, що мова йде про 

Перську землю, вважаючи, що попередній вислів "ізъ края іньска" 
стосується Індії (хоча на дошках "іньске" подається в розумінні "інших", 
а і "інь" – "іний"). Можна було б з цією версією погодитися, адже Фарс 
(Парс) – історична область в Ірані. Але на д.8 згадується Дарій Перський 
(Парцішьтего), тобто надпис відрізняється. Згадки про Персію без 
подробиць є сумнівними, тому поки ця земля є не визначеною, а, можливо, 
є мітологічною. Фарсійська може бути якась інша місцевість, наприклад: 
притокою Лаби (басейн Кубані) є річка Фарс (адигейською – річка, що 
перекочується, розливається). Тобто описувані на дощечці події цілком 
могли відбутися на північному Кавказі та Кубані, тим більше, що є 
аналогічна вірменська легенда про згадуваних в тексті братів Кия, Щека і 
Хорива – Куара, Мелтея і Хореана. Також назва землі співзвучна із 
Фарсісом (Таршіш), про яку йдеться в Кн. пророка Йони (Біблія), але вона 
також залишається не визначеною. А самого Йону ототожнюють із 
Діонісом, жезл якого називається Тирсос. Дослідники Біблії шукають 
Фарсіс в різних місцях: Кілікійський Тарс (за Йосипом Флавієм) в 
сучасній Туреччині, історики вважають, що це Тартесс на атлантичному 
узбережжі Іспанії, з яким торгували фінікійці та ін. Ще одна співзвучна 
назва народу – "тирсени" (тереш), яких пов'язують із згаданою у хеттських 
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джерелах Таруісою і ототожнюють з троянцями. Піратів-тирсенів на 
добрих кораблях згадує гімн Діонісу, що приписується Гомеру. Геродот 
та Фукідід згадують про "тирренів". За Геродотом, цей народ мешкав у 
Лідії. Фукідід повідомляє, що вони хоч і мешкали на острові Лесбос, але 
були вихідцями з Лідії. Тирренами греки називали також етрусків 
(самоназва – расена). – 38а. 

ФАСІСТЕ МОРЕ – Каспійське море, в яке впадає річка Ра (Волга). – 9б. 
ФРЯГИ – так називали італійців на Русі, безпосередньо купців з Венеції 

або Генуї, що також мешкали в колоніях на морському узбережжі Криму, 
Дону. Ще, можливо, маються на увазі фракійці. – 9б, 17а, 33(ур.), 36б. 

 
Х 

ХАЛАБУТ(ІЙ) – напевне, мова йде про Хільбудія. На початку VI ст. були 
великі вторгнення слов'янських племен у межі Візантійської імперії. 
Згідно свідоцтва Прокопія Кесарійського слов'яни майже щорічно робили 
набіги на Візантію, іноді досягаючи передмість Константинополя. 
Захопивши багату здобич, вони поверталися на лівий берег Дунаю. Щоб 
убезпечити імперію, імператор Юстиніан (527–565) приймає термінові 
заходи з охорони дунайського кордону. Прокопій Кесарійський пише: 
"Був такий собі Хільбудій, близький до імператорського дому, у військовій 
справі людина виключно енергійна і настільки далекий від 
користолюбства, що замість найбільших багатств він не придбав 
жодного майна. На четвертому році своєї єдинодержавної влади 
імператор, призначивши цього Хільбудія начальником Фракії, поставив 
його для охорони річки Істр (Дунай), наказавши йому стежити за тим, 
щоб тамтешні варвари не переходили річку. Справа в тому, що варвари, 
які жили по Істру: гуни, анти і слов'яни, часто роблячи такі переходи, 
наносили римлянам непоправну шкоду. Хільбудій настільки був страшний 
варварам, що протягом трьох років, поки він там був, маючи звання 
воєначальника, не тільки ніхто з варварів не наважувався перейти Істр 
для війни з римлянами, але самі римляни під начальством Хільбудія, 
неодноразово переходячи в землі по той бік річки, били і забирали в 
рабство варварів, що там жили. Через три роки після свого прибуття 
Хільбудій за звичаєм перейшов річку з невеликим загоном, слов'яни ж 
виступили проти нього всі поголовно. Битва була жорстока, загинуло 
багато римлян, в тому числі і їх начальник Хільбудій. Надалі річка 
назавжди стала доступною для переходів варварів за їх бажанням, і 
римська область абсолютно відкрита для їх вторгнень…" – 33 ур. 

ХОЗАРИ – напівкочові тюркські племена юдейського віровизнання 
(можливо, на зразок сучасного юдо-христосівства), що жили між 
Каспійським та Азовським морями в Хозарському каганаті. Столиця Ітіль, 
розташовувалася в пониззі Волги. – 2а, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г, 16б. 

ХОРБЕР – ім'я переможця злої сили (можливо, слово "хоробрий"). – 21. 
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ХОРВИ – плем'я хорватів, що походять від легендарного родоначальника 
Хорива. Зараз хорвати – південнослов'янський народ, що мешкає 
переважно в Хорватії, Боснії і Герцеговині та прилеглих країнах. –36а. 

ХОРИВ (Горовато, Хорав, Хорват) – один з трьох синів праотця Ора, від 
якого пішли хорвати. За ПВЛ Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь є 
засновниками Києва. Кожен з трьох братів мав свою гору. З локалізацією 
гори Хоривиці, на якій сидів Хорив, виникають складнощі, так деякі 
дослідники називають Замкову Гору, а інші – Юрковицю. Незважаючи на 
те, що Щека та його братів давні автори подають як реальну історичну 
особу, є всі підстави вважати його мітологічним персонажем. Є аналогічна 
вірменська легенда про згадуваних в тексті братів Кия, Щека і Хорива – 
відповідно Куара, Мелтея і Хореана. За трьохмірним розподілом корабля 
Хорив символізує корму чи кермо. – 4г, 7з, 31, 36а, 36б, 38а. 

ХОРИГА – отець в Русі, який є "просиць ваш перед Богами". Можливо, що 
мова йде про священнослужителя. Ім'я може бути пов'язаним із Хорсом. – 
29. 

ХОРС (Хор) – Бог Місяця. Уявлявся у вигляді човна, повозки, коня або 
перевізника в потойбічний світ. Хорсу не можна переходити дороги, 
інакше позбудешся сили і допомоги Богів (заборона переходити дорогу 
похоронній та весільній процесії, душа в цей час іде до раю, а шлюб 
твориться на небесах). З aнгл. мови horse - кінь. Хорс – це потойбічне 
Сонце, його часто плутають з денним Сонцем. Хорсу присвячені всі свята, 
які пов'язані з Місяцем. Символ Місяця на православному хресті 
ставиться внизу, іноді замінюється косим хрестом, або черепом з костями. 
Місяць символізує також фалос: на Новий рік (похорони старого Сонця) 
відбувається засівання на Життя Вічне і фалосом-плугом зорюють двір. 
Роги Велеса позначають Місяць, а між рогами часто зображується образ 
Сонця у вигляді зірки чи хреста. Острів Хортиця (раніше – Хортич) 
присвячений Богу Хорсу. Сам острів уявлявся у вигляді величезного 
човна, перевізника душ мертвих до Раю, тому на острові багато могил. 
Місце Хорса в святилищах і храмах човнового типу в західній частині на 
місці корми (хоромів), там де збираються всі (село). Там же 
розташовуються хори. Хорс згадується також у ПВЛ, "Слові о полку 
Ігоревім". До Хорса близькі за діями та іменем грецький, юдейський, 
мусульманський Харон (Хурон, Аарон), індуський Крішна, євангельський 
Христос. – 4г, 8, 11а, 12, 16(рев.), 20, 31. 

ХОРСУН (Хоросун, Хорсинь) – кримське місто, залишки якого 
знаходяться поруч з сучасним Севастополем. Літописна руська назва – 
Корсунь, грецька – Херсонес. Назва може походити від руського Бога 
Місяця Хорса, який плеве у небі наче човен в морі. – 6в, 7б, 7в, 7д, 8 (3). 

ХОРУГИНЬ – посланець отця Хориги. – 29. 
ХУНИ – невідоме зле плем'я, що спонукало Отця Ора піти до іншої землі. 

Виходячи із загального тексту на д.4г, мова йде про потойбічний світ із 
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злими силами, і отець Орій, який тотожний Ярилу, виводить людей із того 
страшного місця. Деякі дослідники вважають, що мова йде про історичних 
гунів чи про китайців (хина), або просто про розбійниів. – 4г. 

 
Ч 

ЧИСЛОБОГ – Бог часу, літер, чисел, календаря: "Числобог учте 
[*порахує] дні наші і речіть Богові числа свої, чи бути Дню Сварожому, 
чи бути Ночі." [д.11б]. Можливо, це одне із імен Бога Місяця Хорса, адже 
він є основним світилом для виміру часу. У греків йому відповідає Кронос, 
у римлян – Сатурн. – 11б. 

ЧОРНОБОГ – Бог темряви, ночі, зими, холоду, але водночас таємничості, 
ворожіння, марення, сну. Чорнобог вічно бореться з Білобогом, вони 
почергово перемагають один одного, і на землі від того змінюється день 
(літо) на ніч (зиму), і навпаки. У цій боротьбі (взаємодії) твориться життя: 
"А обаполи Його Білобог і Чорнобог се перуться. І ті Ісварг держить, аби 
цьому Світу не бути поверженому." [д.11а]. Тому поняття добра і зла є 
умовним – ні Білобог, ні Чорнобог один без одного не існують, бо обидва 
знаходяться у володінні Сварога, який і править Світом. Але іноді 
зазначається, що Білобог несе добро, а Чорнобог – зло: "Ні єсь бо іноді, 
якож який не удерже свого єсть єства, зараз і рече безумне – себоть є 
від Чорнобога, а інший, коли має радогощ, – є від Білобога" [д.22]. 
Чорнобог – він же Кощій, Велес, Вий, Кас'ян, Чорт, Сатана (пор. сутінки) 
– різні імена, різних рівнів Наві – зв'язаний із зародженням нового життя. 
Арабський мандрівник Аль-Масуді дає опис святилища Чорного Бога (10 
ст.) на Чорній горі: "… у ньому [будівлі на Чорній горі] вони [слов'яни] 
мали велику статую в образі людини або Сатурна, зображеного у вигляді 
старця з кривою палкою у руці, якою він рушить кістки мерців з могил. 
Під правою ногою знаходиться зображення різноманітних мурашок, а під 
лівою – найчорніших воронів, чорних крил та інших, а також зображення 
дивних хабашців і занджців [тобто абисинців]". Це зображення можна 
пояснити так: ворони – чорнота в небі, мурахи – чорнота під землею, 
абисинці – чорнота на землі. Таким чином, Чорнобог керує чорнотою у 
всьому просторі. Чорний колір у більшості народів – це колір землі, 
символ належності до підземного світу мертвих. Ворон – живиться 
падлом, завжди ототожнюється зі смертю, старістю, мудрістю. Мураха – 
пов'язується з марою, мором, мороком. Існував з подібним іменем 
кельтський Бог Кернунн (гальск.-лат. Cernunnos, що традиційно 
перекладається як "Рогатий Бог"), зустрічається також написання 
"Цернунн". Порівняємо у ВК варіанти написання імені Чорнобога – 
Црнъбг (д.11а), Црнобъзє (д.22). Ушановують Чорнобога 15 січня. – 11а, 
22. 

ЧУДЬ – угро-фінське плем'я, згадується в ПВЛ. – 4б. 
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Щ 
ЩЕК (Щех, Пащек) – один з трьох синів праотця Ора, від якого пішли 

чехи. За ПВЛ Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь є засновниками 
Києва. Незважаючи на те, що Щека та його братів давні автори подають 
як реальну історичну особу, є всі підстави вважати його мітологічним 
персонажем. Є аналогічна вірменська легенда про згадуваних в тексті 
братів Кия, Щека і Хорива – відповідно Куара, Мелтея і Хореана. За 
тримірним розподілом корабля "шек" – вигнута носова частина у вигляді 
Змія-Щека. Або, як це бачимо на грецьких суднах, попереду яких 
малювалися очі, передня частина позначає щоки, або за іншим варіантом 
імені – пащу, пащеку. – 4г, 5а, 7г, 7з, 31, 36а, 36б, 38а. 

 
Я 

ЯВА – життєва (явна) сутність, символізує день, літо. Одна з трьох 
сутностей Триглава-Тризуба (правий зуб), що при східній орієнтації 
розташований із сонячного боку. Ява протистоїть Наві (потойбічному 
світу мертвих): "Права бо єсь невідомо уложена Дажьбом, а по ній, яко 
пряжеся, тече Яв, і та соутворює Живот наш. А то, коли одійде, Смерть 
єсь. Явь єсь текуча, і творена в Праві. Нав бо єсть по тій: до тої єсть 
Нава, і по тій єсть Нава, а в Праві же єсть Явь." [д.1а]. На Світовому 
Дереві Яву символізує стовбур. – 1, 7ж, 11а, 11б, 15а, 17в, 26. 

ЯГИ – можливо, у ВК мається на увазі язиги (язи, яси), племена, які жили 
біля Азовського моря. Див. Яси. – 8, 8(2). 

ЯЗИЧНИКИ – дослівно "народні", тобто ті, хто дотримується віри свого 
народу, "язика". Переважно язичниками називають національні чи 
релігійні меншини або сусідні народи, які мають іншу, чужу віру. Про 
зазначається також у ВК: "І так Богами хранимі од многих, [що] речуться 
язичниками (азенце) [д.5а]; Тож ці язичники (іензенце) одворотилися до 
полудня і самі не хаять інших. [д.5б]; Наші отці єдині хомита носити 
мали (були рабами – С.П.), і ніколи ми [не] називалися інакше, як язичники 
(езеце), коли бо рабство вавилонське терпіли. [д.6г]; Себто ми одійшли 
від гір Карпенських до Кия і там була також ворожість від злих язиків 
(язецех). [д.18а]". Язик чи жало може символізувати вогонь, полум'я. 
Початкова літера азбуки "Аз" ("Яз") відображається на Триглаві в яйці у 
вигляді перевернутої п'ятикінцевої зірки і може означати земний вогонь, 
а пряма зірка – небесний. Тому "язичник" тотожний "вогнепоклонникові". 
Так як вогонь символізує зародок, пагінець Сонця, а саме Сонце постає на 
Небі у повній красі, то виникло порівняння, що недосконале, то є поганим, 
а що розвинене, то є гарним. – 5а, 5б, 6г, 18а. 

ЯЙЦЕ (Вейце) – образ Сонця у вигляді Яйця: "Се бо Дажбо створив нам 
Яйце, яково же єсть світ-зоря нам сяюча." – 1а. 

ЯМА – Бог смерті. Відомий у Ведах: первісно перша людина, яка вказала 
людям шлях смерті (тобто перевтілення). Пізніше став Богом Смерті, 
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якого стали уявляти жорстоким. Саме таким він є у ВК: "… і той буде 
борзо [йти] у Наву до Ями, який жде жертву свою до землі, аби пити 
кров його і живот його умертвити, і тим жити отам" [д.22]; "І се 
огидний Яма жереть убієних." [д.28]. За своїми функціями близький до 
Велеса. – 4г, 22, 28. 

ЯР (Ярбог) – весняний прояв Дажбога (Ярило). Уявляється у вигляді 
юнака, який повний життєвих сил. Різдво святкують 25 березня на весняне 
рівнодення. Свято називається Благовіщення і воно рівнозначне 
Великодню, яке грекоортодоксами і католиками вираховується окремо за 
місячно-сонячним циклом. Також ушановують Бога на 23 квітня через 
місяць після його Різдва. Західнослов'янське ім'я – Яровит. У ВК Ярбог 
може ототожнюватися з легендарним отцем Ором. – 4г, 7а, 8, 23, 37а, 38а. 

ЯРОВ ДЕНЬ (Яр) – день присвячений Яру (Ярилу). Є два народних свята, 
які можна віднести до ушанування Ярила: це Великдень (Благовіщення), 
що відповідає весняному рівноденню – 25 березня, коли мав народжувати 
черговий прояв Сонця; і свято Юрія-Ярила – 23 квітня. – 7а, 37а. 

ЯСИ (Ясь) – нащадки сарматського племені аланів, що жили біля 
Азовського моря. Згадуються в ПВЛ. Ясів ще ототожнюють із сучасними 
осетинами. Див. Яги. – 13, 14. 

ЯСНА – Богиня, яка з'являється при народженні Дажбожих онуків, як 
життєдайна (блискавична) сила, вона тче нитку життя людини, як і Богиня 
Доля: "…се бо Ясна тче йому." [д.16а]. Ясна також згадується разом з 
Інтрою у ВК,7в: "Бо Ясна й Інтра ідуть за нами". Епітетом "Ясна", як 
правило, супроводжується Зоря: "Ясні зорі, тихі води", "Ясна Зоря всьому 
світу звістила", "Засіяла Зоря Ясна". Тому припускаємо, що це одне з імен 
Матир-Сви. – 7в, 16а, 28. 

ЯСУНЬ – зазначається, що це є руський воєвода, боярин, але, можливо, 
мається на увазі мітологічний образ, що близький до тут же згадуваного 
Сунь – Сонця. У М.Костомарова: "В Богемії ж слово Яссон означало в 
древності Сонце." – 7д, 7е, 7з. 

 



 182 

Ілюстрації до Велесової Книги 

 
 

Археологічна схема Більського городища в Полтавській обл. Загальна площа городища 
4400 га, довжина валів – 33 833 метрів. Городище ототожнюють (як версія) з Голунню 

(Колунню) ВК і Гелоном Геродота. 
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Т. Шевченко. Аскольдова Могила. 1846. (Аскольд міг уособлювати зимове божество 
близьке до Велеса чи Миколи) 

 
 

 
Статуя скіфського воїна з акинаком у вигляді фалоса. 

Селище Ново-Василівка, V ст. до н. д. 
Зберігається в Національному музеї історії України. 

До інформації про акини на д.17б, 17в 
 
 

 

Статуя Рода-Святовита 
(VIII–X ст.). 

Знайдена в річці Збруч, 
припускають, що 

стояла на горі Богит 
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Храмина Велеса. Модель храму з ріжками, Трипільська культура.  

 
 

 
Колт 12 ст. із зображенням Матир-Сви. (Житомирська обл.). 

Руські щити мають образ крила Птиці 
 

 
 

Давньоруський шолом. 
Надбрівні дуги і перенісся мають образ Матир-Сви. 
До д. 18а: "Да маєте Птицю тую на чолі вашому". 
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Навершя у вигляді Триглава. 
 
 
 
 

 
 
 

Пальчасті фібули: 1 - Сучава-Шипот, 2 - Царичин Град, 3 - Морешти, 4 – Мартинівка, 5 
– Серата-Монтеору, 6 – Кладово. [Седов] 

(Для розуміння мітологічно сюжету про П'ятиріччя і Семиріччя, див. Словник ВК). 
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Комонце – до д. 4в. Бронзовий амулет із с.Скельки Запорізької обл. [Шаповалов]. 

 
 

 
Руно – до д. 4в. Фрагмент Пекторалі із Товстої могили – нагрудна прикраса скіфського 

царя IV ст. до н. д.  
 
 

 
Чернігівський Симаргл 
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Зображення Симаргла (браслет XII–XIII ст.) 

 
 

 
Приклад означення Триглава-Трійці: Права (голова, середина), Ява (рука, праворуч) і 

Нава (нога, ліворуч). Дрогобицький костел св. Бартоломія, кінця XIV–XVI століть. 
 
 

 
Давньоруський корабель, сучасний малюнок. До пояснень на д. 4в, 4г. – хрестовидна 

щогла, Щек-Змій, вітрила з образом Сонця.  
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Символ Віри 
 

Вірю! В єдиного і багатопроявного Рода. Боги – це його породження. 
Вірю! Світ поділяється на три виміри: Права - світ Божих законів, Ява 
- світ життя, Нава - світ потойбічний. 
Вірю! Ми на землі є відображенням Роду небесного. 
Вірю! Руський рід є могутнім і буде вічно жити. 
Вірю! Наша сила в єдності нашого Роду. 
Вірю! Наше минуле, сучасне і майбутнє поєднані в нашому Родові. 
Вірю! Наша Земля нам дана Богом і вона для нас є святою. 
Вірю! Святині нашої Землі єднають народ, бо там сила Богів Рідних. 
Вірю! Рідна мова – це мова Богів. 
Вірю! Родина – це чоловік, жінка і дитина, вони творять святу Трійцю 
нашого роду. 
Вірю! Життя нам Богом дане, і маємо його прожити достойно згідно 
звичаїв наших Предків. 
Вірю! Життя – це вічна боротьба, і Бог допомагає тому, хто бореться 
за своє життя. 
Вірю! Душі праведників поєднуються з Богами. 
Вірю! Воїн, що загинув на полі бою за свою Вітчизну, потрапить до 
небесного війська Перуна. 
Вірю! Після смерті воскреснемо у наступних поколіннях. 
Вірю! Допоміг своєму Роду – Рід допоміг мені. 
Вірю! Спільними зусиллями ми допомагаємо кожному родовичу. 
Вірю! Держава – це управління твоїм Родом. 
Вірю! Захищаючи рідну Землю – я захищаю свою велику родину. 
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