
НАТАЛЯ КОВАЛЕНКО 
ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЕТНОНІМА САРМАТИ 

 
З глибокої давнини на території України жили люди. Чимало різних народів залишили тут 
свої сліди, найрізноманітніші культури мали змогу зустрітися та взаємозбагатитися. Людина, 
яка цікавиться минулим свого краю, обов’язково зверне увагу на етноси, що жили колись на 
її землі. 

Історія неохоче розлучається зі своїми таємницями. Морок століть дбайливо ховає від 
нас відомості про перші племена. Одним із таких загадкових народів є сармати. Сучасні 
дослідники прийшли до висновку, що сарматські племена формувалися в поволзько-
приуральських степах у III ст. до н.е. і звідти розселилися до Дунаю та гір Кавказу. Залишки 
перебування сарматів знаходять у Західному Казахстані, Приураллі, Поволжі, Калмикії, на 
Дону та Північному Кавказі, Кубані, в Україні, Румунії, Угорщині. 

Археологічних пам’яток було б замало для визначення етнічної належності народу-
виробника. З’ясувати це питання нам допомагають писемні джерела. Грецькі, римські та 
східні автори неодноразово згадують про сарматів у своїх працях. Цей народ прийшов на 
зміну скіфам, які змушені були поступитися йому не тільки місцем в історії, а й своїми 
землями. З таким войовничим і сильним племенем, як сармати, не могли не рахуватися їхні 
сусіди. Могутня Римська імперія неодноразово потерпала від їхніх жорстоких і 
спустошливих нападів. Римлянам добре давалися взнаки швидкі сарматські коні та гострі 
стріли. 

Одна з перших згадок про етнос міститься в декреті на честь Протогена з Ольвії (кінець 
IIІ — початок II ст. до н. е.). З цього часу повідомлення з’являються дедалі частіше, адже 
саме тоді почався період найбільшого розквіту та могутності грізних кочовиків. Відомості 
про них залишились у творах багатьох знаменитих та авторитетних письменників: Діодора, 
Плінія Старшого, Помпонія Мели, Геродота, Псевдо-Гіппократа, Псевдо-Скілака, Клавдія 
Птолемея, Стефана Візантійського та багатьох інших. Серед сарматських племен називали 
роксоланів, язигів, сіраків, аорсів, аланів, які накочувалися хвилями на землі Північного 
Причорномор’я. Античні літописці не завжди вважали за доцільне конкретизувати назву 
племені, котре брало участь у тих чи інших подіях, а використовували загальновідому назву 
сармати. Очевидно, саме з цим народом спочатку зустрілися греки та римляни, а тому саме 
його назву перенесли на більш дрібні й слабкі групи. 

Майже шість століть сармати володарювали у Північному Причорномор’ї та не давали 
спокою своїм західним сусідам. Покласти край пануванню етносу в ІІІ ст. н. е. змогли 
спочатку готи, а потім остаточного удару їм завдали гуни. 

Дуже мало відомостей про походження етносу. У ті давні часи нікого не дивувало те, 
що могутні і грізні народи несподівано виринали з невідомості і туди ж поверталися. Так, 
народження сарматів не можна було помітити за скіфськими спинами, а їхній кінець 
залишився непомітним через готсько-гунську навалу. Античні письменники могли 
зафіксувати відомості про цей етнос тільки в період його розквіту. 

Із писемних джерел нам відомо, що сармати прийшли зі Сходу і завоювали землі 
скіфів. Докладну легенду походження скіфських спадкоємців наводить Геродот (Історії, IV, 
110-117). За його відомостями, полонені амазонки, яких греки везли на кораблях, перебили 
свою варту та опинилися на волі. Становище ускладнювалося тим, що вони не вміли 
керувати човнами. Вітром їх принесло до скіфських земель, де вони й висадилися. Скіфи 
були в захопленні від таких войовничих жінок і забажали мати від них нащадків. Та скіфські 
юнаки, котрі одружилися з амазонками, не змогли й не захотіли повернутися до батьків. 
Вони погодилися з рішенням жінок залишити скіфську територію і переселитися на схід. 
Саме так «батько історії» намагається обґрунтувати спільність походження двох могутніх 
кочових об’єднань. Додатковим аргументом є те, що сармати розмовляли скіфською мовою, 
але «зіпсованою», то, на думку Геродота, амазонки не вивчили як слід мови. 

Сучасні дослідники погоджуються з твердженням про спорідненість та іраномовність 



скіфського та сарматського етносів. Єдиної думки про можливий зв’язок з амазонками ще не 
існує, тому ми маємо розмаїття гіпотез. 

Здається дивним, що два іранські етноси жорстоко знищували одне одного. У писемних 
пам’ятках досить часто зустрічається повідомлення про повну розправу сарматів над 
скіфами, але чи варто це перебільшувати? Геродот (Історія, IV, 102, 119-120) послідовно 
згадує сарматів серед вірних союзників скіфів під час походу Дарія. На нашу думку, слід 
говорити не про повне знищення, а про боротьбу за зверхність над більш слабкими 
племенами, що чергувалася з періодами мирного співіснування. 

Кожний етнос характеризується тим, що має одну чи кілька назв. Як тільки давня 
людина почала вивчати світ навколо себе, вона стала ділити простір на знайомий, освоєний, 
добрий та невідомий, чужий і ворожий. Такі ж протиставлення існували і на міжетнічному 
рівні. Спочатку тільки своя група вважалася «людьми», а всі інші сприймалися як ворожі і 
злі. Потім до «своїх» стали включати племена, близькі за мовою, походженням та іншими 
ознаками. Щоправда, якщо між цими групами виникали конфлікти, то і їм давалися назви, 
які одразу несли негативне семантичне навантаження. Все навколо окремої людини було 
чітко поділене на своє і чуже. Самоназви вказують на походження від якогось тотема, бога 
чи героя, належність до світу людей та наявність якихось позитивних рис. Назви, придумані 
іншими народами, спочатку підкреслювали лише негативні ознаки, а пізніше — вказували на 
те, що одразу виділяло об’єкт номінації і не мало при цьому негативного забарвлення. 

Етнонім сармати не є самоназвою. Цікавість до цієї назви давня. Перші спроби 
пояснити її стосуються відповідної грецької назви, що означала «єхидна» або «змія». 

Оскільки здавна було відомо про войовничість племені, назву з давньослов’янського 
сварити «бити, воювати» та іранськими словами зі значенням «підперезаний, озброєний 
мечем». Видається сумнівним, що за цією ознакою народ настільки відрізнявся від інших: 
войовничість тоді була життєвою необхідністю. 

Іноді зустрічаються настільки дивні та химерні гіпотези, що навіть важко зрозуміти 
причини їхньої появи. До таких можна віднести спроби вивести етнонім від назви країни 
Сауріма «велика земля» або від рос. сыромятники (назва професії). 

Доводиться відкинути й думку В. Абаєва про «чорно-» чи «смагляворуких» (від осет. 
saw «чорний» та arm «рука»), бо в онімі відсутній компонент — arm. До речі, називання за 
такою ознакою більше ніде не трапляється. 

Однак найбільш серйозними і аргументованими треба визнати етимології, автори яких 
розглядають імовірність зв’язку сарматів та амазонок. Це підтверджується тим, що амазонок 
називали «жінками, котрі правлять чоловіками». Відомо також, що саме у цей час у 
Причорномор’ї був поширений культ Великої Матері-Богині. На нашу думку, у назві племені 
могла бути зафіксована і ця риса релігійного життя сарматів. Показово, що у кінці ІІІ — 
початку II ст. до н.е. сарматська цариця Амага усунула від влади свого п’яничку-чоловіка і з 
успіхом не тільки обороняла свою територію, а й допомагала созникам. Пристаючи до 
згаданої етимології, відзначимо кілька підходів: 1) М. Грушевський залучав іранські слова 
ваг «володар» та mada «жінка»; 2) О. Трубачов зближує етнонім із індо-іранським *sar-mat 
«жіночі, належні жінкам», яке є прикметником із суфіксом -ma(n)t- від реліктового *sar 
«жінка»; 3) О.Стрижак використовує давньоіранське sarah «голова», давньоіндійське siras- 
«голова» та іранське matar «мати», таким чином, сармати — «головні, материнські». Можна 
сподіватися, що поява нових відомостей допоможе остаточно витлумачити походження 
етноніма. 
 


