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ПРО ВИТОКИ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ ДАЖБОГА ТА СОСЛАНА – 

ДАВНЬОРУСЬКОГО БОЖЕСТВА ТА ГЕРОЯ НАРТСЬКОГО ЕПОСУ 
 

Стаття присвячена пошуку витоків давньоруського божества Дажбога згідно історії та розвитку 

давньоукраїнських земель. Актуальність дослідження образу Дажбога, версій вчених щодо етимології імені цього 

божества, надало змогу виявити наявність відношення сонячного володаря до культури давнього народу скіфів. 

Надалі методом порівняння було запропоновано розібрати образ персонажа нартського епосу Сослана та 

досвідчитись у великій кількості подібностей обох постатей: зв’язок із вогнем, значна роль каменю у міфах, схожі 

відомості про дружин героїв, й однаковий стосунок до скіфів. Це дозволило зробити висновок, що Дажбог й Сослан 

є однією особою – першопредком скіфів. Через це, у підсумку доповіді робиться порівняння Дажбога і Сослана із 

скіфським пращуром Таргітаєм, якого свого часу описав давньогрецький історик Геродот. Наприкінці робиться 

висновок щодо причин виникнення цих трьох особистостей в культурах різних народів. 
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Постановка проблеми. Актуальність 

дослідження в області вивчення давньо-

української міфології, її зв’язків із іншими 

культурами полягає у тому, що вивчення цього 

питання проливає світло на непам'ятні часи 

історії майбутньої Русі, показуючи які саме 

народи брали участь у формуванні етносу 

українців, чий вплив був найбільшим та 

найзначнішим. У контексті ж даної теми мова 

піде не про всіх язичницьких божеств русинів, а 

лише про одного з них, божества сонця та 

життя – Дажбога. Чому саме про нього? Даний 

персонаж є одним з найголовніших божеств у 

політеїстичному пантеоні русичів, окрім того, 

саме він згадується у таких письмових джерелах 

як «Повість минулих літ» Нестора Літописця та 

«Слово о Полку Ігоревім» невідомого автора. До 

того ж, в останньому з наведених літописів і 

взагалі наймення божества застосовано у 

словосполученні «Дажбогові внуки», де 

Дажбога можна розуміти як прабатька 

майбутніх українців [17]. Звісно, якщо даний 

вираз не має такого змісту як «син Божий» у 

християнстві. Це ж саме питання стосується й 

Сослана – героя нартського епосу, який, 

щоправда, належить до міфології інших народів, 

втім має багато спільного із давньо-українським 

язичницьким божеством. 

Тож, метою статті є дослідження витоків 

імені та походження історичного образу 

Дажбога, виявлення подібності цього образу 

до персонажу нартського епосу Сослана, та 

пошук пояснень спільного коріння двох героїв. 

Аналіз джерел та публікацій. Отже, з 

приводу походження божества Дажбога існує 

чимало припущень, як, власне, і до значення його 

імені, хоча дослідження цього питання почалось 

іще з ХІХ ст. Так, зокрема московський історик 

Д.М. Дубенський запропонував таку етимологію 

імені: Дажбог – як «Дай Бог», від «даж-» – 

наказовий спосіб дієслова «дати». Таким 

чином ім’я визначають як «бог-даровик, бог-

подавач», й цей епітет цілком притаманний 

богу сонця, від якого залежить життя на землі. 

Із Д.М. Дубенським погодились І.В. Ягіч – 

історик, етнограф та фольклорист Петербурзької та 

Віденської академій наук, а також Р.О. Якобсон – 

російський та американський мовознавець, 

літературознавець, спеціаліст по семіотиці. 

На противагу ним міфологи як-от О.Н. Афанасьєв, 

І.І. Срезневський, Ф.І. Буслаєв, Л.П. Якубинський 
вважали першу половину імені («Даж-») – 

присвійним прикметником від зниклого 

слов’ян., слова «дагъ» (готське dags, нім. Tag 

та ін.) у перекладі – «день, світло». Доказом 

існування слова «даг» у слов’янських мовах 

Срезневський вважав те, що збереглося в 

хорутанській мові слово того ж кореня 

«д’жниця» – «рання зоря». Якубинський, 

вважав таку форму чергування «г» / «ж» 

(«Даж» і «даг») невірною. В.Н. Топоров 

вважав рівноправними обидві форми імені Д., 
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вказуючи на чергування *dažь / *daždь [21]. 

Звідси, висновок щодо походження божества 

за версіями дослідників цілком зрозумілий – 

це є автохтонне слов’янське божество. 

І зовсім іншої думки притримувались 

мовознавець-тюрколог М.О. Баскаков, а також 

філолог, медієвіст-славіст А.М. Робінсон. За їх 

версією, ім’я Дажбога було запозичено з 

іранської мови [21]. Цікаво, що радянський 

дослідник Б.О. Рибаков стверджував, що культ 

Дажбога напряму пов’язаний вже зі скі́фським 

пантеоном богів [18, с.447]. А якщо 

простежити походження самих скіфів, то, на 

думку дослідників, вони і являють собою 

кочовий іраномо́вний народ (іранська група 

індоєвропейської сім’ї) [15]. 

Основні результати дослідження. Тож 

скіфи є родичами іранців. З огляду на те, 

припущення М.О. Баскакова, А.М. Робінсона 

та Б.О. Рибакова, якщо узагальнити їх у 

висновку, що Дажбог має скіфо-іранське 

коріння, є чинним. Тому, перша частина імені 

«даж» – слово утворене з імені Аташ (перс. 

ش  у перекладі означає «вогонь», а друга (آت

частина (غ  українською мовою і [bagh] (ب

означає «бог». Звідси, цілком зрозуміло, що 

ім’я Дажбог має означати «вогняний бог», що 

цілком природньо згідно функцій цього 

божества, як сонячного володаря та 

покровителя тепла. Однак, спираючись на 

відомості, надані давньогрецьким істориком 

Геродотом, «вогняним божеством» в скіфів 

виступала Табіті – покровителька вогню, –  і 

це богиня, а не бог [16, с. 121]. 

Дане протиріччя наводить на думку про 

допущення помилки в судженнях. І справді, 

лише нещодавно було виявлено наступний 

факт. Вчені з Інституту цитології та генетики 

СО РАН разом із колегами з Німеччини, США 

та Франції провели найбільше генетичне 

дослідження носіїв скіфської культури з усієї 

Євразії, щоб зрозуміти демографічні основи 

історії скіфів. Виявилося, що скіфи з різних 

кінців євразійського степу один одному 

ближчі, ніж іншим народам, а їхні нащадки 

належать до носіїв тюркських мов. Результати 

дослідження були представлені у журналі 

Nature Communications у 2017 р. [23]. Таким 

чином, скіфи є родичами тюркським народам. 

З цієї причини, повертаючись до теми 

витоків божества, тепер доцільним буде 

дослідити ім’я Дажбога використовуючи 

тюркські мови, а отже тюркську етимологію. 

Наближеним до першої частини імені «даж-» є 

тюр., слово taş, що перекладається як «камінь», 

а слово «бог-» утворене від тюркс. імені Бахт 

(перс. خت  ,перекладається як «удача, щастя ,( ب

везіння». Отже,  Дажбог згідно такого 

перекладу означає «камінь щастя». Дійсно, 

виходить досить дивне тлумачення, однак 

підтвердження зв’язку Дажбога як сонячного 

божества із каменем існує в стародавніх 

українських народних піснях, зокрема у 

колядках: таких як «Ой як то ще було із нащада 

світа», що була записана Г. Бердник у Карпатах 

(«…Тай винесли птаxи Жовтий Красен-Камінь / 

Стало з того камню та Яснеє Сонце»); чи, 

наприклад, у пісні «Ой Даждь-Боже» («…Пава 

ходила, / Пір’я губила, ― / Ой Даждь-Боже, / 

Пір’я губила! /… Ой Даждь-Боже, / На камінь 

клала!») [19, с. 167] [9, с. 87]. Окрім того, є 

відомості, за якими у дохристиянську добу під 

час обряду благословення дівчаток на служіння 

язичницьким богиням, вістунка (волхвиня) на 

їх честь проколювала вуха дівчатам: сережки, 

які їм чіпляли мали форму кілець (символ 

Дажбога), а по центру кілець-сережок був 

камінчик» [9, с. 127]. 

Тобто, Дажбог як божество був пов’язаний 

із сонцем й одночасно із каменем. Одначе 

напряму подібне за іменем божество відсутнє 

у скіфів. Хоча ньому існують аналоги в інших, 

так би мовити, сусідніх культурах, а саме у так 

званому нартському епосі або епосі нартів. 

Що ж таке нартський епос? Це зібрання 

сказань та переказів народів Північного 

Кавказу про родовід та пригодницьке життя їх 

предків: героїв-богатирів (нартів). Тому не має 

дивувати той факт, що при бажанні 

ознайомитись із цими зібраннями, нині 

дослідникові може зустрітися нартський епос: 

осетин, адигів, абазин, абхазців; також – 

карачаївців, балкарців, чеченців та інгушей. З 

цієї причини нартський епос не є 

приналежністю суто якогось одного з етносів, 

в історіях та культурі яких наявні подібні міфи. 

Незважаючи на деякі відмінності у переказах, 

основна суть та основні події у всіх епосах 

лишається незмінними, так само як і 

персонажі, які загалом присутні завжди у 

будь-яких інтерпретаціях. Проте в рамках 

теми, буде розглянуто саме того персонажа, 

навколо якого будуються майже всі сюжетні 

лінії. В нього багато імен: Сослан – у осетин; 
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Саскриква – у абхазців; Сосруко – у адигів, 

абазин та карачаєво-балкарців; Сеска Сосла 

або Соска Сосла – у чеченців та інгушей. Але 

задля більшої ясності надалі буде використано 

традиційний в науці осетинський варіант. 

В усіх перекладах тлумачення даного імені 

є однаковим – «народжений з каменю». Хоча 

за деякими припущеннями, ймення персонажа 

має тюркське походження, зокрема 

ногайською мовою «суслан» означає 

«приймати грізний вигляд». Для адигської 

мови слово «Сослан» чи в їхньому варіанті – 

Созруко, є запозиченим, а отже має те ж саме 

значення. Втім додавання закінчення «ко-» від 

адиг. gwӓ означає «син», і таким чином 

Созруко має означати або «приймаючий 

грізний вигляд син» або «народжений з 

каменю син» [20, с.12]. Й обидві версії, згідно 

сюжету епосу, за яким цей герой є доволі 

могутнім воїном, не суперечать одна одній. 

Слід додати, що французький етнограф, 

провідний дослідник кавказьких мов Ж. Дюмезіль 

також вбачав в образі Сослана наявність зв’язку 

із деякими солярними елементами [8, с. 75 – 75]. 

На думку дослідника, цей образ також є 

символом вогню, адже існують міфи, за якими 

Сослан є викрадачем вогню для нартів [13, с. 19]. 

У своїй статті досить відомий за радянських 

часів вчений-філолог, етимолог та 

мовознавець-іраніст В.І. Абаєв зазначає: 

«Всеволод Миллер и Жорж Дюмезиль показали, 

что генетические связи осетинского эпоса 

ведут к североиранским скифо-сарматским 

племенам…», «…сравнительный анализ, 

проведенный этими учеными, вскрыл такие 

яркие параллели между мотивами и 

сюжетами нартовских сказаний и 

легендами и реалиями скифов, сарматов и 

алан, которые никак не могут быть 

результатом случайного совпадения...» [20, с. 

27 – 28]. На додачу раніше зазначена теза з 

приводу тюркського коріння імені Сослана має 

підтвердження, адже відомі з давньогрецьких 

джерел «скіфи» у персидських названі «сака», 

тоді як сакські племена і є представниками 

тюркських народів [6, с. 101] [12, с. 16; 77] [23]. 

Про спорідненість саків та скіфів зазначав й 

Геродот: «Саки, тобто скіфи, мали на голові 

високі гостроверхі капелюхи і були одягнені в 

штани, мали луки, як у своїй країні, кинджали і 

ще сокири, що називаються сагари. Вони були 

аміргійськими скіфами, їх називали саками, бо 

перси всіх скіфів називають саками» [4, с. 

316]. Саме тому етимологія імені Сослан 

напряму пов’язана із скіфами-саками. 

Так само як і етимологія імені Дажбога, що 

має тюркське коріння. До того ж, за 

міфологією, обидва персонажі, і Дажбог і 

Сослан, завдячують своєю появою небесному 

ковалю: в давньоруських племен – це Сварог 

(від санскритс. сварга «небо»), а в нартському 

епосі – Курдалагон (осет.), Тлепш (адиг.) тощо 

[3] [20, с. 117] [13, с. 190]. 

Обидва персонажі, були одружені на дівах 

Сонця: Сослан – на Ацирухс, дочці Сонця 

Хура (осетин. епос), а Дажбог – на Зорі-

Зоряниці, сестрі Сонця [1, с. 85 – 86; 89] [7, с. 

20]. Хоча існують міфи, відповідно до яких 

Зоря-Зоряниця названа донькою, а не сестрою 

Сонця [1, с. 87 – 88]. Проте в міфології давніх 

русичів божеств Сонця було декілька. І окрім 

Дажбога було таке божество сонця як Хорс. І 

якщо порівняти, то дружина Сослана Ацирухс 

є донькою Хура (Сонця), тоді як Зоря-

Зоряниця може бути донькою – Хорса, також 

Сонця. До того ж, ім’я Ацирухс перекладається 

як «надприродне сяйво», тоді як Зоря-Зоряниця 

означає «яскраве сяйво». Але Ацирухс є 

дружиною, а Зоря-Зоряниця – сестрою, як з цим 

бути? Тут треба наголосити на тому, що 

«сестра» у стародавніх текстах та міфах не 

завжди позначало кровну спорідненість, а 

найчастіше виступало поняттям «супутниця» 

(тобто дружина). Таким чином, Зоря-Зоряниця 

як «сестра» в значенні «супутниця» може бути 

дружиною Сонця – тобто Дажбога. Тоді як 

батьком Зорі-Зоряниці, тобто Сонцем 

виступає Хорс (подібно до Ацирухс, батько 

якої Хур). Тобто вона одночасно і дружина-

сестра, і донька – Сонця, адже солярних богів 

два: її батько й чоловік. 

І нарешті, обидва, і Сослан і Дажбог 

переживають викрадення своїх дружин 

(Сослан – Ацирухс, Дажбог – Зорі-Зоряниці) й 

щасливе їх спасіння та повернення від лиходіїв 

[1, с. 89] [5, с. 136] [20, с. 339]. 

Логічним буде питання: якщо ототожнити 

Дажбога та Сослана, чому ж в одних народів 

він перетворився на божество, а в інших 

лишився людиною? 

Насправді, вони обидва є родоначальниками 

своїх народів, героями-першопредками. Сослан 

лишився в культурі народів Північного Кавказу, 

а з приводу Дажбога, в «Слові о полку 
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Ігоревім» використовується таке поняття як 

«Даждьбогові внуки», яким, на думку одних 

дослідників, позначено руський народ в цілому, 

а на думку інших – лише нащадки князівського 

роду [2] [17] [21]. На додаток, саки-скіфи як 

кочові племена, що дуже старанно зберігали 

свою традиційну культуру, вклонялись духам 

природи та стихій, й дуже шанували своїх 

предків, яким вклонялись на рівні з іншими 

духами [12, с. 85]. Таким чином, Дажбог є 

обожнений першопредок. 

Щодо зв’язку Дажбога із сонцем також є 

пояснення. В Іссикському кургані було 

знайдено головний убір сакського царевича, 

що являв собою сонце, крилатих коней та 

чотири золотих стріли, направлених у небо. 

Чотири стріли позначали чотири сторони світу, 

тоді як сонце позначало божественне 

покровительство, бо сакський правитель 

вважався обранцем богів та його намісником 

на землі [11, с. 96]. Оскільки саки є скіфи, 

таким чином скіфські володарі уособлювали 

собою «світило» для народу, з чого не важко 

зробити висновок, що Дажбог-Сослан – є 

першопредком династії скіфських князів, а 

сонце є його символом як правителя. 

З огляду на те, що він постав першопредком 

скіфських керівників, має зміст звернутися до 

книги давньогрецького історика Геродота, 

зокрема до його четвертої книги «Мельпомена», 

де описано ще одне ім’я першопредка скіфів. У 

тексті історика зазначається: «Как 

утверждают скифы…первым появился на 

этой земле, бывшей те времена пустынной, 

человек по имени Таргитай. А родители этого 

Таргитая, как говорят (на мой взгляд, их 

рассказ недостоверен, но они всё же так 

именно говорят) Зевс и дочь реки Борисфена. 

Такого именно происхождения был Таргитай» 

[16, с. 101]. До речі, зв’язок головного 

персонажа міфу із рікою присутній і в 

нартському епосі, де розповідається про 

наступне: декотрий нартський пастух, 

проходячи повз ріки, побачив нартську 

чарівницю іменем Шата́на (осет. також. Сата́на; 

адиг., абхаз., абаз., кабардин., – Сатаней або 

Сатаней Гуа́ша; у чечен. та інгуш. Села Сата). 

Захоплений її красою, він хотів наблизитись до 

неї, втім течія ріки розділяла їх й тоді 

збуджений пастух, сідаючи на камінь, залишає 

там своє сі́м’я (за іншою версією, його сі́м’я 

перетнуло хвилі й потрапило на камінь) [20, с. 

117] [14, с. 364 – 365]. Невдовзі чарівниця 

кличить до себе небесного коваля, прохаючи їй 

допомогти розколоти цей камінь, що він й 

робить [13, с. 190]. З цього каменю й з’явився 

на світ нартський герой Сослан. 

Проводячи аналогію, легко помітити 

присутність в обох міфах деякої дівчини та 

верховного божества, а також невідомої ріки, 

як місця події. Проте саме в Геродота назва 

даної річки уточнюється, адже Борисфен – це є 

давньогрецька назва Дніпра. 

З приводу етимології імені самого Таргітая 

серед дослідників існує численна кількість 

теорій. На думку прихильників скіфо-іранської 

теорії, ім’я Таргітай складається з двох частин: 

давньо-іран., дарга (даргу) «довгий» або 

«гострий», й тава «міц», «сила», звідси – 

Таргітай є «довго сильний, міцний». Водночас 

ім'я Таргітай зустрічається не лише в Геродота, а 

зокрема в історика VII ст. Феофілакта Сімокатта, 

який так описує деякого Таргітая: «людина 

видна в племені аварів» [22, с.35]. Саме тому 

історики аварців зазначають, що Таргітай – це 

взагалі аварсько-тюркське ім'я. І з позицій 

тюркської мови слово таргітай складається з 

тарги або тариг – давн.-тюрк., й «землероб», 

сой-той – тюрк., «рід»; що в цілому має 

розумітися як «рід або родоначальник 

землеробів» [10, с. 250 – 251]. Таке тлумачення, 

по-перше, ще раз підтверджує, що скіфи були 

тюркомовними народами, а по-друге є ще одним 

доказом того, що образи Сослана та Таргітая є 

однією особою – одним першопредком, 

родоначальником. 

Висновки та пропозиції: обожнений образ 

давньоруського Дажбога та нартського героя 

Сослана (Саскриква, Сеска Сосла тощо) 

своїми витоками уходить в далеку історію 

скіфів, розповідаючи про започатківця 

династії скіфо-сакських правителів, у Геродота 

відомого як Таргітай. Виникнення трьох імен 

(чи назвиськ) пов’язане із кочівницьким 

життям скіфів-саків, які розходячись по різних 

землях в рамках двох мовних груп (іранської 

та тюркської) передавали наступним 

поколінням збережені відомості про одного й 

того самого правителя – обожненого ними 

сонце-пращура. 
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Саме тому такі на перший погляд різні образи 

мають настільки вражаючу подібність. Так само 

як і міфи, що видозмінювались тими, хто їх 

переказував. І попри це, основа перекладених 

історій, що передавались із уст в уста, із 

покоління в покоління, лишилась незмінною. 
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Белогривая Даниэлла Валерьевна 

ОБ ИСТОКАХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ДАЖБОГА И СОСЛАНА – ДРЕВНЕРУСКОГО 

БОЖЕСТВА И ГЕРОЯ НАРТСКОГО ЭПОСА 

Статья посвящена поиску истоков древнерусского божества Дажбога согласно истории и развитию 

древнеукраинских земель. Актуальность исследования образа Дажбога, версий ученых по этимологии имени этого 

божества, позволило выявить наличие отношения солнечного обладателя к культуре древнего народа скифов. В 

дальнейшем методом сравнения было предложено разобрать образ персонажа нартского эпоса Сослана и 

убедиться в большом количестве сходств обоих фигур: связь с огнем, значительная роль камня в мифах, похожие 

сведения о женах героев, и одинаковое отношение к скифам. Это позволило сделать вывод, что Дажбог и Сослан 

является одним лицом – первопредком скифов. Из-за этого, по итогу доклада делается сравнение Дажбога и 

Сослана со скифским предком Таргитаем, которого в свое время описал древнегреческий историк Геродот. В конце 

делается вывод относительно причин возникновения этих трех личностей в культурах разных народов. 

Ключевые слова: Дажбог, Сослан, скифы, саки, Таргитай 
 

Bilohryva Daniella Valeriivna 

ON THE ORIGINS OF MYTHOLOGICAL IMAGES OF DAZHBOG AND SOSLAN – THE OLD RUS DEITY 

AND HERO OF THE NARTH EPIC 

The article is devoted to the search for the origins of the ancient deity Dazhbog according to the history and development of 

ancient Ukrainian lands. The relevance of the study of the image of Dazhbog, versions of scientists on the etymology of the 

name of this deity, made it possible to identify the presence of the relation of the solar ruler to the culture of the ancient people 

of the Scythians. Later, the method of comparison was proposed to disassemble the image of the character of the Narth epic 

Soslan and to verify a large number of similarities of both figures: connection with fire, a significant role of stone in myths, 

similar information about the wives of heroes, and the same relationship to the Scythians. This led to the conclusion that 

Dazhbog and Soslan are one person - the ancestor of the Scythians. Because of this, in the report it makes a comparison 

between Dazhbog and Soslan with the Scythian ancestor Targitai, who was once described by the ancient Greek historian 

Herodotus. At the end, it concludes about the causes of these three personalities in cultures of different nations. 

Keywords: Dazhbog, Soslan, Scythians, Saki, Targitai 
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