
 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 
 
 
P.S. Текст був уже поданий до друку, коли 

відкрилася важлива обставина. Хоча іранська 
належність волхвів-магів формально не вказана ані 
в оригіналі, ані у перекладах (слов. волхви, фр. les 
rois mages, іт. i rè magi), у народній культурній 
традиції, зокрема в Україні, її цілком адекватно 
усвідомлювали століттями: "А перські цáрі 
принесли дáри, Поклін віддали смиренно" (колядка 
з села Стецева Івано-Франківської обл., 
(Снятинський р-н), повідомив п. М.Г. Курилюк). 
 

 



Ілюстрації 
 

  

 
 
Рис. 1. Уперше помічені три часовіі періоди по-
ширення топооснови Апаст-/ Обест-/ Авест- 

 
Найстаріша форма основи має приголосний   
-П-, новіша -Б-, найновіша -В-. Видно, що в  
топонімії Україні збережено слід двох 

історичних періодів іранського духовного 
впливу, що добре відповідає фактам словника. 
У Поволжі показано давні запозичення з мови 
Авести: мордовські azoro 'Ахура (пан)', Azorin'e 

Pavas 'Господь Бог' з відповідниками в 
удмуртській (uzir 'багатий', комі-зирянській ozir 

'тс.', мансі āter 'князь')

 
Рис. 2. Фронтальні студії виявляють щораз 

більше зороастрійських реалій 
 

Розшукано нову основу Опоч- (незважаючи 
на пристосовану фіналь, ініціальна частина 
є бездоганним слов'янським відповідником 
двох перших складів дір. Apastak). Додані 
топоніми від основ Барсам-, Урван-, 
Фравеші-, Шпенд- з відповідними 

значеннями: 'ритуальний предмет маґа, 
душа, душа праведника, святий', а також 
Пирят- (позначення π), – імовірно,  з гр.  

πυραιθεῖον ' пиретей' (храм вогнян)

Рис. 3.  Балканський ареал назв від основи Габр-. 
Видно, що це "перша лінія еміґрації" зороастрійців на захід: Візантія 
виглядала гарантією від ісламу, жити за протоками здавалося ще 
надійнішим. Чи  саму назву півострова Балкан не  зумовила міґрація 
авестійців з Бухари та Бактрії? (Балх завойований арабами 680 р.; 

*балх- + ан 'парфянці'), пор. пот. БАЛХАН Чв

 
Рис. 4. Зороастрійський пласт топонімії України і Центральної Європи  

 
Українські топоніми – продовження 

наддніпрянського діалекту 
праслов’янської 

Парфянська 
[Гафуров, 92; 
Оранский,Бурхан]

Авестійська Етапи  
історії мови 

ПАРХомівка ^ХРІнівка Вн ХРĒ 'три' θRAE 'три' сл.Т = пф.Х = ав.θ 

ПАРТинці Хм, пот. БАРТатівка Лв  ПАРθАВА укр. РТ = ав. Рθ 

ПАРХимів Чг, ПОРХОВА+ Тр, БАРАХти Кв 1. *ПаРхава  укр. РХ = пф.РХ 

(ПаХРа Моск.),БАГРин Кв,(БУХАРа) 2. *ПахРава  укр. ГР = пф.ХР 
укр. ТР = ав. θР? ПАТРинці Хм, руч.ПАТРАЙчик Кг  [*ПаθРава]? 

(перехід*Р>Л) 
   ПАТЛАЇВка Пл, БАТАЛим Чк  [*ПаθЛава]? укр. ТЛ = ав. θЛ? 
   БАГЛАЇ Хм, (BACHLawa Pl) 3. *ПахЛава    укр. ГЛ = пф. ХЛ 

р. ПОХИЛОВа Дп      *ПахЛав-і  укр. ХиЛ = пф. ХЛ 

     ПАХАЛІВка Лг (тадж. ПАХЛАВІ) (перс. ПЕХЛЕВІ) укр. ХаЛ = перс.ХЛ 
 

Рис. 5. Видозміни іранської назви Парфії – Партава – в основах українських топонімів   



 

 

Рис. 8. Значні зміни у звучанні основи Парх- не мусять дивувати. Вони цілком сумірні  
з краще документованими змінами, наприклад, кельтської основи *ebur- 'тис'  

(праворуч унизу наведено текст міської печатки Нью-Йорка).   

 
 

Рис. 7. Парфянський цар (І ст. до н.е., божниця в  Шамі). Ще одне полтавське обличчя... 
Волхви у парфянському вбранні на мозаїці VI ст. з Равенни – Балтазар, Мельхіор, Ґаспар, три 

маги з Персії аршакидів – його молодші сучасники...

 
 

Рис. 9. Сучасний зороастрійський храм у Бомбеї; дастур з барсамом і в пов'язці [Бойс]  
 

Рис. 17. Схожі на українські, характерні вусаті безбороді обличчя в іранському натовпі. 
Хід зі смолоскипами на зороастрійському святі Садех у Кермані (Іран) (пор. топоніми в  

 
 
 
 


