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Вельмишановний Костянтине Миколайовичу, щиросердно вiтаємо Вас з ювiлеєм!
Зичимо нових наукових осягнень, життєвої i творчої наснаги на многiї i благiї лiта!

МОВОЗНАВСТВО

Колектив редакцiї журналу «Дивослово»

РЯСНИЙ ОСІННІЙ УЖИНОК
Інтерв’ю з професором Костянтином Тищенком
– Костянтине Миколайовичу,
Дещо з цього матерiалу читачам
вiд нашої минулої розмови1
«Дивослова» також вiдоме2.
пройшло чотири роки. Як приросЧетверта книжка – «витяг» iз попереднiх дослiджень. Це довiдник
тав за цей час Ваш доробок?
конкурентних етимологiй, який ви– Зараз прозвiтую. Восени 2007
свiтлює походження понад 15 тисяч
року у видавництвi Київського
«незрозумiлих» географiчних назв
нацiонального унiверситету iменi Тасiл, рiчок i гiр в Українi. Посiбником
раса Шевченка для студентiв вийшла
цей словник став тому, що його статтi
книга «Основи мовознавства. Сисрозподiленi за 12 роздiлами залежно
темний пiдручник». У видавництвi
вiд мови-джерела топонiмiчної осно«Аквiлон-Плюс» улiтку 2008 року
ви. Їхнi назви запрошують до вивченз’явилася монографiя «Етномовна
ня «iсторiї у топонiмiї»: «1. З античiсторiя прадавньої України», а через
ного свiту», «2. В iранському просторiк – книжка «Італiя i Україна: тисярi», «7. З арабського свiту» тощо.
чолiтнi етномовнi контакти» (обидвi
Звичайно, є тут i загальний алфавiткнижки є у книгарнi «Наукова думний покажчик топонiмiв.
ка» на Грушевського, 4). Тернопiль– А над чим Ви тепер праське видавництво «Мандрiвець» нацюєте?
друкувало 2010 року ще одну важли– Як вистачить сил, слiд би впову працю – «Іншомовнi топонiми
рядкувати несподiвано цiкавий i
України. Етимологiчний словникважливий топонiмiчний матерiал, у
посiбник». Наклад розiйшовся за рiк,
Костянтин Тищенко
якому зберiгся потужний слiд аработже, була незаповнена нiша попиту
ської вiйни на наших землях у VIII ст. Це був джина таку книжку.
– Чотири книги за чотири роки – це рясний гад арабiв проти Хозарського каганату i його данужинок. Поготiв що виданi Вами працi рiзно- никiв – у тому числi й наших предкiв. Торiк у топоосновi Паталах- з назви села Паталахiвка на
жанровi.
– Напевно, власне тому й дозрiли вони в один Луганщинi вдалося упiзнати бойовий вигук джичас, – завершуючи вiдносно незалежнi лiнiї нау- гаду «Фатх Аллах» (перемогу дає Аллах). І це стакових шукань. Адже перша з книжок – пiдруч- ло поштовхом до поєднання студiй топонiмiї з
ник, у якому професiйний досвiд цiлого життя, – iсторичними арабськими джерелами.
– Арабськi джерела з iсторiї України?
його текст усе ще «не вiдпускає»: може, розживе– Саме так. Це твори аль-Балазурi, iбн-Фадмося на нове видання.
Друга з названих праць – «Етномовна iсторiя лана, аль-Куфi про арабо-хозарську вiйну
прадавньої України» – поглиблює тематику 710–737 рокiв. Самi твори вiдомi давно [Плеткниги 2006 року «Мовнi контакти: свiдки фор- нева, 35–42], але досi вважали, що бойовi дiї
мування українцiв», про яку йшлося на сто- арабiв тривали будь-де, тiльки не в Українi.
рiнках «Дивослова» у 2007 роцi. Тут 20 нарисiв, А студiї топонiмiв крок по кроку наблизили
об’єднаних у три великi роздiли – iранська, мить iстини.
– Що саме фахiвцевi тут видно з мiсцевих
кельтська i Sотська мовна iсторiя прадавньої
назв на картi?
України.
– Виявилося, що у топонiмах України зберегТретя книжка – данина iталiйським iнтересам автора. У нiй 14 нарисiв, де розглянуто мов- лися iмена всiх учасникiв тих подiй: хозарiв,
ний слiд трьох зустрiчей наших народiв в iсторiї слов’ян, вигнанцiв-Sабрiв, переслiдувачiв-арабiв.
– у дописемний, римський i середньовiчний час. Образно кажучи, на картi України досi видно тiнь
величезної хмари джигаду – вiд перших провiс1 Див.: Мовнi свiдки формування українцiв (Інтерв’юникiв бурi на обрiї (Sабрських утiкачiв: Копирiв
презентацiя в редакцiї «Дивослова» нової працi вiдомого
мовознавця професора Костянтина Тищенка) // Дивослово. – 2007. – № 7. – Тут i далi прим. редакцiї.

2

Див.: Живий слiд Риму в мовi i географiчних назвах
України // Дивослово. – 2004. – № 10.
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кiнець, Гавронщина, Урвенна, Барасонiвка3) до розгортання повномасштабної арабської потали проти Хозарiї. Історичну присутнiсть її досi видно у назвах сiл
Козаровичi, Козарик, Кагань, Канiв, Шатава, Шацьк,
Кандаурове, мiст Чугуїв, Яготин4), – слов’яни ж були
данниками хозарiв принаймнi вiд 690 року.
Із назв на картi видно, як майорять над Дiнцем i
на Чорному шляху чорнi прапори халiфа Гiшама з
тодiшньої столицi Халiфату Русафи – у Паталахiвках, Подольохах, Водолагах. За даними Н.Галич,
серед самих лише користувачiв iнтернету дотепер є
понад 50 сiмей з прiзвищем Паталах, i понад 30 – з
прiзвищем Патлах. Це новий незалежний мовний
ряд доказiв того, що та «докиєворуська» iсторiя –
серед нас уже 1200 рокiв.
Пiд Харковом i на Правобережжi карта зберегла
iмена арабських воєвод Маслами i аль-Харашi
(звiдки й «цар Горошок»), у Надроссi – слiд походу
Мервана 735 року вiд Росави до Русави з 20 тисячами сiмей узятих на продаж слов’ян (ас-сакалiба) i
Sабрiв. На картi вдалося знайти iмена халiфа Гiшама, його столицi Русафи (оце ж Росава), згаданих
проводирiв джигаду: вони далi живуть в основах
Гайшин-, Русава, Масл-, Хорош-, Мерв-. Усi цi назви
розмiщенi на мiсцевостi не хаотично, а у певних згущеннях, якi звуться топонiмiчними контекстами,
нерiдко у взаємному сусiдствi. Просторове сусiдство назв на картi стає ознакою, а iнодi – й переконливим доказом їхнього реального сусiдства у часi.
– Ви згадали слово «потала». Воно справдi
пов’язане з основою Паталах-?
– Формально так. І коли додати, що, крiм нас, такого слова iншi слов’яни не знають, стає зрозумiлим,
що це – нова, незалежна вiд топонiмiї, ознака правильностi пошуку. Унiкальнiсть iсторичної ситуацiї у
Надднiпрянщинi VIII столiття полягала в тому, що
по теплому слiду арабської навали 710–737 рокiв –
усього через якихось 13 рокiв – у самому Халiфатi вибухнула громадянська вiйна. Тут були ще свiжi рани
джигаду, ще родичi молилися за загиблих i загнаних у
рабство, – а з Халiфату дiйшла приголомшлива
звiстка: Омейяди скинутi й знищенi! Тi, хто вiддав на
поталу десятки селищ, хто продав тисячi слов’янських родин, – погинули вiд руки землякiв – Аббасидiв.
За життя одного поколiння такi новини приходять
рiдко. Подумати лишень: непереможнi Омейяди, вiд
iменi яких пролито море кровi обабiч Днiпра – i раптом упень вирiзанi своїми ж! Переказана арамейською мовою в Каганатi, новина звучала так: на змiну
Бар Омейям прийшли Бар Абашi.
У захопливих подробицях топонiмiя України
вiдображує наше мiсцеве продовження тiєї громадянської вiйни. Доленосна битва 25 сiчня 750 року
вiдбулася на рiчцi Заб, притоцi Тигра, там загинуло
300 членiв Омейядської династiї. Першим Аббасидом
став 29-рiчний халiф ас-Саффах ‘кривавий’. Образно

кажучи, «з прапором Заб-рiчки» переможцi мерщiй
кинулися до околиць Халiфату i прилеглих земель з
арабською дiаспорою нищити вчорашнiх прибiчникiв
Омейядiв. Вiдлунням тих подiй у нас є десятки назв
рiчок i сiл на зразок Жаб-рiчка Жт, ЖабоТИНка, ЖабоТЯНка, а по втратi мотивацiї – Жабокрики, Жабокляки i просто Жабки, Жаб’янки.
Несподiвана (i переконлива) саме арамейська
мовна форма згадок у нашiй топонiмiї Омейядiв i
Аббасидiв (Бар Омей, Бар Абаш). З очевиднiстю,
прибiчники нового режиму отримали тодi назву
«барабашi», – їхнi далекi нащадки вiдомi й у козацькiй iсторiї. Досi є на картi i згадки про халiфа асСаффаха у назвах Сопошин, Сапушине, Сапожине,
Сапогiв – у доказовому контекстi з уже вивченими
топоосновами (Жаб-, Мерв-, Масл-, Хорош-, Паталах-, Подольох-). Топонiми Сопошин i Сапогове
вперше були помiченi саме у просторових контекстах з назвами вiд основи Жаб- < Заб i власне тому
стали претендувати на iсторичну iнтерпретацiю.
Самi контексти пiдказували, що скорiше за все їхня
основа Сопош- / Сапог- якраз i вказує на iм’я першого халiфа з Аббасидiв – ас-Саффаха.
– Невже ранiше на цю тему не було
дослiджень?
– Рiч у тiм, що в арабських джерелах немає конкретних географiчних орiєнтирiв у Надднiпрянщинi,
є лише «рамковi» згадки Хозарiї, слов’ян, великої
рiчки Нахр ас-сакалiба «Слов’янська рiчка» [ДР,
200], яку досi «було прийнято» пов’язувати з Доном
або Волгою. Але там топонiмiчного слiду подiй не
знайдено. У статтi проф. В.Рибалкiна [Рибалкiн, 174]
згадана рання праця акад. О.Прiцака «Похiд Марвана iбн-Мухаммеда в Україну 735 р. Сторiнка з українсько-арабських взаємин» (Нова Зоря, ч. 26 (1226),
Львiв, 9 квiтня 1939 р.). Всупереч браку в джерелах
конкретних топонiмiв на теренах Хозарiї сама за-

3 Пор. перс. Wабр ‘зороастрiєць’, дав.-iр. урван ‘душа’, барсам
‘культовий предмет мага’.
4 Пор. етнонiм хозарiв, слова каган, шад ‘каган-бек’, кундур
‘заступник тудуна’ [Плетнева, 57–58], чухут, iудей.
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лежнiсть слов’ян вiд хозарiв давала пiдстави для обраного О.Прiцаком заголовка статтi. А тепер арабськi
вiдомостi отримують реальне, конкретне опертя в
сотнях назв, якi, отже, сягають VIII столiття. Виходить, це «доруськi часи iсторiї України»...
– Як ставляться колеги до фактiв, розвiданих Вами з карти?
– До знайдених у топонiмiї доказiв джигаду iнтерес
у фахiвцiв великий. Уже вiдбулися науковi доповiдi та
їхнє обговорення на мiжнародних конференцiях з
iсторiї та фiлологiї в Київському i Львiвському нацiональних унiверситетах. Про них є офiцiйне повiдомлення В.Ільченка на сайтi УНІАН вiд травня 2009 року: «Вiдкриття професора Тищенка» (з детальною
кольоровою картосхемою в кешi) та iншi.
Торiк з iнiцiативи завiдувача кафедри української
мови Загребського унiверситету д-ра Є.Пащенка Ваш
спiврозмовник з’їздив у вiдрядження до Хорватiї, де
була нагода подiлитися новими знаннями з iсториками й фiлологами в унiверситетi й у Матицi хорватськiй (це наукова мовно-iсторична спiлка Хорватiї).
У Хорватiї знайшлася сотня сiмей з прiзвищем
^абрiч, у розмовнiй мовi там iснує негативне оцiнкове

слово iз забутим значенням – gabar. Це знову ж таки
незалежнi ряди доказiв слушностi нашої концепцiї.
Цього року поїздка до Алжиру на запрошення
унiверситету м. Константiна стала новою апробацiєю
дослiджених фактiв. Для алжирських колег велику
частину дослiдженого матерiалу було оформлено як
сiм навчальних фiльмiв-презентацiй у програмi
Power Point загальним обсягом понад 400 кадрiв.
– Наведенi Вами докази топонiмiчного слiду
арабо-хозарської вiйни в Українi науково i суспiльно важливi. Що бiльше знаємо про справжню iсторiю, то меншає мiсця для новомодних
навколоiсторичних мiфiв...
– Ви знаєте, в мiру нагромадження знань про
вiйну Халiфату 710–737 рокiв тепер розкриваються
щораз новi подробицi, про якi ми й гадки не мали, –
як-от про збройний опiр наших предкiв арабськiй навалi (топооснови Шуб- вiд ар. шу’убiйя ‘опiр арабiзацiї
з боку мiсцевого населення’). Це хронологiчно найсвiжiшi результати студiй, i я вдячний редакцiї «Дивослова» за нагоду оприлюднити їх до виходу окремим виданням. Чимало наших читачiв знайдуть тут
щось цiкаве для себе i про iсторiю своїх рiдних мiсць.

«ЧИЖІ» – ХРИСТИЯНИ, «ШУБИ» – ПАРТИЗАНИ VIII ст.
Зиммi
Раннiй євангелiзацiї IV–VII ст. у Надднiпрянщинi разом iз прилеглими землями присвячено вже
низку дослiдних праць [Тищенко 2008, 406–469 i
список джерел]. У зв’язку з вивченням слiду джигаду VIII ст. в топонiмiї України тема отримала несподiване продовження i новi аргументи. Почалося з
того, що по всiй Українi були виявленi давнi топонiмiчнi ознаки такої типової для мусульманської
держави верстви, як iншовiрцi – зиммi або диммi
(___ dhimmi) – полiтично неповноправнi пiдданi,
послiдовники iнших «релiгiй пророкiв» (християни,
iудаїсти, зороастрiйцi). Це були люди вiльнi, але обмеженi у правах. «Щодо iудеїв i християн (а згодом
i зороастрiйцiв) допускалася вiротерпимiсть, однак
за умови, що вони пiдкоряться, стануть пiдданцями
мусульманської (тобто арабської) держави i платитимуть встановленi для них податки» [ВИ, ІІІ, 108].
Податок для зиммi звався джиз’я ______.
Початковий приголосний З- або Д- в основах
Зим- / Зем-, Дим- / Дем- зумовлений незвичним
для слов’ян першим приголосним арабського слова
dhimmi – _ dh- (як в англ. this, але «напруженим,
емфатичним», через що наступне -i- стає -и-). В околицях сiл з iменами вiд цiєї основи є сусiднi села з
назвами, що вказують на присутнiсть арабiв (основи Вороб-, Вороп-, Орiв, П’ят-), християн (Красн-,
Кросн-, Христ-) i зороастрiйцiв (Влаш-).
 На картi назва сусiднього села (знак ^) часом вказує на арабiв, якi й могли назвати своїх сусiдiв dhimmi:
• Зимовище Кв (Іванкiв сщ/Р): ^ВОРОПаївка;
ЖМІЇвка, СТАВРiвка гр. ставрос ‘хрест’, ЧЕРВоне,
РАХВАЛiвка, МУСІЙки, ДИМАРка; • Великозименове

Од (Велика Михайлiвка): ^ВОРОБйове; Малозименове;
• Зимiвки Лв (Сколе): ^ОРІВ араби; РОСОХач Русафа,
ПОГАР агаряни, ЗАВАДка ар. Савад ‘Ірак’; • Земляне См
(КРАСНопiлля): ^П’ЯТипiлля; ВОРОПай, МАР’їне.

 Буває пряме сусiдство селищ iз назвами, що
свiдчать про зиммi як християн:

• Зимницьке Мк (Врадiївка): ^КРАСНопiль!,
КРАСНiвка!; ГРАЖДанiвка харадж, МАР’янiвка; • Землянка См (Копотоп): ^КРОСНа!; КРАСНе, ЧЕРВОНий
Яр, МАР’ЯНiвка, ПОПІВка, ГАЙки ар. гай ‘змiй’,
САМБiр 2 самобор, ЩЕКинське щек ‘змiй’, БІЛОУСiвка, ОЗАРичi iр. азар ‘мiсяць вогню’ (листопад).

Про аргументи походження топооснови Красн- з
давнiшої Кросн- докладнiше див. [Тищенко 2008, 437].
 Значно численнiшi випадки районного сусiдства з назвами вiд тих же основ:
• БейЗИМИ Хм (Ізяслав): ЧИЖiвка джиз’я, ХРИСТiвка, МИСЛятин мусульмани, ЗАВАДинцi ар. Савад
‘Ірак’; • БейЗИМІвка Жт (ЧУДнiв): кОРОВинцi 2 араби,
ВІЛЬШанка Аллах, КРАСНосiлка, КРАСНопiль,
КРАСНогiрка, П’ЯТка; • Велика Озимина Лв (САМбiр):
Мала Озимина; ВІЛЬШаник, КОРНаловичi Коран, ВИКОТи iкта (вид податку), КРАСНиця, КОРНичi,
ПiдГАЙчики; • Зазим’я Кв (Бровари): ДИМЕРка, КРАСилiвка; • Зимiвники Лг (Свердловськ): МАР’ЇВка;
• Зимна Вода Лв (Пустомити): БАСiвка Аббас, ГАЇ, ЧИЖикiв; • Зимне Вл (Володимир-Вл.): ^ГОРИЧiв Гарун;
КРАСНостав, П’ятиднi, РЕШЕТники рашид ‘праведний’, МАРІЯ-Воля; • Зимовище Кв (Чорнобиль): Стара
КРАСНиця, РОЗСОХа, КРАСНе 2, ОТАШiв iр. атеш
‘священний вогонь’, БУДа будити; • Кизими Вн (Теплик): ЗАВАДiвка, РОСОШа, ЧЕРВОНий Кут; • Старi
Бейзими Хм (Шепетiвка): КРАСНосiлка, РІШНiвка 2.
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Як сказано, може бути, що арабському dhimmi
вiдповiдає i частина назв вiд основи Дим-: • Димине
Кг Н-українка: ЧЕРВоне, МАР’ЯНопiль, ПоДИМка 2; • Димiвка Лв Миколаїв: ГОРОЖанка 2 харадж
(вид податку); • Димiвське Мк Н. Одеса: Н-КРАСiвське; • Димка Чв ^Глибока ар. галiб ‘переможець’: кОРОВiя араби, МОЛОДiя муладi, КУЛИкiвка кулi ‘раб’.
Цi документованi картою назви могли сприйматися i як вказiвка на податок, сплачуваний зиммi /
диммi. Тодi вони стають ключем до розумiння пiзнiшої дивної назви податку «з диму» – через одвiчну
дiю народної етимологiї (прагнення мовця пояснити
собi незрозумiле через найближче зрозумiле).
 У топонiмах з пристосованою топоосновою
Зем- розвинувся слов’янський L epentheticum
(«вставне Л»), як нiбито у питомих назвах.
• Земляне Лг (Слов’яносербськ): ^ХРИСТОВе; ПАХАЛІВка Фатх Аллах, КРАСний Лиман, ЗИМогiр’я;
• Землянка См (Глухiв): КРАСНа Гiрка, БУДИща,
СМИКарiвка змiй, КОРЕНьок, МУРАВейня маври,
ВІКТорове iкта; • Землянки Хк (Вовчанськ): ^БУДарки;
КРАСНий Яр, МОЛОДова муладi, ПОГОРiле, НЕСТЕРне несторiяни, БАКШЕЇвка вакф; • Землянки Хк
(Кегичiвка): ^БАБАКи Бабак; РОЗСОХувата, КРАСНе,
КРАСНянське, СУМцi ар. соум ‘повний пiст’.

 Звiдси ж мають бути i прiзвища укр. Зимний,
Земляний. І вся ця нова група незалежних фактiв
знову свiдчить про те, що пiд час джигаду 710–737 рр.
араби застали над Днiпром християнiзоване населення.
Судячи з розглянутої частини даних, явище
зиммi було масштабним, i тому вiдомостi про нього
варто деталiзувати. Арабський термiн ____ dhimmi
звичайно перекладають як «союзник» або «захищений». Згiдно з мусульманським правом, так звуть
немусульманина, який уклав з мусульманами угоду
про пiдданство (dhimma), що визначає його права й
обов’язки.
Сплативши подушний податок (джиз’ю), розглядуваний як заставу, пiдданцi мусульманської
держави – євреї, самаритяни, християни (у тому
числi несторiяни) i сабейцi, а також зороастрiйцi й
iндуїсти можуть дотримуватися своєї релiгiї в рамках угоди, укладеної з владою за зразком першої такої угоди мiж халiфом Умаром i сирiйцями
(VII ст.). Цей податок знаходить обSрунтування в
Коранi. Податки зиммi не мають бути надмiрними,
як це випливає зi слiв халiфа Умара, начебто сказаних на адресу майбутнього спадкоємця: «Я раджу
йому застосовувати закони i приписи Аллаха та його Пророка щодо зиммi, вимагати вiд них повного
виконання угоди i не оподатковувати їх понад їхню
спроможнiсть» [fr.wikipedia.com/Dhimmi].
Джиз’я
Оскiльки з наведених фактiв випливає, що зиммi
було добре вiдомим явищем у Надднiпрянщинi, не
мусить дивувати потужний топонiмiчний слiд

джиз’ї – податку, який платили зиммi. «Усi iншовiрцi платили подушний податок “за захист” –
джиз’ю, який завжди стягали у грошах. Первiсно харадж i джиз’ю вважали за єдиний податок, стягуваний з iншовiрцiв. Вiд часiв Омейядiв джиз’ю збирали лише з iншовiрцiв, а харадж далi стягали з новонавернених до iсламу» [Фильштинский, 104].
Джиз’я jizyah (ар.______; тур. cizye) був подушний
(per capita) податок, стягуваний з усiх здорових немусульман вiйськового вiку, адже вони не платили
закат. Джиз’ю не брали з рабiв, жiнок, дiтей, ченцiв,
старих,
хворих,
самiтникiв
i
бiдних
[en.wikipedia/Rashidun Caliphate].
• ЧИЖки Лв Ст. Самбiр: ^САНочани сан ‘змiй’;
СЛИВниця салiб, кРОПИВник ропать ‘мечеть’, РОСОХи, РАКове Ракка (резиденцiя халiфа Гаруна ар-Рашида), МУРОВане маври, ШУМина джума ‘п’ятниця’, кОМАРовичi Омар, П’ЯТниця; • ЧИЖикове См Ромни:
БАЦМАНи ар. баджман ‘податковець’, кРОПИВинцi ропать, ПереХРЕСТiвка, БАСiвка, ШУМське, ГАЇ, БУДки,
ЗІНове зiна ‘свято’, ПАТЬОШине фатх; • ЧИЖикове См
ЯМПІЛЬ: ІВОТка ар.-тадж. iбод ‘захисник рабiв’,
РодІОНiвка ридван ‘рай’; • ЧИЖiвка Жт Новогр.-Вл.:
р. Чижiвка; КРАСи.лiвка 2, КАТЮха катiа (мн. вiд iкта
‘вид податку’), кРОПИВня ропать, ГОРБаша 2 араб, БУДИща, НеМИЛЬня мулла, ОРЕПИ араби; • ЧИЖiвка
Хм Ізяслав: БейЗИМИ, кРОПИВна, ЗАВАДинцi,
МИХЛЯ михна ‘арабська iнквiзицiя’, МИСЛЯтин;
• ЧИЖiвка Чк Звенигородка: ДЕМкове dhimmi,
ВІЛЬХовець, БУДИще, ЧЕМЕРИСьке албанцi, МУРЗИнцi мурза, Стара БУДа; • ЧИЖiвка Чг Рiпки: ОЛЕШня, ЯВОРцi Джаффар, ВОРОБ’їв, ЛОПАТнi ропать ‘мечеть’, ШУМАНи, ЧУМАк ^БУЯНки, ГРАБiв, СЕМаки,
МАСЛОкiвка, ЗАВОДське; • ЧИЖове Од Березiвка:
^ЗАВОДiвка, КОТовське 2; КРАСНе, вІКТорiвка, МАЛИШiвка маллах ‘моряк’; • р. ЧИЖiвка Вл Кiверцi: КАДИще кадий, ЧЕМЕРин, ГАЙове, КОТiв, ЖАБка Заб,
САПОГове Саффах, МУРАВище; • р. ЧИЖ-Миж у
с. Вихвостiв Чг Городня: МОЛОЖава, ДРОЗДовиця
друзи, БУДИще, КУЛИкiвка; • р. ЧИЗ.ла у с. Вел. Скнит
Хм Славута: БАЧМАНiвка ар. баджман ‘податковець’,
КРАСНосiлка, СЬОМаки семичнi шиїти, КолОМ’Є кала
Омайя ‘укрiплення Омейядiв’, кОМАРiвка, ПереМИШЕЛЬ мусульмани.

З’ясовується, що платили джиз’ю i десятки сiл
предкiв полякiв (!), причому в околицях їх – практично той самий набiр ознак арабської присутностi,
що й в Українi:
• CZYŻe (Bielsk Podlaski): MOCHNATe Маханата
‘Палермо’, RAKowicze, Str. KORNin Коран; • CZYŻyki
(Hajnówka): KOTówka, KORNino, KOTŁowka qtl- ‘вбивати’; • CZYŻemin 2 (Łódź): Wola RAKowa, OLECHów;
• CZYŻew (Gostynin): SANniki, PrzeMYSŁów, RAKów,
ŻABików; • CZYŻew (Konin): Modlibogowice, FRANKI,
MYSLibórz; • CZYŻew (Zambrów): Olszewo, Golasze,
Szymbory, Wojny-SZUBy!; • CZYŻew-Ruś (Zambrów):
KOTy, KIETLanka; • CZYŻewo (Rypin): RAKowo,
KORZENiewo, KOTowy; • CZYŻkówko (Bydgoszcz):
Kornelin; • CZYŻowice (Nysa): NieMYSŁowice; • CZYŻo-
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wice (Racibórz): ZAWADa; • CZYŻowice (Kazimierza
Wlk.): MORAWiany; • CZYŻyny (Kraków): OLSZA;
• CZYŻów (Ostrowiec Św.): SZUMsko; • CZYŻów (BuskoZdrój): PIECZONOGi, OlEŚnica; • CZYŻów 2 (SANDOMIERZ): Opoka, Ożarów, Samborzec; • CZYŻówek
(Biłgoraj): Drozdów, Bogumiłów, LuboMYŚL, OLSZyniec;
• CZYŻówka (Białobrzegi): ŻABia Wola; • CZYŻówka
(Katowice): Krzykawka, MYŚLachowice.

Серед слов’ян топооснова Чиж- вiдома аж до
верхнiх лужичiв. Не вникаючи в її iсторичну iнтерпретацiю, Е.Айхлер у статтi словника верхньолужицьких топонiмiв «Zschiesdorf» наводить i письмово засвiдченi форми назви (1373: Tzistorp, 1464:
Zcystorf), i низку спорiднених iмен власних (дпол.
Czyż, дчес. Číž, нлуж. Cyž, друс. Чиж) i топонiмiв
(нлуж. *Cyž у формах Ziesch, Schise, Zschiese,
Zschiesche; чес. Čížov «у Моравiї» NB, Čížice, Číżkov
у Чехiї, пол. Czyżkowo / Ziskau, полабське Ziesendorf
– 1298: Cisendhorp) [Eichler, 133]. Якщо йдеться таки
про джиз’ю, то показова вiдсутнiсть основи у пiвденних слов’ян – як серед iмен власних, так i в топонiмiї.
Закат
Владнi установи халiфату «розрiзнювали податок на землю, стягуваний залежно вiд релiгiйної належностi, i подушний податок (джиз’ю), який у разi
навернення до iсламу замiняли закатом, що сприяло переходу в iслам цiлих сiльських громад» [Фильштинский, 104]. Таким чином в умовах топонiмiї
України назва села вiд основи закат може вказувати на його попереднiй доiсламський стан.
Закат ____ ар. – це податок в 1/40 з нерухомостi i прибуткiв [ВИ, ІІІ, 108], податок на користь
бiдних [Platts, 617]. Закат є одним iз «П’ятьох
стовпiв iсламу» й обов’язком кожного заможного
мусульманина. За поняттями iсламу закат – податок на розкiш. Його стягали з тих, чий рiчний прибуток перевищував мiнiмальний рiвень (нiсаб). До
нiсабу не включали житло, транспорт, помiрну
кiлькiсть
жiночих
прикрас
тощо
[en.wikipedia/Rashidun Caliphate].
Несподiвано багато згадок про закат зберегла гiдронiмiя України. Досi не було спроб пояснити, чому iснує
кiльканадцять озер з назвою Закiтне: • у м. Кам’янкаДнiпровська Зп, • у с. Кам’янське Зп Василiвка, • у
нп Малокатеринiвка та • у нп. Балабине (2 озера i
р. Закiтня) Зп Зп; • у с. Березняки Пл Лубни; • у с. Солошине Пл Кобеляки; • оз. Закотне у м. Київ. Вiдома й
• р. Заката у с. М. Скнит Хм Славута, • р. Закiтня Хс
Гопри, • пот. Закути у с. Тернiвка Лв Сколе, у тому ж
районi • пот. Закутiвський i пот. Закуття у с. ОРЯВа
[СГУ; СМГУ].
Зрозумiло, що надане у власнiсть рибне озеро становило цiннiсть – i тому обкладалося «податком на
розкiш». А на ту сиву давнину, коли все це було, вказує
стан окремих озер: тепер – • болото Закiт = Закотъ
(1855) у с. Сокiл Вл Рожище або • торфовище Закiтне
у с. В’язiвок Пл Лубни.

Мiнiконтексти названих гiдронiмiв вiд основи Закiттакi: • Славута Хм {ХОРОСТок Харашi, БАЧМАНiвка
податковець}; • Сколе Лв {РОСОХач, КОРОСТiв};
• Кам’янка-Днiпровська Зп {ПОДове фатх}; • Василiвка
Зп {СКЕЛЬки? ар. Секеллiя ‘Сицилiя’, П’ЯТихатки};
• Лубни Пл {ХОРОШки, ЩЕКи}; • Кобеляки Пл {СОЛОШине салах ‘кращий напрям’, СОКІЛка}; • Київ
{МАСЛiвка, ГостОМЕЛЬ ‘купцi Омейядiв’}; • Рожище
Вл {СОКІЛ, ОЛЕШковичi, МИЛЬськ}.
А ось населенi пункти з такими ж назвами: • Закiтне
Дц (Кр. Лиман) {^ЯМпiль, ШандриГОЛОве = Шкодерська фортеця, Rozafa; ЯРОВа араб, Старий КАРАВАН
< Кейруан}; • ЗаЧатiвка = ЗаКатiвка Дц (так на картi)
Волноваха {^з.ст. ЗаЧатьєвська (!) (отже, таке походження й iнших однотипних назв), КРАСНiвка}; • Закотне Лг
(Н.Псков) {ХВОРОСТяне, Н.РОЗСОШ}; • Закутне Дц
(Артемiвськ): {^МИРОНiвка, СКЕЛЬове, ТРИПІЛля};
• Закутнiвка Хк (Первомайський) {МИРОНiвка,
МАСЛiвка, ЩУЛЬське Секеллiя ‘Сицилiя’, СУДАНка}.
Тобто у цих мiсцях побували люди Маслами, аль-Харашi,
Мервана, з Росафи, Янiни, Триполiса, Сицилiї.

Як сказано, пiдставою для найменування села
вiд основи Закат- мiг ставати саме перехiд до цiєї,
зрештою, звичайної форми податку мусульман
пiсля навернення.
Салiб – ар. ‘хрест’
Назви рiзними мовами хреста i хрещення у топонiмiчнiй системi України розглянутi неодноразово [Тищенко 2008, 431–437; ІТУ, 23–39, 134]. Але
особливе мiсце серед них посiдає арабське слово
____ салiб ‘хрест’, упiзнаване в десятках топонiмiв практично на всiй територiї України. Ця топооснова являє собою потужний доказ ранньої, доарабської євангелiзацiї у Надднiпрянщинi: з самого
факту iснування цих назв стає очевидно, що християнство було вже масово поширене перед джигадом арабiв проти Хозарiї.
• ЗАЛЕВки Чк Смiла: ^СУНки сунна; ЖАБоТИН
‘битва на Забi’, МЕЛЬНики, ЯРОВа араб, КУЛИкiвка,
БУДки, РОЗСОХуватка, ДЕМенцi, КУЦiвка ар. Quds
‘Єрусалим’, ХУД.ЯКИ, ГЕРОНИМiвка (рис. 7–3); • ЗАЛИВки ІФ Рогатин: ЗАЛИП’я ^ПОТІК; МежиГАЇ,
ВІЛЬХова, МЕЛЬна, САПОГiв, КУДлатiвка, МЕДИНЯ
Медина; + ШУМляни, КУРЯНи, ВІЛЬХовець Тр; • САЛІВ Кв ^МИРОНiвка Мерван: РОСАВА, МАСЛiвка,
КОЗАРiвка, КУТЕЛiв, КУЛЕшiв, ПОТІК, ШАНДРА,
МАКЕДОНи, ДЕМiвщина, ПанiКАРЧа; • ЗЕЛІВ Лв
Яворiв: ДрогоМИШЛЬ, ВІЛЬШаниця, ВАКУЛи, МУРИНи, ВiжОМЛЯ, РОГІЗне РаSуза, СОПІТ, ВОРОБлячин, КОТи, МОЛОШковичi, лЕЛЕХiвка Аллах; • ЗАЛИВанщина (салiб + Іоанiна) Вн КАЛИнiвка: САЛЬник,
ДРУЖне друзи, РАЙки; • р. СЕЛИВониха (на картi) у с.
Переброди Жт Овруч: КРАСНосiлка, ХАЙча 2, КРАСилiвка, МОЧУЛЬня, ГАЄвичi, КОРЕНiвка;
• САЛИВонки Кв Василькiв: БАРАХТи баракат,
ВІЛЬШанка Аллах, СОЛТАНiвка 3^ ХЛЕПча Халеб,
РОСЛавичi Расул, ГЛЕВаха халiф^ МАЛЮТянка моулуд, БезП’ЯТне, ЧЕРВоне, МАР’ЯНiвка; • р. ЗАЛИВа

– 34 –

СЛОВО
у с. ХАРКiвцi Пл Пирятин: ТЕПЛiвка тефл- ‘дiти’, ЧЕРВоне, лЕЛЯКи, МАР’ЇНське, вІКТорiя, МАЛЮТинцi
моулуд, КАПЛинцi, ГРАБарiвка; • СЕЛЕВинцi Вн НеМИРiв: ^кОРОВайна; САЛИнцi ^МАР’ЯНiвка 2,
Дуб.МАСЛІВка, кРОПИВна 2, ВИГНАНка, ВОРОБiївка, СОРОКодуби, ДЖУРинцi, ЗІНЬКiвцi,
КРИКiвцi ^БУДки, СОРОКоТЯЖинцi, ГРИНенки;
• ЗАЛИВне Зп Н-миколаївка: ^ВОСКРЕСенка,
МАР’ЯНiвка, вІКТорiвка; СОРОЧине, ЧЕРВОНе,
РІЗДВЯНка; • ЗАЛИВне Од Бiлг.-Дн.: ^ВИГОН,
КРАСНа Коса, КАРНАЛІївка жалоба по Алi; • стр. ЗАЛИВи у с. КОПИлiв Кв Макарiв: ЧЕРВОНа Гiрка,
МАР’ЯНiвка 2, ГОРОБiївка, ГАВРОНщина;
• СЛИВки ІФ Рожнятiв: ВІЛЬХiвка, КРАСНе,
ГРАБiв, ОСМОЛОДа, ГРИНЬкiв, РІВНя, ПОГАР 2;
• СЛИВниця Лв Ст. САМбiр: П’ЯТниця, КОБЛо-Старе,
РАЙнова, БИБЛо, ДРОЗДовичi, САНочани, ЧИЖки,
БАБИна, РОСОХи, кРОПИВниця, РАКове, МУРОВане, ШУМина, ГРАБiвщина; • СЛИВ’янка Км Нижньогiрськ: ^ЗАЛИВне!; ЧЕРВоне, КОРІНне, ОМЕЛянiвка,
КУЛИчки; • СЛИВине Мк Мк: ^Кир’ЯКІВка!; ПоДИМове, П’ЯТихатки, КОРЕНиха 2, Зелений ГАЙ, САПЕТня, ОЛЬШанське; • р. СЛИВка См ГЛУХiв: БУДища, СОРОКовi БАЛЬчики, ПОПІВщина, СМИКарiвка,
НеКРАСове, МУРАВейня, КРАСНоярськ, вІКТорове,
КОРЕНьок; • пот. СЛИВкiвський у с. ГРИНява ІФ Верховина: ^ГОЛОШина халiф; КРАСНик, РІВНя, КРАСНоїлiв, ПереХРЕСНе.

Аналогiї в топонiмiї Центральної Європи
Усюди, де вдалося дотепер вiдшукати слiд арабiв
у топонiмiї, виявлено також аналогiчнi сусiдства
назв вiд основ, що, ймовiрно, походять з ар. salib. На
картосхемi до нарису зображений типовий топонiмiчний ландшафт у Польщi навколо с. Zalipie.
Як видно зi схеми, навколо вихiдної назви iснує переконливий кортеж з iнших тематично пов’язаних
назв арабського фракталу. Аналогiчна картина виявлена i в iнших мiсцях у Польщi (Zaliwie, Zalewo)
й Нiмеччинi (навколо с. Selbitz, Selben).
Спiльною особливiстю цього й iнших аналогiчних
розглянутих тополандшафтiв є наявнiсть назв вiд
iменi аль-Харашi (KORCZyn 2, CHRUSZCZyzna,
KROSTitz = CHRÓŚCicy), iмовiрного слiду рибатiв
(RĄBITy, REIBITZ, RABUTz), сiл з аяном (де кличуть до молитви – BUDZyń, Kletzen), згадок про
арабiв (GRABin, MORAWany), сирiйцiв (ŻURAWniki), хозарiв (JÜDENberg), змiя (ZaGAJów, GADawa, SMYKowo), столиць халiфату (ROSOSZ,
RAKowiec, RACKwitz).
Хто такi «шуби»?
Кiлька разiв у кортежах цих назв християнського кола трапилася основа Шуб-: • ЗЕМлянка^
Шубiвка Кв Кагарлик; • Красне ~ Шубине Хк Хк;
• Хрещатик^ Репуженцi (вiд лат. repugnare ‘вiдкидати (вiру)’) ~ Шубранець Чв Заставна.
Що може означати така основа у християнському i водночас в арабському контекстi? Тематика

«стосунки мiж вiрами в мусульманському свiтi» виводить нас на формально найближче поняття ар.
шу’убiя. Скористаймося довiдкою з Вiкiпедiї. Арабським словом ______ šu`ūbiya позначають рух опору проти арабського панування у мусульманському
свiтi, зокрема в Іранi й Аль-Андалус за часiв Аббасидiв.
У цьомi вiршi з Корану вжито два слова – ‘народи ’ ____ šu`ūb i ‘племена’ _____ qabā’il: «О люди,
Ми вас створили з чоловiка й жiнки. Ми вас подiлили на народи i племена, щоб ви знали одне одного».
Слово qabā’il племена розумiють як позначення
арабських племен (але ж вiдомi й кабiли, якi не є
арабами), а šu`ūb ‘народи’ – означає ‘неарабське населення’. Ця вiдмiннiсть лежить в основi поняття
šu`ūbiya – рух неарабських народiв (званих також
`ajama- аджамi) проти арабського панування. Чи не
найвiдомiший приклад цього руху – опiр арабiзацiї
культури в сучасному Іранi. Інодi цей рух сприймається i як антимусульманський або принаймнi
небезпечний для iсламiзацiї [fr.wikipedia/Shu’ubiya].
Є на Кiровоградщинi рiчка i селище Аджамка
вiд щойно згаданої арабської основи `ajam ‘неараб’.
З викладеного зрозумiло, що таку назву не могли
дати нi половцi, нi печенiги, нi татари, нi турки, якi
певний час контролювали цi землi. Її могли залишити тiльки араби, бо `ajam – частина їхньої картини свiту. Це дуже арабське поняття, таке, як Wой для
iудеїв або erdera для баскiв. Здавна араби позначали
цим словом усi народи, з якими входили у контакт.
Назва Аджамка – черговий аргумент справжностi
арабського слiду в Українi. Ось її контекст:
• АДЖАМка Кг Кг: ^ПриВІЛЛя jyl-?; МАСЛяНИКiвка! (перемога Маслами), МИРОНiвка!, МОЛОДецьке муладi, лЕЛЕКiвка Аллах, ДЕМЕШКове
Дамаск, КРУПське (лит. krupė ‘жаба’), КАНДАУРове
кундур, АНДРОСове, КОРЛЮГiвка, СЕВЕРинка.

Цей контекст показовий. По-перше, вiн мiстить
слiд трьох етнiчних складникiв подiй джигаду
710–737 рр.! Ось араби (Аллах, Маслама, Мерван,
Дамаск), хозари (кундур), варяги (основи Север-,
Корлюг, Андрос-). По-друге, тут є ознаки вiйни
750 р. в Халiфатi (перекладена топооснова Жаб-).
По-третє – слiд нових мусульман (муладi).
Але справжнiй букет несподiванок чекає на нас
навколо сiл з назвами вiд основи Шуб-. Цiкаво, що
вiд цiєї основи знайдено єдиний гiдронiм (назва болота ШУБоТИНкове  ‘бiй народiв’ у с. Шкнева Кв
Полiське – у минулому, очевидно, озера). Ось перелiк десятьох географiчних об’єктiв України з назвами вiд основи Шуб-:
• бол. Шуботинкове у с. Шкнева [СМГУ, 306] Кв
Полiське: ^МАРКiвка 2 ар. _____ ма’ракат ‘бiй, битва’;
ПАТАЛiївка!! (23 км), ВІЛЬШанка, ОМЕЛЯнiвка;
• Кашубiвка Пл Пл: ^МАРКiвка 2; ПАТЛАївка
(16 км), БАРАБАШiв, САПОЖине, ФІСуни;
• ШУБАри пiд Рава-Руською [Encarta] Лв Жовква: ПОТЕЛич! (12 км), ШАБЕЛЬня, р. РАТА, струм.
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ЖАБ.НИК, МЕРВичi, СОПОШин (Саффах)^ МАЦОШин! маджус (арабська назва варягiв), ЗАШКiв,
ЛИПник, KORNie;
• Шубине Хк Хк: ^ПОДОЛЬОХ (3 км) ^ЛизоГУБiвка, ХОРОШеве, ОЛЕШки, КУЛИничi, КАРАВАН, САНЖАРи, МОВЧани, лЕЛЮКи; NB: безпосереднє (!) сусiдство сiл Шубине^ Подольох.
• Шуби Хк Богодухiв: ^ШИЙчине 2; ШАРІвка, ЗаРЯБинка, ГОРБАНiвка, КАДНиця;
• Шубинi Стави Чк Лисянка: ЖАБ’ЯНка, ГАНЖАЛІвка, РОЗКОШiвка, ЧАПЛИнка, ПоЧАПинцi,
ШУШкiвка, ХИЖинцi;
• Шубiвка Кв Кагарлик: ^ЗЕМлянка!!; РАСАВка,
оЧЕРЕТяне, ГОРОХове, ГОРОХуватка;
• Шубкiв Рв Рв: ^ГОРИНЬград 2, РИСВ’ЯНка ризван,
КОТiв!; БАРМАКи, ОМЕЛяна, ОМЕЛЯНщина, ОЛИШва, КОРНин, БОЯНiвка, КОПТовичi, ЯСИНиничi;
• Шубранець (шуб + бранець) Чв Заставна: КУЛІвцi,
ВАСЛовiвцi, Чорний ПОТІК, РЕПУЖицi, МУСОРiвка.
Але ж усе це є нiщо iнше, як прекрасно збережений у
топонiмiї слiд опору арабськiй навалi 710–735 рр.! Причому чотири рази поблизу об’єктiв з назвами вiд основи
Шуб- опиняються основи-кандидати на походження вiд
ар. Фатх Аллах! (Подольох Хк, Потелич Лв, Патлаївка
Пл, ПАТАЛІївка Кв < Фатх Алi)! Вiд бол. ШУБоТИНкова до ПАТАЛІївки Кв – 23 км, вiд КаШУБiвки до ПАТЛАївки Пл – 16 км, вiд Шубарiв до Потелича Лв – 12 км,
вiд Шубиного до Подольоху Хк – 3 км!

Бiльш нiж переконливо усе це виглядає на картосхемi (рис. 1). Райони опору розкиданi не хаотично: три з них – у вогнищi джигаду, а решта – на краях теренiв, знелюднiлих унаслiдок людоловства
(сiра заливка на схемi).
Отже, з ПОТЕЛичем – усе, все у зворотному порядку: значить, назва рiчцi (Телич, Tilicz) дана
пiзнiше вiд назви селища або урочища на його мiсцi
i вже є спробою цю назву (пере)осмислити. Насправдi вiддалений усього на 12 км антиарабський
осередок Шубари (шуб- + бор-) є прямою вказiвкою
на правильнiсть етимологiї Потелича вiд потали
(пор. пару «Шубине^ ПОДОЛЬОХ Хк Хк»). Прийняття цiєї гiпотези пiвроку гальмував передсуд
про безвиняткову первиннiсть гiдронiмiв перед
ойконiмами. Не раз так i є, але тепер ми вже легко
пригадаємо численнi винятки з цього правила, досi
трактованого як абсолютне.
А яка слов’янська iсторична пам’ять фону: р. РАТА, с. ШАБЕЛЬня! Липник – це знову «мiсце битви», Зашкiв указує на незриму присутнiсть хозарина, збирача ясаку, а трiйка назв «ЖАБ.НИК, МЕРВичi, СОПОШин» уже розглянута як слiд подiй
750 р. У свiтлi дальших студiй архiважливим стає
сусiдство «СОПОШин^ МАЦОШин» (Саффах,
маджус). От, принагiдно, звiдки i львiвське осудливе слово «шубравцi» з розмитим значенням: це
борцi проти арабiв з-пiд Рави – шуб- + рав-цi. Цiкава й сама негативна конотацiя назви: значить, вона
була вживана у проарабських колах...

У Бiлорусi iснує село • Шуб.нiкi BY Вiцеб.: ^Карэнёўка Коран, р. i нп УЛЛА Аллах, РАДУНЬ радван,
МОСОР Миср, ГОМІЙ, АМЕЛЯ.нiкi, ВОдОПАЕВа
вороп-. Тут знову топоконтекст класично мусульманський – Коран, Аллах, радван ‘ризван’, Єгипет
(NB: названий по-арабськи!), Омейяди, араби.
Є ще низка назв на пiвночi Росiї, але їхня хронологiчна прив’язка потребує додаткових студiй.
Польський дарунок до теми
У Чехiї назв вiд основи Шуб- немає. Натомiсть у
Польщi, де згодом виявлено виразний слiд вiйськових дiй арабiв у тi ж роки, що й бiля Дiнця, опiр
джигаду був помiтнiшим. Перший же контекст вражає своєю iнформативнiстю:
• Szubin 51 C2 Szubin-Wieś BYD.GOSZCZ < byt-!:
KORNelin, CZYŻkówko, SAMOKLĘski, SAMOSTRZEL
(750), BAGDAD!

У повнiй вiдповiдностi з логiкою дослiдження, з
наведеного контексту видно, що тут уже iснувала мусульманська дiаспора (Kornin), а окремi села вже й
платили джиз’ю (CZYŻkówko). Випрозорюється
сенс назви мiста БидSощ: тут бито «гостей». Тим не
менше, вони й по збройному опору зберегли войовничу позицiю, бо є слiд «самобору» (змiни династiй)
750 р. у переконливих синонiмах – SAMOKLĘski i
SAMOSTRZEL, тобто «самопоразки» i «самострiль(цi)» (на вiдмiну вiд samostrzał ‘самострiл’).
Увiнчує цей контекст розгадка того, як аж на луцi
Вiсли опинилася назва Bagdad: справдi, якщо
засвiдчений у навколишнiх назва «самобор» – це пора перемоги Аббасидiв, то 750 р. гранично точно визначає час появи у Польщi цiєї реплiки назви їхньої
столицi. Це новi докази того, що тут мусили дiаспору
сусiдiв терпiти, а тi добре влаштувалися, беручи
джиз’ю з мiсцевих сiл. Другий контекст дає
скромнiшi, але все одно добрi результати: араби, мусульмани, поморяни, битва ратей, iмовiрно – iм’я альХарашi: • Szubina 94B2 Kutno: Szubsk-Duży, SzubskMały, Szubsk-Towarzystwo, GROCHów Харашi?,
Raciborów, GRABków, WyMYSLów, POMORZany.
Зате третiй тополандшафт пiд Бєльськом-Пiдляським унаочнює мiсце чи не найзначнiшого опору арабам на землях Польщi, водночас демонструючи знаменне продовження iсторичної пам’ятi полякiв у низцi точних перекладiв назв вiд арабської
основи Шуби- як Wojny ‘вiйни’! Тут знову CZYŻew
засвiдчує сплачування джиз’ї, оригiнальне SZYMbory – вказує на боротьбу з плем’ям симовим (арабами), видно присутнiсть хозарiв, якi знову беруть
свiй податок – ясак (ZASZKow), тут i варязька русь
(не раз), i пожежi, i битва ратей.
Шлезвiзькi Шуби

Повною несподiванкою стало виявлення ще чотирьох сiл з iм’ям Schuby в Нiмеччинi пiд ШлезвiSом,
де вони успiшно замаскувалися пiд мiсцевi назви з
данським формантом -by. В околицях є ознаки i
слов’янського середовища (WINNE.MARK). Можна
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Рис. 1. Десять вогнищ збройного опору джигаду (основи Шуб-) на тлi iнших топонiмiчних ознак
арабо-хозарської вiйни 710–737 рр.

не сумнiватися, що тамтешнi нiмцi сприймають усi
чотири назви Schuby як «черевичнi села» – Schuh +
by. А ось що знають про них навколишнi топонiми:
• Schuby (Kappeln): WINNE.MARK !, KETELsby, MOHRberg!, KOSEL!; • Schuby
(Schleswig): MOLDenit!, TolkSCHUBY, Norderschubyfeld, DANNEWERK.
Он воно в чiм рiч! Аж тут, пiд ШлезвiSом, ареал
розселення слов’ян пiд назвою «Венедська марка»
(WINNE.MARK) змикався з землями Данiї (DANNEWERK данський вал). Переконливi подробицi:
арабська основа qtl- у назвi KETELsby (остання така
на пiвнiчний захiд), далi – MOHRberg «Маврська гора», пiд яке б болото (MOHR!) цю «гору» не замасковували, i цiлком слов’янський KOSEL – як видно
з дальших студiй, це повсюдна у Слов’янщинi ознака

села з казиєм. SCHUBYFELD може приховувати
спогад про поле битви, а основа MOLD- таки вказує
на муладi... Tolk – як i у всiх слов’ян, тюркiзм ‘толковин’ (перекладач), а за ним – четвертi «Шуби».
Залишається пiдкреслити, що всi цi розлогi терéни вiд Дiнця до Ельби були заселенi строкато, мозаїчно, вони нiяк не були землями винятково слов’янськими, або хозарськими, або арабськими. Вони
були разом тим усiм.
Так вiдкрився новий обрiй минулого, з яким
потрiбно освоїтися, перш нiж приступити до одисеї
капирiв (Sабрiв)5.
5 Див.: Забутi Sабри-вигнанцi // Україна: Наука i культура. –

К., 2010. – Вип. 35; також: І л ь ч е н к о В. Вiдкриття професора Тищенка (на сайтi УНІАН вiд травня 2009 р.)
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